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RNAi technology is based on a natural process of RNA-directed gene regulation. The technique is widely used for gene functional analysis and to obtain
plants with modified traits. The main advantage of this system, particularly
when applied for polyploid species, is the possibility of simultaneous silencing
of homologous, homoeologous or orthologous genes.
The article discusses the results of relatively few papers where RNAi has
been used for functional analysis of native genes of wheat and barley. The main
part of the article presents the research on RNAi based gene silencing in cereals
performed by our group. The experimental basis of our work was the elaboration of efficient Agrobacterium-based transformation and plant regeneration systems of different cereal species (wheat, barley, triticale and oat). Currently, the
method is applied for modification of two types of traits in wheat, triticale and
barley. The first one is a technological trait related to cereal grain hardness. It is
genetically controlled by Pina and Pinb genes. We obtained over a hundred
transgenic lines with various degrees of Pina and Pinb silencing. Currently, the
lines are being analyzed for the amount of PINA and PINB proteins, composition
of storage proteins, and the grain texture. The second set of traits depends on
CKX genes encoding cytokinin oxidase/dehydrogenase – the part of the system
specifically governing the cytokinin level in different organs and developmental
stages. We obtained over forty barley transgenic lines with silenced HvCKX1.
This modification was found to be tightly correlated with enhanced plant productivity measured as the higher grain number and higher mass of a thousand
kernels. The T1 and T2 transgenic seedlings developed bigger root system.
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1. RNAi u roœlin
Odkrycie procesu interferencji RNA (RNAi) jest jednym z najwiêkszych osi¹gniêæ
biologii molekularnej ostatnich kilkunastu lat. Pozwoli³o ono poznaæ nowe mechanizmy regulacji genetycznej, zaoferowa³o potê¿ne narzêdzie badawcze i jednoczeœnie stworzy³o bardzo konkretne mo¿liwoœci aplikacyjne.
Pierwsze wyniki wskazuj¹ce na istnienie nowego rodzaju regulacji genetycznej
pochodz¹ z badañ ekspresji syntazy chalkonowej, enzymu szlaku biosyntezy antocyjanów, w transgenicznej petunii (1). Van der Krol i wsp. (2) zaobserwowali, ¿e dodatkowa kopia genu koduj¹cego ten enzym w transgenicznych roœlinach powodowa³a,
zamiast spodziewanej ciemniejszej barwy kwiatów, wykszta³cenie kwiatów bezbarwnych. Efekt ten okreœlono terminem ‘kosupresja’, lub ‘wyciszanie potranskrypcyjne’ w skrócie PTGS (Post-Transcriptional Gene Silencing). Termin ‘interferencja RNA’
(RNAi) zosta³ pierwszy raz zaproponowany przez Fire i wsp. (3) na okreœlenie wyciszania ekspresji sterowanej przez dsRNA u Ceanorhabditis elegans.
W badaniach mechanizmu interferencji RNA wykazano, ¿e we wszystkich przypadkach g³ówn¹ rolê odgrywa³y krótkie, 18-26-nukleotydowe, dwuniciowe RNA
(dsRNA). Jest to grupa bardzo heterogenna, w której, dla zastosowañ biotechnologicznych najwa¿niejsze s¹ krótkie interferuj¹ce RNA (siRNA). Powstaj¹ one w wyniku
specyficznego ciêcia dowolnej cz¹steczki dwuniciowego RNA (dsRNA) na przyk³ad
dsRNA bêd¹cego transkryptem odpowiedniego transgenu. Homologia siRNA do jakiegokolwiek transkryptu (RNA) inicjuje proces jego degradacji. Efektem jest potranskrypcyjne wyciszanie ekspresji (PTGS). Homologia siRNA do DNA promotora
skutkuje jego metylacj¹. Konsekwencj¹ jest inaktywacja promotora i wyciszenie
transkrypcyjne (TGS) (4).
