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Differentiation of generative organs in dioecious species
Summary
Flowering plants are mostly hermaphroditic (i.e. bear both stamens and pistils). In the course of evolution such progenitors have repeatedly given rise to
species with separate male and female individuals. Plants display a great variety
of sexual systems that could be reduced to three types: 1) the two sexes occurring on separate plants; 2) both sexes occurring in the same individual;
3) a combination of the former possibilities. Gender is determined by genotype,
but the mechanisms of determination are extremely diverse among species. The
determinants of sexual phenotype range from sex chromosomes (Silene latifolia),
through hormonal regulation (Cucumis sativa), to pheromonal contacts (between
fern gametophytes). Salix viminalis, as a dioecious species, revealed sexual dimorphism (occurring in a flowering stage). In their breeding as a short-rotation
energy crop, an early determination of sex would be necessary to remove, for
agronomic reasons, the male plants. Within Salicaceae a multi-locus sex determination system is the main model of sexual differentiation. Despite the fact
that a great progress has been achieved in identification of genes that regulate
sex expression, future efforts will be necessary to recognize these processes at
the molecular level.
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1. Wstêp
Roœliny dwupienne i ich przejœciowe formy s¹ szeroko rozpowszechnione w obrêbie królestwa roœlin kwiatowych. Obecne s¹
wœród 160. rodzin, co sugeruje wielokrotne powstawanie tej cechy w toku ewolucji roœlin. W kwiatach wielu gatunków dwu-
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piennych, we wczesnej fazie ontogenezy tego organu, odnajdywano zawi¹zki struktur przeciwnej p³ci, co wskazywa³oby, ¿e zmiana odpowiadaj¹ca za powstanie jednop³ciowoœci wœród okrytozal¹¿kowych mia³a miejsce w stosunkowo niedawnej
przesz³oœci. Zak³adaj¹c, ¿e osobniki ‘najm³odsze’ ewolucyjnie posiada³y kwiaty obup³ciowe lub kwiaty mêskie i ¿eñskie, przejœciu od hermafrodytyzmu do jednopiennoœci ka¿dorazowo musia³a towarzyszyæ mutacja odpowiedzialna za pojawienie siê
genów sterylnoœci organów jednej z p³ci. Przypuszcza siê, ¿e spadek czêstotliwoœci
rekombinacji w rejonach genu objêtych zmianami, móg³ stanowiæ poœredni¹ przyczynê wykszta³cenia siê chromosomów p³ci u niektórych gatunków roœlin.

2. Ewolucja dwupiennoœci
Za powstaniem dwupiennoœci u roœlin kryj¹ siê najprawdopodobniej dwie równoleg³e tendencje: d¹¿enie do ca³kowitej eliminacji zjawiska samozap³odnienia, co
wyraŸnie zaznacza siê u gatunków zapylanych przy wspó³udziale zwierz¹t oraz selekcja ukierunkowana na zwiêkszenie specjalizacji organów generatywnych (1). Rozwa¿aj¹c adaptacyjne korzyœci tendencji specjalizacyjnej dostrzegamy u roœlin obup³ciowych wzajemnie ograniczanie jednoczesnej produkcji py³ku i komórek jajowych. Ryzyko samozapylenia mo¿e zostaæ wyeliminowane poprzez wykszta³cenie
odrêbnych kwiatów mêskich i ¿eñskich. Umo¿liwia to bardziej efektywne rozlokowanie organów reprodukcyjnych, uzyskuj¹cych wiêksz¹ przestrzeñ dla rozwoju,
przy czym korzyœci mog¹ wi¹zaæ siê nie tylko ze zmianami w budowie pojedynczych
struktur rozrodczych, ale i ca³ych kwiatostanów.
Uk³ad elementów kwiatu ma ogromne znaczenie w procesach zwi¹zanych z produkcj¹ du¿ych iloœci py³ku, jak i skutecznym jego przyjêciem przez znamiê s³upka.
U roœlin obup³ciowych obserwowano ró¿norakie strategie adaptacji do okreœlonego
typu zapylenia. Przystosowania roœlin wiatropylnych s¹ podobne do przystosowañ powszechnie spotykanych u roœlin dwupiennych; kwiaty prêcikowe wystêpuj¹ zwykle
w d³ugich, zwisaj¹cych i elastycznych kwiatostanach, co zwiêksza efektywnoœæ dyspersji py³ku, podczas gdy kwiaty i kwiatostany ¿eñskie s¹ bardziej skrócone i zwarte,
a znamiona ich s³upków wyeksponowane. Nieprzypadkowe jest tak¿e rozmieszczenie
obydwu typu kwiatów: kwiaty mêskie drzew osadzone s¹ na ga³êziach wiotkich i cieñszych, a ¿eñskie na ga³êziach grubszych i sztywniejszych, ze wzglêdu na koniecznoœæ
wytworzenia solidnej konstrukcji, zdolnej utrzymaæ ciê¿ar owoców. W procesach
ukierunkowanej selekcji odpowiedzialnej za ewolucjê dwupiennoœci, okreœlone tendencje nie wyklucza³y siê wzajemnie, a czêsto mog³y wystêpowaæ równoczeœnie.
