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Plant transformation is a technology widely used in gene functional analysis
and crop improvement. In this article we have attempted to sum up the studies
on plant transformation carried out by the Department of Plant Genetics,
Breeding and Biotechnology, Warsaw University of Life Sciences, pointing out
to recent developments in this field. Efficient Agrobacterium-based transformation protocols for cucumber and tomato were established and applied. Several
traits, including fruit taste (thaumatin gene), chilling tolerance (pGT::DHN24),
parthenocarpy (DefH9::iaaM), and virus resistance (TSWV nucleoprotein gene),
were modified. Transgenic cucumber lines expressing mitochondrially targeted
GFP protein were developed. Sensory evaluation of fruit traits and of unintended effects of cucumber expressing thaumatin gene was made. Cucumber
and tomato transformation was also applied with the aim to carry out gene
functional analysis. Having introduced overexpression, silencing, and promoter
gene constructs, we were able to obtain several transgenic tomato lines. Attempts have been made to set up an efficient method of sweet pepper transformation.
Key words:
Cucumis sativus L., Solanum lycopersicum L., Capsicum annuum L.,
agrotransformation, transgenic plants.

Wybrane aspekty transformacji genetycznej ogórka, pomidora i papryki

1. Wprowadzenie
Znaczenie gospodarcze ogórka jest du¿e, zarówno w warunkach Polski jak te¿
w wielu innych krajach œwiata. Oczekuje siê, ¿e biotechnologia przyczyni siê do postêpu w uprawie ogórka i jego wykorzystaniu (1). Szczególnie du¿e oczekiwania dotycz¹ hodowli nowych odmian i nasiennictwa. Podobnie jest z innymi warzywami.
Prace nad transformacj¹ ogórka i pomidora w Polsce trwaj¹ od 1996 r. i s¹ prowadzone wy³¹cznie w naszej katedrze. Na pocz¹tku 2000 r. rozpoczêliœmy tak¿e prace
z papryk¹. W tym artykule przedstawiamy g³ównie informacje wskazuj¹ce na postêp
jaki zanotowaliœmy w tym zakresie w naszej jednostce w stosunku do danych
sprzed 4 lat.

2. Haploidy i podwojone haploidy (DH)
Roœliny haploidalne mog¹ stanowiæ wa¿ny element w strategii uzyskiwania roœlin genetycznie zmodyfikowanych. Jest kilka warunków, które nale¿y spe³niæ aby zamierzenie takie by³o realne. Podstawowym jest skutecznoœæ uzyskiwania haploidów
i metoda regeneracji zapewniaj¹ca wysoki udzia³ diploidów. U ogórka otrzymujemy
haploidy w wyniku procesu haploidalnej partenogenezy indukowanej zapyleniem
napromieniowanym py³kiem. Metoda zosta³a wdro¿ona w trzech firmach hodowlano-nasiennych bêd¹cych spó³kami skarbu pañstwa (2). Metoda jest doskonalona pod
k¹tem uzyskiwania takiej liczby haploidów, która by³aby reprezentatywn¹ prób¹ segreguj¹cych gamet, a tak¿e pod wzglêdem diagnostyki molekularnej (3). Rozpoczêto te¿ prace nad alternatywn¹ metod¹ otrzymywania haploidów za pomoc¹ kultury
pylników lub uwolnionych mikrospor. Pierwsze wyniki wskazuj¹ na mo¿liwoœæ uzyskania kalusa i regeneracji roœlin w kulturze pylników.
Roœliny haploidalne ogórka mo¿na zaliczyæ do stabilnych monoploidów (n = 7)
i w trakcie ich rozwoju nie zaobserwowano spontanicznej diploidyzacji (4). Konieczne jest zatem stosowanie zabiegu podwajania liczby genomów. Skuteczne okaza³y
siê dwie metody: 1) bezpoœrednia regeneracja z mikroskrawków juwenilnych liœci
oraz 2) traktowanie kolchicyn¹ sto¿ków wzrostu roœlin haploidalnych in vitro (5,6).