Du¿a skutecznoœæ oraz wysoka specyficznoœæ tych procesów s¹ g³ównymi atutami RNAi w genomice funkcjonalnej i biotechnologii. Wykazano, ¿e RNAi by³o indukowane po wprowadzeniu transgenu, którego przejœciowa lub sta³a ekspresja prowadzi³a do akumulacji dsRNA lub RNA o strukturze spinki do w³osów – hpRNA
(ang. hairpin RNA) (5, 6). Homologia dsRNA / hpRNA do promotora indukowa³o sekwencyjnie-specyficzn¹ metylacjê DNA promotora (RdDM), prowadz¹c do wyciszania transkrypcyjnego (7).
Pierwsze prace dokumentuj¹ce skuteczne wyciszanie ekspresji ró¿nych genów
endogennych przy u¿yciu transgenów koduj¹cych hpRNA ukaza³y siê w 2000 r.
(8-10). Opracowano ró¿ne systemy wektorów umo¿liwiaj¹ce wprowadzenie do genomu roœliny transgenu z fragmentem okreœlonego genu w orientacji sensowej i antysensowej (11,12, http://www.chromdb.org/rnai/pMCG161.html), którego ekspresja prowadzi³a do powstania hpRNA. Udokumentowano, ¿e u¿ycie ma³ego fragmentu genu lub jego elementu regulacyjnego jest wystarczaj¹ce do uzyskania wyciszania. Bazy z sekwencjami koduj¹cymi i regulatorowymi mog¹ byæ bezpoœrednio wykorzystane do analizy funkcjonalnej lub do wyciszania ekspresji i uzyskiwania roœlin
o korzystnych cechach u¿ytkowych.
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Wa¿nym narzêdziem w genomice funkcjonalnej jest wyciszanie indukowane wirusem – VIGS (Virus Induced Gene Silencing). Polega ono na lokalnym wprowadzeniu
do komórki roœlinnej odpowiednio skonstruowanego wektora warunkuj¹cego przejœciow¹ ekspresjê i akumulacjê okreœlonych dsRNA. Systemiczne roznoszenie sygna³u pozwala wyciszaæ okreœlony gen i obserwowaæ efekt fenotypowy w wielu czêœciach roœliny. Eksperymentalne systemy VIGS zaproponowano dla roœlin jedno(13,14) i dwuliœciennych (15,16).

2. Zalety badawcze metody RNAi s¹ szczególnie cenne u zbó¿
Analiza funkcjonalna genów by³a dotychczas g³ównie prowadzona z u¿yciem
mutantów typu utraty funkcji. Dla gatunków modelowych o ma³ych genomach (takich jak Arabidopsis thaliana) istniej¹ liczne kolekcje takich mutantów. Uzyskanie
takich kolekcji dla roœlin uprawnych jest w wiêkszoœci przypadków praktycznie niemo¿liwe. Ponadto, na podstawie analizy genomu A. thaliana wskazuje siê, ¿e 65% genów koduj¹cych bia³ka wystêpuje w postaci kilku kopii (17). W tej sytuacji identyfikacja mutanta, w którym obserwujemy zmianê lub utratê okreœlonej funkcji jest bardzo trudna lub niemo¿liwa nawet w roœlinie modelowej. Ukierunkowane wyciszanie
ekspresji genów, wykorzystuj¹ce mechanizm RNAi skutecznie rozwi¹zuje ten problem. Mo¿liwoœæ wyboru odpowiedniego fragmentu wyciszaj¹cego oraz rodzaju wyciszenia (transkrypcyjne lub potranskrypcyjne) pozwala modulowaæ si³ê sygna³u
wyciszaj¹cego i/lub precyzyjne wyciszyæ gen pojedynczy lub grupê genów. Geny nale¿¹ce do rodziny genów s¹ w du¿ej mierze homologiczne, zatem wybór odpowiedniej sekwencji wyciszaj¹cej pozwala na wyciszenie jednego lub wielu genów z tej
rodziny. Przyk³adem jest wyciszanie rodziny genów OsRac w ry¿u przy u¿yciu silnie
konserwowanych fragmentów wybranych z dwóch genów z tej rodziny (18).