Prawdopodobnym torem ewolucji, który zaowocowa³ wytworzeniem dwupiennoœci: by³a droga bezpoœrednia – od osobnika o kwiatach obup³ciowych do osobników rozdzielnop³ciowych, lub poœrednia, poprzez jednopiennoœæ lub sterylnoœæ.
W ramach pierwszej mo¿liwoœci zachodzi³a koniecznoœæ utrwalenia siê w tym samym czasie dwóch niezale¿nych od siebie mutacji, przy czym geny w obrêbie któBIOTECHNOLOGIA 2 (89) 38-56 2010
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rych zasz³yby zmiany powoduj¹ce bezp³odnoœæ prêcików w kwiatach ¿eñskich
i s³upków w kwiatach mêskich, musia³yby le¿eæ w bezpoœredniej bliskoœci, w przeciwnym razie mo¿liwoœæ rekombinacji wewn¹trz zmutowanych alleli spowodowa³aby ryzyko wtórnej konwersji do hermafrodytyzmu. Z powodu opisanych zagro¿eñ
zak³ada siê raczej dwuetapow¹ drogê przejœcia od jedno- do dwupiennoœci, przy
czym etapem poœrednim by³by osobnik posiadaj¹cy kwiaty doskona³e oraz ¿eñskie
(lub doskona³e oraz mêskie). W tym ostatnim przypadku obydwie mutacje by³yby
rozdzielone w czasie, co znacznie zwiêksza³oby prawdopodobieñstwo proponowanego scenariusza, który nale¿y do najczêœciej rozpatrywanych (2).
Populacje roœlin wykszta³caj¹cych kwiaty obup³ciowe obok kwiatów mêskich
spotyka siê w przyrodzie niezmiernie rzadko. Na uwagê zas³uguje jednak fakt, ¿e
gatunki o tym typie kwiatów, s¹ najczêœciej blisko spokrewnione z gatunkami dwupiennymi. Potwierdza to przypuszczenie, ¿e przynajmniej czêœæ gatunków, u których wystêpuje rozdzia³ p³ci, rozwinê³a siê w nastêpstwie dwóch pojedynczych mutacji, z których pierwsza spowodowa³a ca³kowit¹ lub czêœciow¹ sterylnoœæ kwiatów
¿eñskich. Prawdopodobnie przedzia³ czasowy miêdzy obydwoma zasz³oœciami by³
stosunkowo krótki, a nieliczne, wspó³czesne przypadki populacji reprezentuj¹cych
ten model p³ciowoœci (np. Datisca glomerata lub Mercurialis annua) s¹ skutkiem wtórnego rozejœcia siê dróg rozwojowych w obrêbie roœlin o pe³nej dwupiennoœci (3).
Gatunki roœlin, które tworz¹ populacje z³o¿one z osobników obup³ciowych
i ¿eñskich, wystêpuj¹ w przyrodzie znacznie czêœciej, ni¿ gatunki tworz¹ce formy
hermafrodytyczne obok mêskich; z tego te¿ wzglêdu, uk³ad ten jest znacznie czêœciej proponowany jako model stanu przejœciowego w ewolucji roœlin dwupiennych.
Wystêpowanie tego rodzaju relacji w obrêbie fenotypów p³ci jest zjawiskiem powszechnym u gatunków spokrewnionych z roœlinami dwupiennymi. Wykazano, ¿e
mutacja w pojedynczym genie, b¹dŸ aktywacja ca³ego systemu cytoplazmatycznego,
prowadz¹ca do sterylnoœci kwiatów mêskich, w populacjach roœlin obup³ciowych
bêdzie rozprzestrzeniaæ siê bardzo szybko, je¿eli powsta³e mutanty oka¿¹ siê bardziej ¿ywotne w nastêpstwie wy¿szej prze¿ywalnoœci osobników ¿eñskich, w porównaniu z osobnikami o kwiatach doskona³ych (4). W populacjach o malej¹cej skutecznoœci krzy¿owego zap³odnienia mutacje takie utrwalaj¹ siê ³atwo, niezale¿nie
od stopnia prze¿ywalnoœci mutantów (2). Ze wzglêdu na doœæ powszechne wystêpowanie zjawiska „¿eñskiej” dwupiennoœci (np. Plantago coronopus) mo¿na przyj¹æ, ¿e
sterylnoœæ prêcików w kwiatach obup³ciowych mo¿e przynosiæ korzyœci ca³ej populacji, ze wzglêdu na umo¿liwienie dostêpu obcego py³ku do komórek jajowych.
Drugi szlak ewolucyjny, wiedzie do dwupiennoœci poprzez roœliny jednopienne,
u których obok kwiatów mêskich wystêpuj¹ kwiaty ¿eñskie. Ten model dotyczy sporej grupy roœlin dwupiennych, do których zalicza siê m. in. Mercurialis sp. W ich
przypadku, wytworzenie siê odrêbnych p³ci mog³o nast¹piæ w wyniku serii mutacji,
które spowodowa³y zmianê proporcji liczbowej kwiatów mêskich w stosunku do
kwiatów ¿eñskich (5). Cech¹ wspóln¹ gatunków dwupiennych, które wyewoluowa³y
bezpoœrednio od jednopiennych, mo¿e byæ, jak siê wydaje, ich stosunkowo niska
40

PRACE PRZEGL¥DOWE

Ró¿nicowanie siê organów generatywnych u roœlin dwupiennych

Rys. Wystêpowanie dwupiennoœci i chromosomów p³ci w obrêbie roœlin okrytonasiennych. Na podstawie analizy filogenetycznej wg Soltis i in. (36) – zmienione.