3. Wartoœæ sensoryczna i efekty niezamierzone linii transgenicznych
ogórka z ekspresj¹ genu taumatyny
Wykorzystuj¹c gen koduj¹cy s³odkie bia³ko taumatynê do transformacji ogórka
(Cucumis sativus L.) zamierzaliœmy sprawdziæ mo¿liwoœæ jego ekspresji i uzyskania
s³odkiego smaku w roœlinach dyniowatych. Linie transgeniczne ogórka z ekspresj¹
tego genu zosta³y uzyskane metod¹ agrotransformacji (7). Niektóre z linii transgenicznych zawiera³y nowe w³aœciwoœci nie wynikaj¹ce ze sk³adu konstrukcji, tak zwaBIOTECHNOLOGIA 4 (91) 146-154 2010
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ne efekty niezamierzone (ang. unintended effect). Ich zakres oraz nasilenie by³y zró¿nicowane.

3.1. Wartoœæ sensoryczna owoców
Ocena sensoryczna i analiza sk³adu aromatów dotyczy³a owoców kilku linii
transgenicznych pochodz¹cych z kilku pokoleñ generatywnych. Ocenê sensoryczn¹
przeprowadzi³y trzy ró¿ne zespo³y badawcze (7-9). Niezale¿nie od zastosowanej
metody analitycznej, najwy¿sz¹ intensywnoœæ s³odkiego smaku stwierdzano na ogó³
w linii transgenicznej o wysokim stê¿eniu taumatyny. W niektórych liniach stwierdzono tak¿e podwy¿szon¹ intensywnoœæ zapachu œwie¿ego owocu, b¹dŸ te¿ wyczuwany by³ zapach nie typowy dla ogórka (10). W przeprowadzonej analizie iloœciowej
i jakoœciowej zapachowych zwi¹zków lotnych wykazano wystêpowanie ró¿nic, wy³¹cznie iloœciowych pomiêdzy kontrol¹ i próbami transgenicznymi (9).
Za kszta³towanie aromatu ogórka odpowiedzialnych jest oko³o 30 zwi¹zków lotnych, z których najwa¿niejszymi s¹ (E,Z)-2,6-nonadienal i (E)-2-nonenal (11). Dominuj¹cym iloœciowo zwi¹zkiem lotnym we wszystkich badanych liniach, w³¹czaj¹c
kontrolê, okaza³ siê (E,Z)-2,6-nonadienal, zwi¹zek któremu przypisuje siê g³ówn¹
rolê w kszta³towaniu aromatu ogórka. Jego stê¿enia w owocach linii transgenicznych
by³y kilkakrotnie wy¿sze ni¿ w kontroli. Spowodowa³o to intensywniejszy zapach
owoców linii transgenicznych i mo¿e t³umaczyæ nisk¹ ocenê sensoryczn¹ kontroli (9).