Genomy zbó¿ s¹ bardzo du¿e, a w przypadku gatunków poliploidalnych dodatkowo z³o¿one z homeologicznych genomów diploidalnych. Genomy alloheksaploidalnej pszenicy, pszen¿yta czy owsa s¹ prawie 100-krotnie wiêksze ni¿ genom
A. thaliana i 34 razy wiêksze ni¿ genom ry¿u (19). Zwielokrotnienie genów homologicznych, homeologicznych i ortologicznych u tych gatunków jest bardzo du¿e
i uzyskanie mutanta danej cechy staje siê niemo¿liwe. Wyciszanie ekspresji takich
genów metod¹ RNAi, która teoretycznie pozwala wyciszyæ ka¿de mRNA maj¹ce homologie z krótkimi siRNA jest praktycznie jedyn¹ skuteczn¹ metod¹. Po raz pierwszy zosta³o to potwierdzone w badaniach genu DDM1 u sztucznego tetraploida roœliny modelowej Arabidopsis suecica. Transformacja pojedyncz¹ kaset¹ wyciszaj¹c¹
tego genu powodowa³a hamowanie ekspresji jego wielokrotnych ortologów (20).
Dodatkowo, obraz regulacji ekspresji genów u gatunków poliploidalnych jest szczególnie z³o¿ony w przypadku rodzin genów. Obserwowana u pszenicy korelacja iloœci mRNA wyciszanych genów PDS i EIN2, koduj¹cych desaturazê fitoenow¹ i bia³ko
sygnalne etylenu z poziomem wyciszenia sugeruje, ¿e efekt RNAi zale¿y prawdopoBIOTECHNOLOGIA 3 (90) 53-63 2010
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dobnie od dawki kaset wyciszaj¹cych (21). Uzyskanie roœlin o wyciszaniu s³abym,
poœrednim i silnym daje wiêksze mo¿liwoœci analizy, zw³aszcza w przypadku kiedy
brak bia³ka jest skorelowany z letalnoœci¹. Bardzo du¿¹ zalet¹ metody RNAi jest
wspomniana mo¿liwoœæ jej wykorzystania, wówczas gdy znany jest jedynie fragment sekwencji koduj¹cej (znacznik transkrypcji – EST) lub sekwencji regulatorowej danego genu. Wprowadzenie kasety wyciszaj¹cej poprzez stabiln¹ transformacjê umo¿liwia analizê cech w czasie rozwoju roœliny oraz ich przekazywanie do nastêpnych pokoleñ.

3. Analiza cech w zbo¿ach
Analiza funkcjonalna genów z wykorzystaniem metody RNAi u zbó¿ jest nadal
w pocz¹tkowej fazie aplikacji. Skonstruowanie kasety wyciszaj¹cej okreœlony gen,
dysponuj¹c wczeœniej opracowanymi systemami wektorów i wiedz¹ o sekwencji wyciszanego genu jest zadaniem stosunkowo ³atwym. Obecnie g³ównym czynnikiem limituj¹cym szerokie zastosowanie tej metody jest brak prostych i wydajnych metod
genetycznej transformacji zbó¿. Ponadto d³ugi cykl ¿yciowy tych roœlin i koniecznoœæ weryfikacji wyników w kilku pokoleniach generatywnych znacznie wyd³u¿a te
badania.

3.1. Diploidalne gatunki zbó¿ – jêczmieñ
Do najwa¿niejszych diploidalnych gatunków zbó¿ nale¿¹: ry¿ (modelowy gatunek roœliny zbo¿owej) oraz kukurydza i jêczmieñ. Obiektem naszych badañ jest
g³ównie jêczmieñ – gatunek ekonomicznie wa¿ny, hodowany i szeroko uprawiany
w Polsce. Dotychczas ukaza³o siê zaledwie kilka publikacji, w których opisano wykorzystanie metody RNAi u tego gatunku.
W pierwszej publikacji wykorzystano kasetê wyciszaj¹c¹, której ekspresja prowadzi³a do powstania hpRNA wybranego fragmentu genomu wirusa ¿ó³tej kar³owatoœci jêczmienia (BYDV-PAV). Uzyskane transgeniczne linie by³y wysoce i jednoczeœnie specyficznie odporne na tego wirusa (9).
Wyciszenie ekspresji jest wa¿nym narzêdziem badania funkcji genu. Ta strategia
zosta³a wykorzystana do analizy funkcji genu Jekyll. Badania zmian fenotypowych
w roœlinach z obni¿on¹ od 20 do 100% ekspresj¹ tego genu pozwoli³o wnioskowaæ
o istotnej roli bia³ka JEKYLL w programowanej œmierci komórek i rozwoju nasion
jêczmienia (22).