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stabilnoœæ, przejawiaj¹ca siê konwersj¹ p³ci kwiatów, pod wp³ywem dzia³ania okreœlonych czynników œrodowiskowych. Szczególnie interesuj¹cy jest przyk³ad dwupiennej figi (Ficus spp.) zapylanej przez osy. Dwupienne gatunki fig wystêpuj¹ powszechnie w ni¿szych piêtrach lasu, natomiast do piêtra koron dorastaj¹ formy jednopienne. Chocia¿ nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e formy dwupienne tak¿e i w tym przypadku wyewoluowa³y z form jednopiennych, to mechanizm odpowiedzialny za ten
proces nie jest do koñca poznany, przy czym nie mo¿na wykluczyæ zwyk³ego unikania ryzyka samozap³odnienia. W tym konkretnym przypadku, w grê wchodz¹ czynniki zwi¹zane ze specyfik¹ procesu zapylania. Opisany uk³ad jedno- i dwupiennych
drzew ogranicza negatywny wp³yw os paso¿ytniczych na gatunki os po¿ytecznych,
przenosz¹cych py³ek, zatem dwupiennoœæ fig mo¿e równie¿ przynosiæ korzyœæ kooperuj¹cych z nimi gatunkom owadów (6).
Trzeci szlak prowadz¹cy do dwupiennoœci dotyczy populacji osobników o kwiatach obup³ciowych, z wysokim stopniem polimorfizmu pod wzglêdem budowy i usytuowania kwiatów. Tendencja ró¿nicuj¹ca wewn¹trz populacji, wi¹¿e siê ze wzrostem specjalizacji w skutecznym rozsiewaniu py³ku jak i z d¹¿eniem do ca³kowitego
wyeliminowania zjawiska samozap³odnienia, co doprowadzi³o ostatecznie do wykszta³cenia siê oddzielnych osobników p³ci ¿eñskiej i mêskiej (7).
Dla prób zrekonstruowania wczesnych etapów ewolucji u ró¿nych grup roœlin
dwupiennych szczególne znaczenie maj¹ wyniki wskazuj¹ce, ¿e Amborella trichopoda,
wiecznie zielony, dwupienny krzew endemiczny z Nowej Kaledonii, stanowi³ pierwsze ogniwo w ewolucji roœlin okrytonasiennych (8). W zwi¹zku z tym nasuwa siê pytanie, czy pierwsze roœliny okrytonasienne cechowa³y siê dwupiennoœci¹, a obup³ciowoœæ by³a w ich przypadku zjawiskiem wtórnym, które zdominowa³o ówczesn¹ florê, czy te¿ czêœæ z nich zdo³a³a powróciæ do pierwotnej formy. Mimo wysokiego
prawdopodobieñstwa zaistnienia takiego scenariusza prostszym rozwi¹zaniem by³oby, jak siê wydaje, przyjêcie za³o¿enia, ¿e dwupiennoœæ wœród osobników linii
prowadz¹cej do Amborella sp. by³a zjawiskiem wtórnym.

3. Determinacja p³ci u roœlin dwupiennych
Pomimo badañ obejmuj¹cych liczne gatunki roœlin, nie dysponujemy wystarczaj¹cym zasobem informacji o mechanizmach molekularnych, odpowiadaj¹cych za
determinacjê p³ci u roœlin. Trudnoœci sprawia nawet ustalenie liczby genów zaanga¿owanych w ten proces, zw³aszcza, ¿e genów wywo³uj¹cych sterylnoœæ odpowiednich organów nie mo¿na zaliczyæ do grupy genów determinuj¹cych p³eæ w œcis³ym
tego s³owa znaczeniu. Proste i ma³o skomplikowane modele np. Ecballium elaterium
(tryskawiec sprê¿ysty), u którego wykszta³cenie siê osobników dwupiennnych, jak
i sama p³eæ, zdeterminowane s¹ pojedynczym genem posiadaj¹cym trzy ró¿ne allele, nale¿¹ do wyj¹tków. Dlatego badania zmierzaj¹ce do wyizolowania genów determinuj¹cych p³eæ u roœlin bazuj¹ na dwóch odmiennych strategiach. Pierwsza, wyko42
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rzystuje geny homeotyczne zaanga¿owane w rozwój kwiatu u modelowych roœlin
obup³ciowych, takich jak Arabidopsis (rzodkiewnik) czy Antirrhinum (wy¿lin); druga
opiera siê na u¿yciu metod takich jak RAPD, AFLP lub RFLP- ukierunkowanych na poznanie sekwencji DNA, zw³aszcza le¿¹cych w obrêbie chromosomów p³ci, b¹dŸ te¿
transkryptów szczególnie obiecuj¹cych loci.