3.2. Efekty niezamierzone
Efekty niezamierzone mog¹ byæ spowodowane wieloma czynnikami (12). Zmiany
niezamierzone, które wyst¹pi³y w badanych liniach ogórka nie mia³y jednak wp³ywu
zasadniczego na wartoœæ ¿ywieniow¹ oraz na w³aœciwoœci w uprawie polowej. Zmiany
te dotyczy³y: 1) zwiêkszonej tolerancji na m¹czniak rzekomy, chorobê wywo³ywan¹
przez Pseudoperonospora cubensis (7), 2) struktury i ultrastruktury liœcia (13) oraz 3)
sk³adu chemicznego owoców i liœci (14,15, Szwacka, dane nie publikowane). W dalszych badaniach wykazano, ¿e warstwy wosków epikutykularnych i œciany komórek
epidermalnych w liœciach linii transgenicznych s¹ grubsze ni¿ w kontroli (13). Ponadto
woski linii transgenicznych wyró¿nia³y siê inkrustacj¹, a œciany komórek epidermalnych, podobnie jak mezofilowych, zwart¹ struktur¹ (13). Wymienione cechy liœci, jak
siê wydaje, mog¹ przynajmniej czêœciowo t³umaczyæ zwiêkszon¹ tolerancjê na infekcje.
Jednym z elementów oceny efektów danej modyfikacji genetycznej jest wp³yw
roœlin zmodyfikowanych na œrodowisko, w tym na organizmy nie docelowe. Przeprowadzone badania dotyczy³y wystêpowania szkodników i fauny po¿ytecznej na
transgenicznych ogórkach z ekspresj¹ genu taumatyny. Wykazano, ¿e fitofagi (np.
zmiennik lucernowiec, wciornastek tytoniowiec) zasiedla³y mniej licznie roœliny
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transgeniczne ni¿ kontrolne, natomiast zagêszczenie przedstawicieli fauny po¿ytecznej by³o podobne (16).

4. Wykorzystanie bia³ka dehydrynowego DHN24 do uzyskania ogórka
i pomidora tolerancyjnego na niskie temperatury
Stresy abiotyczne, do których zalicza siê stresy spowodowane susz¹, zasoleniem,
wysok¹ oraz nisk¹ temperatur¹ s¹ jedn¹ z g³ównych przyczyn strat plonów w produkcji rolniczej. Stres spowodowany temperatur¹ poni¿ej 14°C jest szczególnie istotny
w przypadku gatunków ciep³olubnych, do których zalicza siê m.in. ogórek i pomidor.
W ostatnich latach wyizolowano i scharakteryzowano wiele genów zwi¹zanych z reakcj¹ roœlin na ch³ód (17). Do oryginalnych polskich osi¹gniêæ nale¿y wyizolowanie przez
zespó³ prof. T. Rorata genów koduj¹cych bia³ka zwi¹zane z aklimatyzacj¹ roœlin Solanum
sogarandinum Ochoa do niskich temperatur (18,19). W ramach wspó³pracy KGHiBR
i IGR PAN podjêliœmy próbê wykorzystania genu koduj¹cego bia³ko dehydrynowe
DHN24 do uzyskania roœlin ogórka oraz pomidora tolerancyjnych na niskie temperatury.
W naszych badaniach wykorzystaliœmy konstrukcjê genow¹ pGT::Dhn24 (20).
Konstrukcja ta sk³ada³a siê z promotora transferazy glukozowej aktywowanego
czynnikami stresowymi (21) oraz sekwencji koduj¹cej bia³ko dehydrynowe o masie
24kDa (22). We wstêpnych pracach wykonano transformacjê linii B ogórka konstrukcj¹ pGT::Dhn24 i uzyskano transgeniczne roœliny pochodz¹ce z 5 niezale¿nych zdarzeñ transformacyjnych. Na podstawie oceny tolerancji na niskie temperatury roœlin
T1 wykonanej w warunkach in vitro wykazano, ¿e roœliny te mog¹ byæ tolerancyjne
na niskie temperatury (20). W kolejnym doœwiadczeniu uzyskano roœliny z 47 niezale¿nych zdarzeñ transformacyjnych i wydajnoœæ transformacji 1,6%. W kolejnych etapach pracy wybrano 12 homozygotycznych linii (pokolenie T3) posiadaj¹cych 1 miejsce integracji transgenu. Wykonywana jest obecnie ocena tolerancji tych linii na niskie temperatury (Bartoszewski i wsp., dane nie publikowane).
Konstrukcja pGT::Dhn24 zosta³a tak¿e wprowadzona do bardzo wczesnej polskiej odmiany gruntowej pomidora ‘Beta 11’. Uzyskano transgeniczne roœliny z piêciu niezale¿nych zdarzeñ transformacyjnych. Z roœlin tych otrzymano trzy linie z pojedynczym miejscem integracji transgenu. Ekspresjê transgenu potwierdzono metod¹ RT-PCR (23). Prace te s¹ kontynuowane.