Stosuj¹c podobn¹ metodê badano funkcjê genu MSH7 jêczmienia, o którym
s¹dzono, ¿e podobnie jak Ph2 u pszenicy, kontroluje parowanie chromosomów oraz
procesy rekombinacji i naprawy DNA. Wyciszenie ekspresji MSH7 pozytywnie zweryfikowa³o te przypuszczenia i potwierdzi³o istotn¹ rolê tego genu w przebiegu me56
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jozy (23). Podobnie Gubler i wsp. (24) zastosowali metodê RNAi do sprawdzenia roli
genu HvABA8’OH1 w procesach warunkuj¹cych spoczynek nasion.

3.2. Gatunki poliploidalne
Do poliploidalnych, rodzimych gatunków zbó¿ nale¿¹: pszenica (Triticum
aestivum L.), pszen¿yto (×Triticosecale Wittmack) i owies (Avena sativa L.). Badania
prowadzone w laboratoriach na œwiecie koncentruj¹ siê wokó³ pszenicy, gatunku
o bardzo du¿ym znaczeniu gospodarczym.
Pierwsze doniesienie, w którym u¿yto stabilnej transformacji do wyciszania genów natywnych pszenicy dotyczy³o genu odpowiedzialnego za wernalizacjê, VRN2
z T. monococcum L (25). Wprowadzenie kasety RNAi zawieraj¹cej 347 pz tego genu
spowodowa³o obni¿enie (do 60%) iloœci transkryptów wszystkich homologów VRN2
w allotetraploidalnej pszenicy i przyspiesza³o czas kwitnienia roœlin. Ta sama strategia i wyciszenie VRN1, genu warunkuj¹cego kwitnienie po wernalizacji, pozwoli³a
na redukcjê iloœci transkryptu o 80% i opóŸnienie czasu kwitnienia o 2 tygodnie (26).
Inn¹ grup¹ cech modyfikowanych przy u¿yciu metody RNAi by³a zawartoœæ
i sk³ad frakcji skrobi (tj. amylozy i amylopektyny) w ziarnie pszenicy. Geny SBEII koduj¹ dwie izoformy enzymu syntezy amylopektyny. Regina i wsp. (27) skonstruowali
kasety specyficznie wyciszaj¹ce jeden lub obydwa geny SBEII. W obydwu przypadkach wykazano redukcjê bia³ka do poziomu 10% roœlin kontrolnych, przy czym
zgodnie z oczekiwaniem, pierwsza konstrukcja wycisza³a ekspresjê tylko jednego,
a druga obydwu genów. Ziarna linii transgenicznych mia³y zredukowan¹ zawartoœæ
amylopektyny i podwy¿szon¹ zawartoœæ amylozy. W badaniach na szczurach wykazano, ¿e zmiana ta jest potencjalnie korzystna ¿ywieniowo.
W innych pracach wykorzystuj¹cych metodê RNAi skoncentrowano siê na jednoczesnym wyciszeniu wielu homeologów wybranych genów. Travella i wsp. (21) badali wyciszenie PDS i EIN2 obecnych w ka¿dym z trzech genomów A, B i D alloheksaploidalnej pszenicy. Do wyciszania u¿yto fragmentów genów o d³ugoœci oko³o 500 pz,
wykazuj¹cych 96% podobieñstwa do trzech homeologicznych kopii. W liniach transgenicznych iloœæ transkryptów waha³a siê od 10 do 80% w stosunku do kontroli
i by³o to skorelowane z nasileniem zmian fenotypowych. W transgenicznych liniach
homozygotycznych wyciszenie by³o silniejsze ni¿ w liniach hemizygotycznych co
wskazuje, ¿e w heksaploidalnej pszenicy efekt RNAi zale¿y od dawki transgenu (liczby kaset). Uauy i wsp. (28) analizowali funkcjê wielu homologicznych kopii genów
NAM pszenicy. W otrzymanych roœlinach, charakteryzuj¹cych siê zredukowan¹ (od
30 do 60%) iloœci¹ transkryptów tych genów obserwowano opóŸnienie procesów
starzenia oraz obni¿enie zawartoœci bia³ek i mikroelementów (cynku i ¿elaza)
w ziarniakach. Wykorzystuj¹c metodê RNAi Yue i wsp. (29) potwierdzili, ¿e podjednostka gluteniny 1Dx5 (produkt genu 1Dx5) istotnie wp³ywa na jakoœæ ciasta,
a Gil-Humanes i wsp. (30) otrzymali roœliny o zredukowanej zawartoœci g-gliadyn.