Klasycznym przyk³adem genów homeotycznych, które sprawuj¹ kontrolê nad
procesem ustalania to¿samoœci organów w okó³kach kwiatów roœlin obup³ciowych
jest uk³ad MADS-box (9). W modelu, który skonstruowano opieraj¹c siê na wynikach
badañ nad mutacjami stymuluj¹cymi zmiany w uk³adzie okó³ków kwiatowych
u Antirrhinum i Arabidopsis zak³ada siê, ¿e typ maj¹cych wykszta³ciæ siê organów
uwarunkowany jest regulacj¹ ekspresji w obrêbie trzech domen genów homeotycznych, oznaczonych odpowiednio literami A, B i C. Ka¿demu typowi organu kwiatowego przyporz¹dkowano specyficzny wzór ekspresji: w przypadku dzia³ek kielicha
zaznacza siê aktywnoœæ transkrypcyjna genów zaliczanych do domeny A, w obrêbie
drugiego okó³ka (p³atki) ekspresji ulegaj¹ zarówno geny domeny A jak i B. Wzór
ekspresji specyficzny dla organów generatywnych mêskich zwi¹zany jest z genami
funkcjonalnymi B i C, natomiast w przypadku organów ¿eñskich – wy³¹cznie z genami z grupy C (9). Produkty bia³kowe wszystkich wymienionych grup genów ³¹czy
wspólna cecha: któr¹ jest charakterystyczna domena na N-koñcu (MADS-box), s³u¿¹ca przypuszczalnie do wi¹zania DNA.
Mutacje w obrêbie genów homeotycznych skutkuj¹ rozwojem organów kwiatowych w niew³aœciwym dla nich miejscu. Pe³na mutacja wewn¹trz okreœlonego genu,
nale¿¹cego do klasy C u Arabidopsis thaliana (rzodkiewnik pospolity) prowadzi do
zast¹pienia prêcików i owocolistków przez p³atki korony (10); z kolei w efekcie indukowanych zmian w strukturze genu domeny B zaobserwowano konwersjê p³atków do dzia³ek kielicha w drugim okó³ku oraz prêcików do owocolistków w okó³ku
nastêpnym, skutkiem czego wykszta³ci³y siê kwiaty funkcjonalnie ¿eñskie (11). Badacze zajmuj¹cy siê zjawiskiem dwupiennoœci wysunêli robocz¹ hipotezê, ¿e analogiczne mechanizmy wystêpuj¹ w przypadku roœlin o ustalonym dymorfizmie p³ciowym. Stwierdzono, ¿e chocia¿ przypadki konwersji organów kwiatowych w warunkach naturalnych zdarzaj¹ siê u nich niezmiernie rzadko, to za inhibicjê rozwoju
okreœlonych organów generatywnych odpowiada³by odmienny wzór ekspresji genów zaliczanych do klasy B i C. Aby zweryfikowaæ te przypuszczenia, w po³owie lat
dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku przeprowadzono odpowiednie badania na
dwóch najlepiej poznanych gatunkach roœlin dwupiennych, a mianowicie na Silene
latifolia (bniec bia³y) (12) i Rumex acetosa (szczaw zwyczajny) (13). W przypadku
pierwszego gatunku, merystem kwiatowy przechodzi³ przez fazê obup³ciowoœci zarówno w kwiatach mêskich jak i ¿eñskich. Rozwój owocolistków w kwiatach mêskich zosta³ zahamowany wkrótce po zainicjowaniu ich wzrostu, podczas gdy zawi¹zki prêcików w kwiatach ¿eñskich rozwija³y siê bez przeszkód, a¿ do uformowania tapetum, wyœcie³aj¹cego œwiat³o komory pylnika. Na podstawie wyników analizy
ekspresji genów z grupy MADS-box u Silene wykazano, ¿e w przypadku genów speBIOTECHNOLOGIA 2 (89) 38-56 2010
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cyficznych dla p³atków i prêcików (a zatem zaliczanych do klasy B): SLM2 i SLM3 realizowany przez nie wzór przestrzenny okaza³ siê ró¿ny dla przeciwnych p³ci.
Wprawdzie w obu przypadkach ekspresja tych genów ogranicza³a siê do regionów
inicjuj¹cych wzrost p³atków i prêcików, jednak w przypadku kwiatów mêskich ten
obszar umiejscowiony by³ w centralnej czêœci merystemu. Taki model ekspresji genów SLM 2 i SLM 3 powoduje, ¿e centralny okó³ek w kwiatach ¿eñskich przewy¿sza
znacznie rozmiarami analogiczny obszar w merystemie kwiatowym osobników mêskich, podczas gdy okó³ek prêcików ma podobn¹ wielkoœæ u obydwu p³ci. W zwi¹zku z tym zawi¹zki s³upków u osobników mêskich s¹ znacznie mniejsze ni¿ analogiczne struktury w kwiatach ¿eñskich i hermafrodytycznych. Przypuszcza siê, ¿e
geny odpowiedzialne za inhibicjê rozwoju s³upkowia (a zatem zaanga¿owane bezpoœrednio w proces wykszta³cania siê dychotomii p³ci) hamuj¹ jednoczeœnie procesy wzrostu i podzia³u komórek w obrêbie centralnego okó³ka kwiatu. Abstrahuj¹c
od tych uwag, nale¿y podkreœliæ, ¿e geny grupy MADS-box nie odgrywaj¹ istotnej
roli w ró¿nicowaniu siê p³ci u Silene latifolia, gdy¿ wzór ekspresji odpowiednich
genów nie odbiega od schematu realizowanego w przypadku kwiatów doskona³ych, pomimo drobnych ró¿nic, jakie wystêpuj¹ miêdzy kwiatami mêskimi i ¿eñskimi (12).
