
Tytuł 
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(Woronin)” 

 
Streszczenie 
 
Kiła kapusty wywoływana przez obligatoryjny, glebowy, patogeniczny mikroorganizm 

biotroficzny - Plasmodiophora brassicae zalicza się do chorób prowadzących do 

największych strat ekonomicznych w uprawie roślin z rodziny kapustowatych. Do 

najbardziej charakterystycznych objawów choroby należy pojawianie się narośli na 

części podziemnej rośliny, które to skutkuje poważną utratą plonu. Ochrona roślin oparta 

jest na stosunkowo ograniczonym zestawie odpornych gatunków uprawnych. Ze względu 

na to, że patogen łatwo przełamuje istniejące odporności oraz rozprzestrzenia się 

globalnie istnieje olbrzymia potrzeba identyfikacji nowych źródeł odporności.  

W tym właśnie celu przeszukaliśmy populację 142 genotypów Arabidopsis thaliana pod 

kątem oznak odporności na patogen P. brassicae P1+ pochodzący z rejonu zachodniego 

pomorza w Polsce. Jako, że rzodkiewnik należy do rodziny kapustowatych jest on podatny 

na infekcję przez P. brassicae. To oraz dostępność obszernych danych genomowych dla 

rzodkiewnika pozwoliło na przeprowadzenie badań asocjacyjnych całego genomu (ang. 

Genome Wide Association Study, GWAS), których rezultatem była identyfikacja w obrębie 

chromosomu nr 1 polimorfizmu (SNP) powiązanego z odpornością roślin na kiłę kapusty.  

Ten rejon SNP pokrywał się z nieobecnym w genomie Col-0, wcześniej zidentyfikowanym 

loci RPB1  (Resistance to Plasmodiophora brassicae 1). Gen RPB1 koduje niewielkie białko 

(16kDa, 148 aminokwasów) nie zawierające żadnych dotychczas scharakteryzowanych 

domen. W niniejszej pracy badano rolę tego czynnika u roślin genotypu wrażliwego Col-

0 z wprowadzonym genem RPB1.  Pomimo wielu prób nie udało się uzyskać roślin 

transgenicznych z wprowadzonym genem RPB1 pod kontrolą sekwencji promotorowej 

35S pozwalającej na konstytutywną ekspresję. We wcześniejszych eksperymentach 

wykazano, że na skutek ekspresji przejściowej genu RPB1 uzyskanej na drodze infiltracji 

liści tytoniu bakteriami Agrobacterium tumefaciens niosącymi konstrukcję genową 

35S::RPB1 następowało lokalne zamieranie komórek. To sugeruje, że niemożność 

uzyskania stabilnych roślin transgenicznych może mieć związek z potencjalnym efektem 

embrioletalnym. Zjawiska tego nie obserwowano w przypadku wprowadzania 



konstruktu, w którym stworzono fuzję pomiędzy sekwencją kodująca genu RPB1 oraz 

genu reporterowego GFP.  U otrzymanych trzech transgenicznych linii z wprowadzonym 

konstruktem 35S::RPB1-GFP stwierdzono szeroki wachlarz zmian fenotypowych 

dotyczących wielkości roślin oraz powstawanie, charakterystycznych dla odpowiedzi 

obronnych, nekroz na liściach. Stwierdzono, że poziom ekspresji genu RPB1-GFP był w 

odwrotny sposób skorelowany z ilością patogenu w porażonych roślinach oraz obwodem 

narośli, podczas gdy akumulacja w części nadziemnej transkryptu genu PR1 będącego 

markerem przekazu sygnału kwasu salicylowego była skorelowana pozytywnie. Na 

podstawie tego można przypuszczać, że dołączenie t.zw. znacznika GFP do sekwencji 

kodującej RPB1 skutkuje zaburzeniem zdolności tego ostatniego do pośreniczenia w 

odpowiedziach obronnych. Nie mniej jednak rośliny transgeniczne produkujące większą 

ilość RPB1-GFP nadal wykazywały redukcję wzrostu wynikającą z częściowej aktywacji 

odpowiedzi obronnych.  