BIOTECHNOLOGIA 3 (90) 53-63 2010
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W prawie wszystkich opisanych badaniach stosowano metodê biolistyczn¹. Jedynie w pracy Regina i wsp. (27) pos³u¿ono siê Agrobacterium. W wiêkszoœci prac uzyskano zaledwie kilka transgenicznych linii, w których wyciszenie ekspresji waha³o
siê od 20 do 90%. Wszystkie cytowane prace potwierdzaj¹ ogromne mo¿liwoœci badawcze i aplikacyjne metody RNAi.

4. Badania prowadzone w Zak³adzie In¿ynierii Komórkowej
i Transformacji
4.1. Opracowanie metod transformacji i badania wstêpne
Technologia wyciszania genów wymaga u¿ycia metody transformacji genetycznej. W 2000 r., kiedy rozpoczynaliœmy badania na zbo¿ach, do transformacji u¿ywano g³ównie metody biolistycznej (mikrowstrzeliwania). Zalety metody transformacji
genetycznej przy u¿yciu Agrobacterium, mimo ¿e wówczas nie by³a jeszcze dopracowana u zbó¿, przekona³y nas do jej wyboru (31) i do opracowania wydajnych metod
regeneracji roœlin (32). Ustaliliœmy warunki transformacji za pomoc¹ Agrobacterium
polskich odmian pszenicy: Kontesa, Torka (33), jêczmienia: Golden Promise, Scarlett
(nie publikowane) oraz jako pierwsi opracowaliœmy je dla polskiej odmiany pszen¿yta Wanad (34) i odmian owsa: Bajka, S³awko, Act (35).
Pierwsze eksperymenty wyciszania przeprowadzono na uzyskanych wczeœniej
transgenicznych zbo¿ach wykazuj¹cych ekspresjê genu reporterowego gus oraz
genu selekcyjnego nptII – obydwu pod kontrol¹ promotora 35S. Celem wyciszania
sta³ siê wspólny promotor i dlatego zastosowano w tym przypadku strategiê wyciszania transkrypcji (TGS). U¿yta w tych badaniach kaseta wyciszaj¹ca zawiera³a promotor pmas i dwa odwrócone fragmenty promotora 35S z sekwencjami wzmacniaj¹cymi rozdzielone intronem (36). Ekspresjê transgenów wyciszano poprzez
transformacjê t¹ konstrukcj¹ transgenicznych roœlin lub wprowadzenie jej do roœlin
dzikich, które nastêpnie by³y krzy¿owane z roœlinami wykazuj¹cymi ekspresjê. W obydwu przypadkach uzyskano wyciszenie ekspresji transgenów, a efekt wyciszenia
by³ przekazywany do nastêpnego pokolenia (Nadolska-Orczyk, nie publikowane).

4.2. Kierunkowe wyciszanie genów natywnych zbó¿
Obecnie badania nad kierunkowym wyciszaniem genów natywnych prowadzimy
dla dwóch cech. Pierwsza jest cech¹ jakoœciow¹, zwi¹zan¹ z twardoœci¹ ziarna
u zbó¿. Jest ona g³ównie warunkowana dwoma genami Pina i Pinb. Druga jest cech¹
iloœciow¹, kodowan¹ przez rodzinê genów CKX, które reguluj¹ poziom cytokinin
w ró¿nych organach i tkankach, i tym samym bior¹ udzia³ w ró¿nych procesach roz58
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wojowych roœlin. W obydwu przypadkach wspólnym elementem jest sposób wyciszania prowadz¹cy do degradacji transkryptu (PTGS). W badaniach u¿ywany jest
wektor binarny pMCG161, skonstruowany z myœl¹ o zbo¿ach (http://www.chromdb.
org/rnai/pMCG161.html). Zawiera on kasetê selekcyjn¹ genu bar pod promotorem
zbo¿owym Ubi1 pochodz¹cym z kukurydzy oraz miejsca restrykcyjne do wprowadzania fragmentów wyciszanych genów w orientacji sensowej i antysensowej.