Podobne badania przeprowadzono dla Rumex acetosa (szczaw zwyczajny), o kwiatach zawieraj¹cych dwa zewnêtrzne okó³ki p³atków, z umieszczonym centralnie
s³upkowiem w przypadku osobników ¿eñskich, lub te¿ z wewnêtrznym okó³kiem
z³o¿onym z trzech prêcików u osobników p³ci mêskiej. W czêœci centralnej merystemu kwiatów mêskich nie obserwowano podzia³ów komórkowych, nie znaleziono
równie¿ zawi¹zków mêskich organów generatywnych w obrêbie kwiatów ¿eñskich.
Pomimo tych faktów okaza³o siê, ¿e sekwencja RAP1, ze wzglêdu na swoj¹ funkcjê
zaliczona do grupy genów homeotycznych klasy C, ulega ekspresji w obydwu wewnêtrznych okó³kach kwiatów mêskich jak i ¿eñskich u Rumex, mimo ¿e w rejonie,
w którym zawi¹zuj¹ siê organy p³ci przeciwnej ekspresja ustaje na bardzo wczesnym etapie. Okazuje siê, ¿e u Rumex acetosa kwiaty obydwu p³ci przechodz¹ najpierw przez fazê hermafrodytyczn¹, morfologicznie trudn¹ do zidentyfikowania
(13). U Silene natomiast poziom ekspresji genu SLM1 w ulegaj¹cych funkcjonalnej
degradacji organach p³ciowych, utrzymywa³ siê na sta³ym poziomie. Aby wyprowadziæ jednoznaczne wnioski z tych obserwacji konieczne okazuje siê eksperymentalne skonstruowanie transgenicznych roœlin, u których ekspresja genu C odbywaj¹ca
siê w sposób ci¹g³y, umo¿liwi³aby udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na pytanie,
czy zanik ekspresji genu C jest w tym przypadku przyczyn¹, czy te¿ skutkiem aborcji
odpowiednich organów generatywnych. Jeœli prawdziwa oka¿e siê pierwsza mo¿liwoœæ, wówczas otrzymamy osobniki o kwiatach obup³ciowych.
Inne geny z grupy MADS-box, które zdo³ano zidentyfikowaæ u Rumex acetosa:
RAD1 i RAD2 zaliczone do grupy genów homeotycznych klasy B, podlegaj¹ ci¹g³ej
transkrypcji w rejonie trzeciego okó³ka kwiatu, bez wzglêdu na jego p³eæ, przy
czym wzór ekspresji dla tych sekwencji nie ujawnia p³ciowych ró¿nic pod wzglêdem
44
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obszaru zajmowanego przez okó³ek wewnêtrzny, tak jak to mia³o miejsce w przypadku bnieca bia³ego.
Udzia³ genów homeotycznych MADS-box klasy A, B i C kontroluj¹cych wykszta³canie siê dymorfizmu kwiatów u roœlin dwupiennych, okazuje siê bardziej prawdopodobny u tych gatunków, u których nie dochodzi do inicjowania wzrostu organów
przeciwnej p³ci, a merystem kwiatowy w swym rozwoju pomija fazê obup³ciowoœci
(np. Mercurialis, Spinacia oleracea, Cannabis sativa). Potwierdzono to na podstawie wyników badañ u Humulus lupulus (chmiel zwyczajny), w których wykazano wystêpowanie ró¿nic w ekspresji homeotycznego genu B u osobników przeciwnej p³ci (14). Jak
z tego wynika, u omawianych gatunków dwupiennych ró¿nicowanie p³ci zachodzi
czêœciej poprzez hamowanie rozwoju ‘niew³aœciwych’ organów generatywnych ani¿eli przez zmianê ich pierwotnej to¿samoœci.
Próbê izolacji genów determinuj¹cych p³eæ u roœlin dwupiennych na bazie ich
znanych odpowiedników (zarówno w obrêbie genomów roœlin jednopiennych i dwupiennych), ogranicza niewielkie prawdopodobieñstwo, ¿e dana sekwencja, nawet
przy du¿ym stopniu homologii, bêdzie pe³niæ tê sam¹ rolê u dwóch nie spokrewnionych ze sob¹ gatunków.