5. Linie transgeniczne ogórka z bia³kiem GFP lokuj¹cym siê
w mitochondriach
Ogórek jest unikatowym gatunkiem ze wzglêdu na specyficzn¹ biologiê mitochondriów. Genom mitochondrialny ogórka jest jednym z najwiêkszych znanych genomów mitochondrialnych (24), jest dziedziczony ojcowsko (25), a w kulturach
BIOTECHNOLOGIA 4 (91) 146-154 2010
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tkankowych indukowane s¹ kompleksowe rearan¿acje w mtDNA (26,27). W naszej
katedrze uzyskano seriê mutantów mitochondrialnych ogórka nazwanych MSC, jednak¿e pod³o¿e genetyczne tych mutacji nie jest do koñca wyjaœnione (28,29). W celu lepszego zrozumienia mechanizmów zwi¹zanych z dziedziczeniem i funkcjonowaniem genomu mitochondrialnego ogórka uzyskaliœmy linie transgeniczne z bia³kiem GFP lokuj¹cym siê w mitochondriach.
Do transformacji wykorzystano konstrukcjê genow¹ udostêpnion¹ przez prof.
M. Hanson (Cornell Univ., USA), sk³adaj¹c¹ siê z genu koduj¹cego bia³ko GFP lokuj¹ce siê w mitochondriach (coxIV-S65TmGFP4) oraz sekwencji regulatorowej sk³adaj¹cej siê z podwójnego promotora 35SCaMV i enhancera AMV (30). £¹cznie uzyskano roœliny pochodz¹ce z 10 niezale¿nych zdarzeñ transformacyjnych. Na podstawie mikroskopii konfokalnej oraz analiz molekularnych potwierdzono, ¿e bia³ko
GFP ulega³o ekspresji i lokowa³o siê w mitochondriach (31). Wybrane roœliny krzy¿owano z mutantem mitochondrialnym MSC16, co pozwoli³o uzyskaæ linie MSC16 z bia³kiem GFP lokuj¹cym siê w mitochondriach. Otrzymane linie B-mtGFP i MSC16-mtGFP
stanowi¹ unikatowy materia³ badawczy i mog¹ staæ siê liniami modelowymi w biotechnologii organellarnej ogórka.

