
Agrobacterium rhizogenes  



Agrobacterium 

•toprakta yaşayan gram    
negatif bir bakteri, 
 

•Rhizobieceae fam., 
 

•doğal genetik mühendisi, 
 

A. rhizogenes- saçak kök (‘hairy root’) 
hastalığı 
A. tumefaciens- dikotillerde taç tümörü 
(‘crown gall’) hastalığı 
A. rubi- bazı dikotillerde küçük 
tümörler oluşturur 
radiobacter- avirulent 



Agrobacterium rhizogenes  
ve saçak kök  

(“hairy root”) oluşumu 
kontrol 

transformant 



• A. rhizogenes, saçak kök hastalığı etkenidir 
(Riker et al., 1930; Hildebrand, 1934).  

• 450 türden fazla bitkinin A. rhizogenes ile 
infekte olabildiği bilinmektedir. 

• A. rhizogenes ile infekte edilmiş birçok türün 
eksojen hormon gereksinimi olmaksızın hızlı 
ürediği gözlenmiştir (Tepfer ve Tempé, 1981; 
Willmitzer ve ark., 1982). 

• Bu özelliklerinden dolayı saçak  kök kültürleri 
sekondersekonder  metabolitmetabolit çalışmaları için önemli bir 
doku kültürü yöntemidir.  

 



• Yaralanan bitki bölgelerinden salgılanan 
fenolik bileşiklere karşı kemo-hassas, 

• hem kendi genomlarında hem de 
plazmidlerinde (Ri-’root inducing’) 
taşıdıkları genler aracılığı ile kendi DNA 
bölgesini bitki genomuna aktarır ve 
bitkilerde saçak kök (“Hairy Root”) 
hastalığına yol açar. 

 

A. rhizogenes, 



• Saçak kökleri büyümek için bitki büyüme 
düzenleyicilerine gerek yoktur. 

• Enfeksiyon sonucu oluşan dokunun 
normalde bitkide bulunmayan opinler 
olarak bilinen bazı aminoasit türevlerini 
sentezler. 

• Opinler bakteri tarafından katabolize 
edilir. 

 



saçak kök oluşumu ve opin sentezi için; 

• 200 kb’dan daha büyük bir megaplazmid 
üzerinde bulunan hareketli bir DNA 
parçası (T-DNA) iş görür. 

• T-DNA bölgesinde bulunan genlerin 
transkripsiyonu  sonucunda saçak kök 
oluşumu ve opin sentezi 
gerçekleşmektedir.  



Agrobacterium hücresinde  
bulunan Ri plazmidi ve bitki  
hücrelerine T-DNA aktarımı 

Ri plazmidi 



• A. rhizogenes’in ırkları opin sistemine 
göre sınıflandırılmıştır. Agropine, 
mannopin, mikimopin veya cucumopin 

• Ri plazmidinin T-DNA bölgesi bakteri 
ırkına göre değişebilen iki bölgeden 
ibarettir (TL ve TR DNA).   

• TL DNA bölgesi saçak kök oluşumundan 
sorumlu genleri taşırken, TR DNA ise 
opin sentezinden sorumlu genleri taşır.  



• Ri plazmidinde T-DNA bölgesinden başka vir 
bölgesi de bulunmaktadır.  

• Vir bölgesinde A. rhizogenes’in infeksiyonu 
için gerekli faktörleri sentezleyen genler 
bulunur. Bu genler virA, virB, virC, virD, virE, 
virF, virG, virH dir. Ayrıca bakteri 
kromozomunda bulunan chvA, chvB, pscA ve 
attR genleri de mekanizmanın işlemesinde 
görev alırlar.  