W pracy do genotypu Col-0 wprowadzono również gen RPB1 będący pod kontrolą swojej 

natywnej sekwencji promotorowej (fragment 1 kb) z genomu Est-1. Infekcja uzyskanych 

roślin przez P. brassicae skutkowała aktywacją promotora,  co wskazuje na to, że RPB1 

nie jest bezpośrednio zaangażowany w rozpoznanie czynników wirulencji patogenu. 

Rośliny genotypu Col-0 z wprowadzonym genem RPB1 pod kontrolą natywnej sekwencji 

promotorowej  nie przejawiały cech odporności na kiłę kapusty obserwowanych u 

genotypu Est-1, jednakże ilość patogenu akumulowana w tych roślinach była znacznie 

zredukowana u trzech z pięciu badanych niezależnych linii transgenicznych. Na tej 

podstawie stwierdzono, że pomimo tego, iż czynnik RPB1 jest zaangażowany w 

odpowiedzi obronne na kiłę kapusty w podatnym na tę chorobę genomie Col-0 brak 

również innych komponentów zapewniających pełną reakcję odporności.  

W pracy wykonano również profilowanie zmian transkryptomicznych metodą 

sekwencjonowania mRNA u form podatnych (Col-0) i odpornych (Est-1) na wczesnych 

etapach rozwoju infekcji. Stwierdzono, że indukcja szlaków sygnałowych kwasu 

jasmonowego dominowała u formy Col-0, podczas gdy u Est-1 przeważająca była 

aktywacja szlaków sygnałowych odpowiedzi na kwas salicylowy. Wśród genów, których 

ekspresja była nasilona po infekcji P. brassicae u genotypu Est-1 było wiele czynników 

zaangażowanych w reakcje obronne typu ETI (ang. effector triggered immunity). W 

transkryptomach zainfekowanych roślin Col-0 zaobserwowano zmiany w ścieżkach 



odpowiedzialnych za procesy rozwojowe wcześniej opisywane u roślin tworzących 

narośle indukowane przez organizmy patogeniczne. To pokazuje jak różne organizmy 

wytworzyły podobne wzorce pozwalające na przejęcie i przeprogramowanie programów 

rośliny żywicielskiej.  

W niniejszej pracy oprócz charakterystyki odpowiedzi obronnej rośliny przeprowadzono 

również badania mające na celu określenie zdolności patogenu do maskowania 

powierzchniowego chityny. Na podstawie Porównania zmian transkryptomicznych 

następujących w różnych odstępach czasu po infekcji stwierdzono, że odpowiedzi na 

chitynę u rośliny żywicielskiej były obniżone na późnych etapach rozwoju choroby. 

Wytypowano i sklonowano z genomu P. brassicae gen PbChiBD2 przypuszczalnie wiążący 

czynnik wirulencji a następnie uzyskano jego ektopiczną ekspresję w roślinach 

rzodkiewnika. Otrzymane rośliny transgeniczne wykazywały akumulację większej ilości 

patogenu oraz spadek zawartości wody po infekcji P. brassicae w stosunku do roślin 

kontrolnych, co wskazuje na nasilenie przebiegu choroby. 

Podsumowując; wykorzystanie zakresu zmienności w naturalnych ekotypach 

rzodkiewnika przyczyniło się do identyfikacji genu RPB1 a dalsze badania, w których 

wprowadzono ten gen do wrażliwego genotypu Col-0 wykazały rolę tego czynnika w 

reakcjach odporności na kiłę kapusty. Zidentyfikowano również prawdopodobny czynnik 

wirulencji, który może być wykorzystywany przez patogen w celu zapewnienia rozwoju 

zarodników przetrwalnikowych. 

 
 
 