6. Cecha partenokarpii w ogórku
Partenokarpia u ogórka nie jest now¹ cech¹ u¿ytkow¹, ale jej uzyskanie na drodze modyfikacji genetycznej mog³oby przynieœæ kilka wa¿nych korzyœci. Dlatego
podjêliœmy próbê uzyskania takich roœlin wprowadzaj¹c konstrukcjê DefH9::iaaM
(32). Wynikiem tych prac by³o uzyskanie 9 niezale¿nych linii transgenicznych, z których 5 by³o tetraploidami, a 4 diploidami. Linie diploidalne wykazywa³y wysoki poziom partenokarpii, zarówno w pokoleniu T1 jak te¿ T2. Jednoczeœnie nie ró¿ni³y siê
od roœlin kontrolnych innymi cechami morfologicznymi, chocia¿ mia³y nieco mniejsze i bardziej wyd³u¿one owoce na skutek braku nasion. Ich zdolnoœæ do tworzenia
nasion by³a zró¿nicowana, zawsze ni¿sza od kontroli (do 50%), nawet po krzy¿owaniu linii z kontrol¹ (F1). W fazie kultury in vitro zaobserwowaliœmy wyd³u¿enie czasu
oraz pojawienie siê wielu nietypowych zarodków i pêdów. W efekcie czas potrzebny do regeneracji roœlin wyd³u¿y³ siê o ok. 30% w stosunku do innych konstrukcji
w tej samej odmianie. W wyniku analizy segregacyjnej dwóch diploidalnych linii wykazano jednogenowy charakter dziedziczenia. Istotn¹ ró¿nic¹ w stosunku do transformacji innymi konstrukcjami by³ fakt, ¿e w tym eksperymencie regeneracja roœlin
z kalusa by³a znacznie utrudniona, a czas potrzebny do otrzymania roœlin gotowych
do wysadzenia w szklarni by³ o 30% d³u¿szy. Prawdopodobnie by³o to przynajmniej
w czêœci niezamierzon¹ ekspresj¹ transgenu, a w efekcie i zwiêkszon¹ produkcj¹
auksyn we wczesnej fazie regeneracji.
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7. Ulepszanie wybranych cech u¿ytkowych pomidora
Opracowana przez nas metodyka transformacji pomidora jest modyfikacj¹ metody Frary i Earle (33) i pozwala uzyskiwaæ roœliny transgenicznie z efektywnoœci¹
œrednio od 2 do 6% oszacowan¹ jako udzia³ eksplantatów liœcieniowych, z których
uzyskuje siê transgeniczne roœliny T0. Œrednio dla 50-60% uzyskanych roœlin T0 mo¿liwe jest wyprowadzenie homozygotycznych linii transgenicznych z pojedynczym
miejscem integracji transgenu (Czarny i Bartoszewski, dane nie publikowane). Wy¿sz¹ efektywnoœæ transformacji pomidora uzyskiwano stosuj¹c szczepy A. tumefaciens
o umiarkowanej wirulencji takie jak GV3101 czy te¿ LBA4404 (34).
Podjêto próbê poprawy walorów smakowych owoców pomidora przez wprowadzenie do genomu pomidora konstrukcji z genem koduj¹cym bia³ko s³odkoœci taumatynê. Konstrukcjê tê wprowadzono do trzech genotypów pomidora m.in. do linii
nor charakteryzuj¹cej siê silnie opóŸnionym dojrzewaniem owoców. Linie z t¹ mutacj¹ s¹ wykorzystywane w hodowli mieszañcowej pomidora gdy¿ pozwalaj¹ na uzyskiwanie odmian z owocami o przed³u¿onej trwa³oœci. Dwie z uzyskanych linii wykazywa³y ekspresjê taumatyny w owocach, a ocena sensoryczna tkanki perykarpu
wykaza³a charakterystyczny posmak (35).
Jedn¹ z wa¿nych chorób wirusowych pomidora jest br¹zowa plamistoœæ liœci.
Chorobê tê wywo³uje tospowirus TSWV. W celu uzyskania odpornoœci na tê chorobê wykorzystano konstrukcjê genow¹ z genem koduj¹cym nukleoproteinê N bu³garskiego izolatu wirusa TSWV (36). Do transformacji wykorzystano dwie polskie linie
hodowlane i odmianê ‘Potentat’. Uzyskano transgeniczne roœliny T0 pochodz¹ce
z 12. niezale¿nych zdarzeñ transformacyjnych, z których 7 roœlin wytworzy³o nasiona. Spoœród tych roœlin uzyskano 4 transgeniczne linie, które akumulowa³y nukleoproteinê N na stosunkowo niskim poziomie i wykazywa³y pewien poziom odpornoœci na polski izolat TSWV (37).