Geny indukuj¹ce proces ró¿nicowania siê jednop³ciowych kwiatów (i w tym sensie
ró¿ne od „kaskad” genów, których ekspresja powoduje ró¿nice w budowie organów
p³ciowych) powsta³y najprawdopodobniej w wyniku duplikacji, której towarzyszy³o
ich funkcjonalne rozejœcie siê. Dobrym przyk³adem jest gen TASSELSEED2, który
w przypadku Zea mays powoduje konwersjê p³ci w obrêbie mêskich kwiatostanów, stymuluj¹c rozwój s³upkowia i jednoczeœnie hamuj¹c rozwój prêcików (15). Fakt, ¿e u kukurydzy sekwencja ta wywiera bezpoœredni wp³yw na ró¿nicowanie siê p³ci, nie sprawdzi³ siê w przypadku innych roœlin. Geny homologiczne wzglêdem TASSELSEED2- wyizolowane z Silene latifolia (fragment STA1) oraz obecna u Arabidopsis thaliana sekwencja ATA, nie spe³niaj¹ zwi¹zanych z nimi oczekiwañ. Obszar, w którym wystêpuje ekspresja obydwu genów ogranicza siê do komórek tapetum, tkanki wyœcielaj¹cej œciany
pylników; natomiast w tkankach ¿eñskich nie zaobserwowano ¿adnych sygna³ów, które mog³yby poœwiadczyæ ich aktywnoœæ transkrypcyjn¹ (16).
U niektórych gatunków roœlin dwupiennych obserwuje siê du¿¹ zmiennoœæ pod
wzglêdem stabilnoœci zachowania p³ci. Mo¿e to byæ rezultatem niezdolnoœci do pe³nej
kontroli p³ci wobec czynników œrodowiska, b¹dŸ te¿ korzyœci adaptacyjnych, jak¹ tego
rodzaju niestabilnoœæ przynosi danej populacji. W tym ostatnim przypadku œrodowisko sprawowa³oby kontrolê nad ekspresj¹ genów okreœlaj¹cych fenotyp p³ci, poprzez
zmianê d³ugoœci dnia lub temperatury otoczenia. Klasycznego przyk³adu opisywanego
zjawiska dostarcza Mercurialis annua (szczyr roczny), który tworzy trzy typy populacji:
pierwsz¹, z³o¿on¹ z osobników o kwiatach doskona³ych i kwiatach mêskich; drug¹,
o kwiatach obup³ciowych i ¿eñskich; oraz trzeci¹, o trzech fenotypach p³ci. Która
z tych populacji bêdzie dominowa³a, zale¿y od lokalnych warunków klimatycznych,
czego potwierdzeniem jest nieprzypadkowe rozmieszczenie populacji wszystkich
trzech typów w obrêbie kontynentu europejskiego (17). Analiza mechanizmów geneBIOTECHNOLOGIA 2 (89) 38-56 2010
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tycznych odpowiedzialnych za ró¿nicowanie p³ci u Mercurialis annua wskazuje na istnienie trzech odrêbnych loci, A, B1 i B2, z kombinacj¹ dwóch alternatywnych alleli
w obrêbie ka¿dego z nich. Sekwencje, o których mowa, bior¹ aktywny udzia³ w regulacji poziomu auksyny i cytokininy; poniewa¿ u tego gatunku regulacja p³ci zachodzi na
drodze modyfikacji szlaku biosyntezy fitohormonów. Fenotypowa ekspresja p³ci
u Mercurialis wykazuje du¿¹ zale¿noœæ wzglêdem obydwu regulatorów wzrostu: w wyniku stymulacji szczyru egzogennymi auksynami mo¿na zaindukowaæ maskulinizacjê
kwiatów ¿eñskich, a efekt odwrotny wywo³aæ dzia³aniem cytokinin¹. Okaza³o siê, ¿e
trans-zeatyna, zwi¹zek nale¿¹cy do grupy cytokinin, gromadzi siê w znacznych iloœciach w organach ¿eñskich, podczas gdy w organach mêskich nie stwierdzono œladów
obecnoœci tej substancji w formie niezwi¹zanej. Odwrotna zale¿noœæ zachodzi w przypadku IAA, wystêpuj¹cego w stê¿eniu trzy do szeœciu razy wy¿szym w kwiatach mêskich (18). Niezale¿nie od tego, ¿e wp³yw stê¿enia cytokininy w stosunku do auksyny
na determinacjê p³ci u Mercurialis nie podlega ju¿ dzisiaj dyskusji, mechanizm na którym opiera siê wzajemna interakcja miêdzy determinuj¹cymi p³eæ loci A, B1 i B2,
a bodŸcami ze strony œrodowiska wci¹¿ nie zosta³ bli¿ej poznany. Chocia¿ konwersjê
kwiatów ¿eñskich do mêskich na drodze stymulacji cytokininami zdo³ano równie¿
wywo³aæ w przypadku Asparagus officinalis, to jednak przewa¿aj¹ca liczba gatunków
dwupiennych wykazuje znacznie ni¿sz¹ podatnoœæ systemu p³ciowego na dzia³anie
zwi¹zków hormonalnych. W przypadku Rumex acetosa i Silene latifolia genetyczne czynniki warunkuj¹ce okreœlon¹ p³eæ s¹ stosunkowo stabilne; a zjawisko konwersji kwiatów pod wp³ywem stymulacji fitohormonami nie zosta³o potwierdzone ani w przypadku Rumex acetosa, ani spokrewnionego z nim Rumex acetosella (19). Podobne rezultaty
da³ eksperyment z Silene latifolia, chocia¿ stabilnoœæ systemu kontroluj¹cego p³eæ
osobników tego gatunku mo¿e zostaæ zachwiana pod wp³ywem infekcji grzybem
Ustilago violacea, którego metabolity indukuj¹ rozwój zmutowanych prêcików w kwiatach ¿eñskich; a zainfekowanie osobników mêskich mo¿e skutkowaæ dodatkowym
rozwojem s³upkowia w obrêbie kwiatów mêskich (20).