4.3. Badania nad wyciszaniem genów Pina i Pinb
Twardoœæ ziarna jest wa¿n¹ cech¹ technologiczn¹. W pszenicy alloheksaploidalnej
T. aestivum L., uprawianej w Polsce i dominuj¹cej w uprawie na œwiecie, jest ona g³ównie warunkowana dwoma genami Pina i Pinb zlokalizowanymi w genomie D. Geny te
koduj¹ puroindolinê a (PINA) i puroindolinê b (PINB). PINA i PINB s¹ dwoma podjednostkami friabiliny – bia³ka obecnego we frakcji skrobiowej endospermu i warstwie
aleuronowej dojrza³ych ziarniaków. Brak tego bia³ka powoduje twardoœæ ziarniaków,
co z kolei warunkuje okreœlone cechy technologiczne m¹ki. Zarówno geny puroindolinowe, ich ortologi oraz kodowane przez nie bia³ka puroindolinopodobne wystêpuj¹
w niektórych genomach Triticeae i Aveneae. S¹ one obecne w genomach: H jêczmienia, R ¿yta i pszen¿yta i D owsa. Brak tych genów w niektórych genomach diploidalnych i tetraploidalnych zbó¿ determinuje twardoœæ ziarna. Przyk³adem jest uprawiana
w basenie Morza Œródziemnego pszenica tetraploidalna Triticum turgidum var. durum
(AABB) przeznaczana g³ównie do produkcji makaronów, kaszy kuskus itp. Mutacje genów Pin powoduj¹ wykszta³cenie ziarna o ró¿nym stopniu twardoœci (37).
Wybraliœmy ten prosty model genetyczny do analizy samego efektu wyciszania
metod¹ RNAi jak równie¿ ze wzglêdu na wartoœæ u¿ytkow¹ warunkowanej przez te
geny cechy. Chcemy sprawdziæ czy jest mo¿liwe ca³kowite wyciszenie obydwu genów i czy pozwoli to uzyskaæ ziarno tak twarde jak u pszenicy durum. Jak ta modyfikacja wp³ynie na zawartoœæ innych bia³ek w ziarniakach i ich wartoœæ technologiczn¹? Czy wystêpuje sugerowany zwi¹zek pomiêdzy bia³kami puroindolinowymi
a odpornoœci¹ na patogeny?
Badania nad wyciszaniem genów Pin prowadzimy u dwóch odmian pszenicy,
Kontesa i Torka oraz odmianie pszen¿yta Wanad. Zosta³y skonstruowane dwie kasety wyciszaj¹ce, do wyciszania genu Pina i w osobnym wektorze dla genu Pinb. Roœliny by³y transformowane wektorami zawieraj¹cymi pojedyncze kasety i kotransformowane obydwoma wektorami. Po wielu eksperymentach wyselekcjonowaliœmy
150 roœlin T0 reprezentuj¹cych wszystkie kombinacje. Obecnoœæ T-DNA sprawdzano
wieloma niezale¿nymi testami PCR z u¿yciem specyficznych starterów. Funkcjonalnoœæ wprowadzonych kaset weryfikowano badaj¹c obecnoœæ i iloœæ transkryptów
genu selekcyjnego bar metod¹ pó³iloœciowego RT-PCR.