8. Wykorzystanie transformacji genetycznej w analizie funkcjonalnej
genów
Transformacja genetyczna jest wa¿nym narzêdziem w analizie funkcjonalnej genów. Wykorzystujemy j¹ zarówno u ogórka (38) oraz pomidora (39, dane nie publikowane). W ostatnich latach podjêliœmy próbê uzyskania serii transgenicznych linii
pomidora pozwalaj¹cych na szczegó³ow¹ analizê funkcjonaln¹ kilku genów, ulegaj¹cych podwy¿szonej ekspresji po zainfekowaniu korzeni pomidora przez m¹twika ziemniaczanego Globodera rostochiensis Wolf. (40). Badania takie mog¹ siê przyczyniæ do opracowania nowych metod walki z tymi paso¿ytami (41). Wœród wytypowanych do szczegó³owej analizy funkcjonalnej genów by³y m.in. geny koduj¹ce
przypuszczalnie syntazê flawonolu (FLS) oraz reduktazê dihydroflawonolu (DFR).
Skonstruowano dla tych genów seriê kaset ekspresyjnych pozwalaj¹cych na: 1) naBIOTECHNOLOGIA 4 (91) 146-154 2010
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dekspresjê, 2) ukierunkowane wyciszenie genów oparte na zjawisku interferencji
RNA oraz 3) monitorowanie aktywnoœci promotorów (konstrukcje sk³adaj¹ce siê
z promotora badanego genu po³¹czonego z sekwencj¹ genu reporterowego uidA).
Do transformacji wykorzystano odmianê ‘Moneymaker’ podatn¹ na G. rostochiensis.
W wyniku przeprowadzenia serii inokulacji z wykorzystaniem tych konstrukcji uzyskano zestawy transgenicznych roœlin T0, a nastêpnie transgenicznych linii (pokolenie T2), które s¹ obecnie przedmiotem szczegó³owej analizy (Czarny i wsp., dane
nie publikowane; D¹browska i wsp., dane nie publikowane).

9. Transformacja genetyczna papryki
Od mniej wiêcej dekady prowadzone s¹ w naszej katedrze tak¿e doœwiadczenia
nad opracowaniem metodyki otrzymywania transgenicznej papryki (Capsicum annuum L.).
Papryka okaza³a siê bardzo trudnym obiektem do transformacji (42). Wskazuj¹ na to
wyniki uzyskiwane przez nasz zespó³ oraz dane innych autorów. Trudno jest zregenerowaæ prawid³owe roœliny z eksplantatów pochodz¹cych z m³odych siewek,
szczególnie po inkubacji z A. tumefaciens czy A. rhizogenes i kulturze na po¿ywkach
z czynnikiem selekcyjnym. Pojedyncze transgeniczne roœliny czêsto zamieraj¹ zarówno in vitro jak i ex vitro. W ostatnich latach uzyskaliœmy pojedyncze roœliny transgeniczne papryki w wyniku regeneracji z kalusa indukowanego z eksplantatów liœcieniowych.

10. Podsumowanie
KGHiBR dysponuje wydajn¹ metodyk¹ transformacji dwóch wa¿nych gatunków
warzyw, pomidora i ogórka. Metody te s¹ wykorzystywane do badania funkcji genów oraz otrzymywania linii transgenicznych z okreœlonymi modyfikacjami. W ostatnich latach uzyskaliœmy linie transgeniczne ogórka i pomidora z wprowadzonymi
konstrukcjami zawieraj¹cymi m.in. geny: taumatyny, dehydryny (GT-DHN24), monoksygenazy IAA (Def19-iaaM), bia³ka zielonej fluorescencji (GFP) i bia³ka N wirusa
TSWV. Niektóre z tych linii wykazywa³y zmienione wa¿ne cechy u¿ytkowe. Na potrzeby analizy funkcjonalnej uzyskaliœmy szereg transgenicznych linii wykazuj¹cych
nadekspresjê, wyciszenie oraz posiadaj¹cych wprowadzone konstrukcje promotorowe. Zestawy takich linii otrzymaliœmy m.in. dla genów koduj¹cych przypuszczalnie syntazê flawonolu (FLS), reduktazê dihydroflawonolu (DFR) i kilku innych. Zakoñczyliœmy tak¿e kompleksowe badania nad ocen¹ sensoryczn¹ i efektami niezamierzonymi linii transgenicznych ogórka wytwarzaj¹cych taumatynê. Podjête zosta³y
prace, których celem jest opracowanie metodyki transformacji papryki.
Badania finansowane czêœciowo z projektów: N302 003 32/0746, PZB-MNiSW-2/3/2006/3.
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