 







Vir genleri tarafından kodlanan proteinlerin 
Agrobacterium ‘daki fonksiyonu 

Vir proteini    Agrobacterium’daki fonksiyonu  
                     
VirA    Fenolik algılayıcı    
VirG     Fenolik tepki regülatörü 
VirB1     T-pilusunun sentezi ve oluşumu 
VirC1    T-DNA transferinin arttırılması 
VirD1    In vivo T-DNA prosesi ve çift  
     sarmal T-DNA’nın sınırlarında in  
     vitro çentik açılması   
VirD2            T-DNA sınır spesifik endonükleaz;  
            T-iplikçiğini bitkiye taşıyan pilot   
     proteini 
VirE1             T-DNA’nın Agrobacterium’dan   
    taşınması ve korunması 
VirF     Taşınmada görev alan bir proteini   
    kodlamaktadır 
VirG    VirA’dan aldığı sinyalin devamını sağlar ve 
    RNA polimeraz ile ilişkilidir 
   



• A. rhizogenes’in bitki hücrelerine 
tutunması ve koloni oluşturması saçak 
kök oluşumu için ilk aşamadır.  

• Bakteri bitki duvarına tutunduktan sonra 
selüloz lifleri sentezlemektedir. Bakteri 
bitki hücre duvarına tutunduktan sonra 
bitki duvarından salınan fenolik 
bileşiklerce virülens genleri uyarılır.  



T-DNA aktarımının  
moleküler mekanizması 

1. Agrobacterium’un bitki 
hücrelerine tutunması 
ve koloni oluşturması 

 
2. Virülens genlerin 

uyarılması 
 
3. T-DNA transferi  
 
4. T-DNA’nın bitki 

genomuna entegrasyonu 

1 

2 

3 4 



• Uyarılan virA proteini kendi fosfatını virG proteinine 
aktararak sinyal iletiminin devamını sağlar.  

• VirG proteininin RNA polimeraz ile sıkı ilişkili olduğu 
bildirilmiştir. Vir genlerinin  uyarılmasından sona,      
T-DNA bölgesinde tek iplikli bir parça sentezlenir. Ve 
bu tek iplikli DNA bitki hücresine aktarılır.  

• virE proteini bu tek iplikli DNA’yı sararak nükleaz 
etkilerinden korunması sağlanır. VirB proteini bitki 
duvarında bu tek iplikli DNA nın geçebileceği bir 
boşluk yaratarak aktarımı sağlamakta görev alır.  

• Vir F de taşınmada görev alan bir proteini 
kodlamaktadır. T-DNA bitki nükleusuna ulaştıktan 
sonra bir veya birkaç kopya halinde rasgele birleşir. 
 



VirB membran kanal modeli 

P. Zambryski’den 



Agrobacterium’dan bitki hücresine  
T-DNA aktarımındaVir genlerinin fonksiyonu 



Yaralanmış bitki 
hücreleri tarafından 
salgılanan fenolik 
bileşiklerin 
(asetosiringon) vir 
genlerini uyarması ve 
bitki hücresine  
T-DNA transferi 



Agrobacterium aracılığı ile  
gen aktarımı için gerekli olan koşullar-I- 

• Gen aktarımı için uygun gelişme safhasındaki eksplant 
sağlanmalıdır. 

• Tür içerisindeki farklı transformasyon oranları elde 
edilebilir. Geliştirilen gen aktarım tekniği, kültürü yapılan 
yüksek verimli çeşitlerde başarılı olmadıkça önemi yoktur. 

• Çok sayıda bireysel transgenik bitki elde edebilmek için 
yöntem etkili, ekonomik ve tekrarlanabilir olmalıdır. 

• Gen aktarımı yapılan hücrelerden transgenik bitkilerin 
elde edilebilmesi için etkili bir seleksiyon sistemi 
geliştirilmelidir. 

• Maliyet ve somaklonal varyasyonu en düşük seviyede 
tutmak için, doku kültüründe geçen süre mümkün olduğu 
kadar kısaltılmalıdır. 

 



 

AgrobacteriumAgrobacterium  aracılığı ile aracılığı ile   
gen aktarımı için gerekli olan koşullargen aktarımı için gerekli olan koşullar--IIII--  

• Gerek tohumla gerekse vejetatif çoğaltım için 
stabil ve tek tip transgenik bitkiler elde 
edilmelidir. 