W celu wykonania prawid³owych analiz wyciszania, charakteryzowano allele genów Pina i Pinb w badanych odmianach. Poznano ich sekwencjê nukleotydow¹ oraz
BIOTECHNOLOGIA 3 (90) 53-63 2010
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zbadano ekspresjê w dojrzewaj¹cych ziarniakach. Najsilniejsz¹ ekspresjê obserwowano od 20 do 26 dni po zapyleniu (DAP), niezale¿nie od odmiany. Te stadia rozwoju ziarniaków wybrano do analizy w wyciszanych liniach. W wyniku przeprowadzonej analizy sekwencji badanych genów w odmianach Kontesa i Torka wykazano, ¿e
allel Pina jest typu dzikiego, a allel Pinb zawiera mutacjê punktow¹, prowadz¹c¹ do
zamiany aminokwasu leucyny na prolinê w pozycji 60 (mutacja Pinb-D1c). Jest to opisana mutacja, czêsto wystêpuj¹ca w pszenicach europejskich, nie prowadz¹ca do
utraty bia³ka (38). Analizê ekspresji obydwu genów Pina i Pinb przeprowadzono
w ziarniakach 20 i 26 DAP w transgenicznych liniach T1 i T2 obydwu odmian pszenicy i jednej odmiany pszen¿yta. Czêœæ linii wykazywa³a ca³kowite lub czêœciowe wyciszenie ekspresji obydwu genów. Na podstawie pomiarów iloœci bia³ek izolowanych
z frakcji skrobi zawieraj¹cej PINA i PINB wykazano wystêpowanie u wiêkszoœci linii
korelacji pomiêdzy zawartoœci¹ ekstrahowanej frakcji bia³ka i poziomem transkryptów obydwu genów. Metoda (SDS-PAGE) rozdzia³u bia³ek tej frakcji na dwuwarstwowym ¿elu pozwoli³a na separacjê PINA i PINB. Bia³ko ca³kowite w wyciszanych liniach nie uleg³o obni¿eniu. Na podstawie tych analiz wytypowano pojedynki do dalszych badañ.

4.4. Badania nad wyciszaniem genów z rodziny HvCKX jêczmienia i TaCKX
pszenicy i pszen¿yta
Geny CKX nale¿¹ce do rodziny genów, wystêpuj¹ u ró¿nych gatunków roœlin. Koduj¹ one enzymy oksydaz/dehydrogenaz cytokinin reguluj¹ce endogenny poziom
cytokinin w roœlinach. Cytokininy, jako regulatory wzrostu, bior¹ udzia³ w wielu etapach wzrostu i rozwoju roœliny, m. in. kontroli formowania i wzrostu p¹ków bocznych u ry¿u (39). Zró¿nicowane profile ekspresji poszczególnych genów i subkomórkowa lokalizacja ich produktów sugeruj¹ zró¿nicowane funkcje w poszczególnych organach (40,41). Poszczególne enzymy CKX ró¿ni¹ siê w³aœciwoœciami biochemicznymi, w szczególnoœci powinowactwem substratu do ró¿nych cytokinin (42).
Funkcje genów z rodziny CKX zosta³y dot¹d scharakteryzowane w gatunku modelowym A. thaliana (43,44) i w niektórych zbo¿ach: ry¿u (39) i kukurydzy (45-48). W pozosta³ych gatunkach zbó¿ niektóre geny zosta³y sklonowane, ale ich funkcja jest poznana bardzo s³abo lub jest nieznana. U jêczmienia s¹ to geny HvCKX2 i HvCKX3 (49)
a u pszenicy TaCKX1, TaCKX2 i TaCKX5 (50-52). Te ostatnie sklonowano w ostatnich
latach.