U gatunków z rodzaju Humulus oraz Cannabis (konopie) system odpowiedzialny
za ekspresjê okreœlonej p³ci, jak siê wydaje, jest ma³o stabilny, pomimo obecnoœci
chromosomów p³ci. Przypadki wystêpowania roœlin jednopiennych w obrêbie populacji Humulus nie nale¿¹ do rzadkoœci, czêsty jest rozwój kwiatów ¿eñskich w wierzcho³kowych partiach mêskich kwiatostanów. Co wiêcej, uda³o siê eksperymentalnie
wywo³aæ konwersjê organów generatywnych u osobników ¿eñskich, na drodze stymulacji syntetyczn¹ auksyn¹. Natomiast w rodzaju Cannabis auksyny i etylen wywiera³y efekt feminizuj¹cy, podczas gdy maskulinizacjê organów generatywnych warunkowa³ wp³yw cytokinin i gibereliny. W przypadku innych gatunków dwupiennych,
takich jak Maclura pommifera (¿ó³tnica pomarañczowa) i Morus rubra (morwa czerwona) w procesie determinacji p³ci znaczn¹ rolê odgrywa³y fitoestrogeny (21).
Prawdopodobnie wszystkie gatunki roœlin kwiatowych wyposa¿one s¹ w zestaw
genów niezbêdnych w rozwoju kwiatów doskona³ych (np. MADS-box), jednak
w przypadku roœlin dwupiennych rozwój prêcików lub s³upków ulega wtórnemu za46
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hamowaniu na skutek „kaskadowej” ekspresji genów determinuj¹cych p³eæ, o ile
proces ten nie jest regulowany niezale¿nie od genów homeotycznych. Chocia¿ dychotomia p³ci u roœlin dwupiennych ka¿dorazowo jest rezultatem blokowania dalszego rozwoju organów p³ci przeciwnej, to reakcja ta zachodzi na ró¿nych etapach.
W obrêbie roœlin dwupiennych, do których nale¿¹ Mercurialis annua, Cannabis sativa,
Spinacia oleracea oraz rodzaj Humulus, rozejœcie siê dróg rozwojowych kwiatów mêskich i ¿eñskich nastêpuje wyj¹tkowo wczeœnie, o czym œwiadczy brak oznak zawi¹zywania siê alternatywnych organów. Reprezentantów tej grupy ³¹czy jedna charakterystyczna cecha: kwiaty mêskie s¹ zbli¿one pokrojem do kwiatów obup³ciowych, podczas gdy fenotyp kwiatów ¿eñskich zdecydowanie siê od nich ró¿ni (22).
W kwiatach wiêkszoœci gatunków dwupiennych stwierdzono inicjacjê zawi¹zków organów generatywnych obydwu p³ci, przy czym rozwój jednej z nich zostaje
na pewnym etapie zahamowany, co udokumentowano dla Silene latifolia, Rumex
acetosa i Pistacia vera. Jedynie u nielicznych gatunków moment ‘rozejœcia siê’ obu
p³ci jest tak opóŸniony w czasie, ¿e kwiaty mêskie i ¿eñskie nie tylko nie ró¿ni¹ siê
od siebie nawzajem, lecz nie ró¿ni¹ siê tak¿e od kwiatów obup³ciowych; np. u Actinidia
deliciosa i Asparagus officinalis (23).
Oprócz dystansu czasowego miêdzy por¹ ró¿nicowania siê p³ci u kwiatów dwupiennych, stwierdzono tak¿e zró¿nicowanie dróg, na których dochodzi do sterylnoœci organów p³ci przeciwnej; mamy zatem do czynienia z programowan¹ œmierci¹
komórek u Asparagus officinalis i Actinidia deliciosa, podczas gdy u Rumex acetosa i Silene
latifolia komórki eliminowanych organów pozostaj¹ nieuszkodzone. U Silene latifolia
stwierdzono, ¿e zapobieganie dojrzewaniu prêcików w kwiatach ¿eñskich odbywa
siê poprzez ‘parenchymatyzacjê’ komórek (24).