• Sadece istenilen özellikleri kodlayan genler 
bitkilere aktarılmalı, istenmeyen DNA 
dizilerinin geçişi engellenmelidir. 

• Fazla kopya sayısından kaynaklanan, aktarılan 
genin inaktivasyonu ve entegrasyon bölgelerinde 
oluşabilecek gen zararlarını engellemek için, 
genler düşük kopya sayısında aktarılmalıdır. 

• Aktarılan genler istenilen fizyolojik devrede ve 
arzu edilen seviyede aktivite göstermelidir. 
 



Agrobacterium aracılığı ile gen aktarımı  
ve transgenik bitkilerin elde edilmesi 

Seçici besi ortamında 10-12 

gün sonra saçak kök oluşumu 

Saçak kök 



Gen aktarımında kullanılacak DNA  
parçası, aktarılmak istenen gene ilave olarak; 

• Aktarılmak istenen genin bitki dokularında ifade 
edilebilmesi için RNA polimerazların tanıyıp 
bağlanabilecekleri düzenleyici diziler (promotorler) 

 
• Sadece gen aktarımı yapılan hücre ve dokuların seçimi 

için seçici bir işaret geni (‘marker’)  
 
• Aktarılan genin bitkide anlatım yapıp yapmadığının 

anlaşılmasına yardımcı olmak üzere yer alan haberci 
(‘reporter’) genler gereklidir. 



A. rhizogenes ile gen transferi; 

 A. rhizogenes aracılığı ile gen aktarımı basit 
bir yöntem olmasına karşın, son yıllarda   

 A. tumefaciens ve fiziksel yöntemlerle gen 
aktarımı daha önemli gelişmeler kaydetmiştir. 
Böylece A. rhizogenesin transforme bitki 
üretimi için vektör olarak kullanımına ilgi 
giderek azalmıştır. Diğer taraftan  

 A. rhizogenes biyolojik çalışmalar yapmak 
üzere sekonder metabolit üretime ve 
metabolizma mühendisliği çalışmaları için 
saçak kök üretiminde etkin bir biçimde 
kullanılmaktadır. 



“Hairy Root”ların avantajları,“Hairy Root”ların avantajları,  

• Temel avantaj, köklerin kolaylıkla dışarıdan hormon 
gerektirmeden basit besiyerlerinde kolayca üreyebilmeleridir. 
Sıklıkla kökler, disorganize hücre kültürlerinin ikilenme 
zamanına benzer şekilde hızla büyürler. Ama hücre süspansiyon 
kültürlerinden farklı olarak transforme edilen kültürlerin 
karakteristiği, sekonder metabolitleri tamamen farklılaştırırlar. 

• Genel olarak normal köklere benzerler. Morfolojik olarak 
normal bitki köklerinden çok daha fazla dallanmış oldukları için 
farklıdırlar. Gelişme süresince çok fazla yeni yanal (lateral) 
meristematik  büyüme noktaları meydana getirirler ve bu 
sayede normal köklerden daha hızlı bir büyüme oranı ortaya 
koyarlar. 

• Bol miktarda üreyen (belli koşullar altında) dokular 
olduklarından, enzimolojik çalışmalar açısında da önemlidirler. 
Sürekli bölünen dokular oldukları için fenolik içerikleri 
düşüktür. 

• Sekonder metabolit üretimi üzerine, substrat ve inhibitörlerin 
etkileri incelenirken tüm bitki ile yapılan çalışmalara göre 
kolaylık sağlar. 

 
 



Örnekler… 

• Tropan alkoloidleri- Hyoscyamus muticus 
saçak kökleri ( Flores ve Filner, 1985), 

• Piridin alkoloidleri ve betasiyanin pigmentleri 
– Nicotiana rustica ve Beta vulgaris saçak 
kökleri ( Hamill ve ark., 1986)  

• Tropan alkoloidleri- Atropa belladonna ve 
Scopolia japonica ( Kamada ve ark., 1986, 
ve Mano ve ark., 1986).  