Nasze badania nad kierunkowym wyciszaniem genów z rodzin CKX u jêczmienia,
pszenicy i pszen¿yta rozpoczynaliœmy w 2006 r. przy wspó³pracy z zespo³em
dr P. Galuszki (Uniwersytet Palacky, Olomouc, Czechy). Do doœwiadczeñ wybraliœmy
geny HvCKX1 (fragment sekwencji z baz danych NCBI), HvCKX2 jêczmienia sklonowany przez wspó³pracuj¹cy zespó³ (49) oraz TaCKX1 pszenicy (fragment sekwencji
z baz danych NCBI). Do kaset wyciszaj¹cych wektora pMCG161 klonowaliœmy ró¿ne
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fragmenty sekwencji koduj¹cych wybranych genów. Pierwsza zawiera³a fragment
413 pz HvCKX1 (NCBI nr AF362472). W drugiej umieœciliœmy fragment konserwatywny genu HvCKX2 o d³ugoœci 289 pz. Trzecia kaseta do wyciszania genu TaCKX1 ma
wbudowany fragment 740 pz (NCBI nr AF362471 i CJ682441). Transformowaliœmy
piêæ odmian trzech gatunków zbó¿: jêczmienia, pszenicy i pszen¿yta. Transgeniczne roœliny otrzymaliœmy u odmiany jêczmienia Golden Promise, odmiany pszenicy
Kontesa i pszen¿yta Wanad. Dot¹d przeanalizowaliœmy wyciszanie w 52 liniach Golden Promise, transformowanych kaset¹ wyciszaj¹c¹ genu HvCKX1. W prawie 80%
wyselekcjonowanych linii stwierdzono istotnie obni¿on¹ wzglêdn¹ aktywnoœæ enzymu dehydrogenazy/oksydazy cytokininy w korzeniach siewek T1. Analiza wyciszania
badanego genu wymaga³a przeprowadzenia pomiarów akumulacji transkryptu genu
HvCKX1 w ró¿nych tkankach/organach roœlin dzikich. Badano organy 5-dniowych
siewek oraz liœcie, kwiatostany i k³osy w ró¿nych stadiach rozwoju w dwóch badanych odmianach Golden Promise i Scarlett. Najwy¿szy poziom akumulacji transkryptu HvCKX1 stwierdzono w rozwijaj¹cych siê k³osach w dniu zapylenia (0 DAP) oraz
7 i 14 DAP, a tak¿e w korzeniach siewek. Te organy zosta³y wybrane do analizy wyciszania w roœlinach transgenicznych. Pe³n¹ analizê ekspresji genu HvCKX1, aktywnoœci enzymu CKX i zmian fenotypowych przeprowadzono w segreguj¹cym potomstwie T1 otrzymanym z siedmiu transgenicznych linii. Wzglêdna ekspresja HvCKX1
mierzona w k³osach 0 DAP i 14 DAP waha³a siê w granicach od 0,47 do 1,15. Obserwowany w niektórych roœlinach 50% spadek iloœci transkryptu warunkowa³ znacznie
ni¿sz¹ aktywnoœæ enzymu CKX w segreguj¹cym potomstwie. W roœlinach tych
wzglêdne wartoœci aktywnoœci enzymu waha³y siê od 0,15 do nieco powy¿ej 1,00.
Bardzo interesuj¹ca i potencjalnie wa¿na u¿ytkowo okaza³a siê korelacja pomiêdzy
obni¿on¹ aktywnoœci¹ enzymu i zwiêkszon¹ produktywnoœci¹ roœlin obserwowan¹,
jako wiêksza liczba nasion i/lub wiêksza masa tysi¹ca nasion w pokoleniu T0 i T1. Ponadto cechy te by³y zwi¹zane z wy¿sz¹ mas¹ korzenia w 5-dniowych siewkach potomstwa T1 i T2. Potwierdziliœmy, ¿e otrzymane fenotypy by³y stabilnie dziedziczone w dwóch – trzech pokoleniach i zawsze obserwowano korelacjê zmian na poziomie molekularnym ze zmianami fenotypowymi.
W przedstawionych wynikach badañ w³asnych udokumentowaliœmy znaczne mo¿liwoœci wykorzystania metody RNAi do analizy funkcji genów oraz do otrzymania
roœlin o nowych, korzystnych cechach agronomicznych. Nasze badania wykonujemy
g³ównie z u¿yciem polskich odmian zbó¿: pszenicy, pszen¿yta, owsa, jêczmienia, poniewa¿ mog¹ one byæ u¿yte w programach hodowlanych. Jako pierwsi udokumentowaliœmy, ¿e wyciszenie genu HvCKX1 pozytywnie wp³ywa na produktywnoœæ roœlin
jêczmienia (53,54). Przedstawione wyniki badañ nad wykorzystaniem procesu RNAi
do stabilnego wyciszenia ekspresji genów w pszenicy, pszen¿ycie i jêczmieniu s¹ jednymi z nielicznych, które dotychczas ukaza³y siê w literaturze œwiatowej (rozdz. 3).
Badania finansowane z projektów: N302 013 31/1517, CZECHY/259/2006, 620/N-COST/09/2010,
PBZ-MNiSW-2/3/2006/31, PBZ-MNiSW-2/3/2006/23.
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