Eksperymentalne traktowanie korzeni Alium cepa i Melandrium noctiflorum ekstraktem wyizolowanym z mêskich organów p³ciowych Chara tomentosa spowodowa³o niemal ca³kowite zahamowanie podzia³ów komórkowych w fazie G1 lub G2
(25). Na podstawie tych danych sugeruje siê, ¿e w przypadku roœlin dwupiennych,
których sterylne organy nie uleg³y zniszczeniu (Rumex acetosa, Silene latifolia), za procesy zwi¹zane z determinacj¹ p³ci odpowiadaj¹ geny zwi¹zane z regulacj¹ cyklu komórkowego. Analogiczna sytuacja dotyczy gatunków eliminuj¹cych organy jednej
z p³ci poprzez programowan¹ œmieræ komórki (PCD). Niewykluczone, ¿e geny determinuj¹ce p³eæ uczestnicz¹ równie¿ w szlaku regulacji odpowiadaj¹cej za procesy
zwi¹zane z programowan¹ œmierci¹ komórek.

4. Chromosomy p³ci
U nielicznych gatunków przejœcie od hermafrodytyzmu do dwupiennoœci by³o
nastêpstwem obecnoœci wyspecjalizowanych chromosomów p³ci, które wyewoluowa³y prawdopodobnie na skutek ograniczenia rekombinacji miêdzy nowo powsta³ymi, zmutowanymi genami, odpowiadaj¹cymi za sterylnoœæ ¿eñskich organów geBIOTECHNOLOGIA 2 (89) 38-56 2010
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neratywnych w kwiatach mêskich i sterylnoœæ prêcikowia w kwiatach ¿eñskich. Strategia ta zapobiega³a powstaniu zrekombinowanego potomstwa o kwiatach obup³ciowych, b¹dŸ te¿ pozbawionych organów generatywnych, a przy tym gwarantowa³a wytwarzanie we wzajemnej proporcji liczbowej osobników o kwiatach wy³¹cznie mêskich lub tylko ¿eñskich. Wymianê genów miêdzy chromosomami p³ci,
jak siê okaza³o, uniemo¿liwia³a akumulacja inwersji wewn¹trz materia³u genetycznego jednego z homologów.
Mechanizmy odpowiedzialne za chromosomowe dziedziczenie p³ci s¹ podobne
w œwiecie roœlin i zwierz¹t. U wiêkszoœci zbadanych roœlin stwierdzono wystêpowanie homozygot XX o kwiatach ¿eñskich oraz heterozygotycznych osobników XY
o kwiatach mêskich, zdolnych do produkowania mêskich gamet. O mêskiej heterozygotycznoœci œwiadczy znane od dawna zjawisko sporadycznego pojawiania siê
owoców u osobników wykszta³caj¹cych kwiaty prêcikowe, co wskazuje na ich potencjaln¹ zdolnoœæ do samozapylenia. Jedynym znanym wyj¹tkiem od tej regu³y jest
Fragaria elatior, u której heterozygotami nie s¹ osobniki mêskie, lecz ¿eñskie.
Wœród sekwencji genów w obrêbie mêskich chromosomów p³ci mo¿na wyodrêbniæ trzy uniwersalne klasy: pierwsz¹, obejmuj¹c¹ grupê aktywnych i rzadko duplikowanych sekwencji, posiadaj¹cych homologiczne miejsca na terenie chromosomu X;
drug¹, o genach powielonych w wielu kopiach i pozbawionych swych funkcjonalnych homologów, oraz trzeci¹, nie odpowiadaj¹c¹ ¿adnemu z dwóch wymienionych
profilów.
Stosunkowo m³ody wiek chromosomów p³ci u roœlin dwupiennych, czyni je
szczególnie u¿ytecznym obiektem badañ nad wczesnym etapem procesów, które
odpowiadaj¹ za obecn¹ strukturê mêskiego chromosomu Y. Dostêpnoœæ blisko spokrewnionych gatunków roœlin, których chromosomy maj¹ sk³ad genowy bardziej lub
mniej zbli¿ony do genotypu wspólnego przodka, umo¿liwia przeœledzenie kolejnych etapów ewolucji grup genów, które odpowiadaj¹ za rozwój organów generatywnych.
Nie podlega dyskusji fakt, ¿e ka¿dy region zawieraj¹cy loci odpowiedzialne za
determinacjê p³ci, pierwotnie posiada³ odpowiadaj¹c¹ mu sekwencjê w obrêbie
chromosomu homologicznego, st¹d tak istotne jest badanie stopnia homologii miêdzy sekwencjami obydwu chromosomów p³ci u roœlin dwupiennych. Niestety, nadal
wielu markerów genetycznych zwi¹zanych z chromosomami X i Y nie zidentyfikowano, co uniemo¿liwia okreœlenie, jaka iloœæ loci po³o¿onych na ¿eñskim chromosomie p³ci posiada homologiczne sekwencje w obrêbie chromosomu Y, a jaka takich
miejsc nie posiada. Izolacja DNA specyficznego dla kwiatów mêskich nie doprowadzi³a do odkrycia genów determinuj¹cych p³eæ u badanych gatunków, co mo¿e byæ
spowodowane faktem, ¿e ustalenie siê p³ci ma miejsce ju¿ na bardzo wczesnym etapie rozwoju organów generatywnych. Ekspresja wyizolowanych i specyficznych dla
danej p³ci genów jest, jak siê wydaje, efektem wtórnym, który niewiele mo¿e nam
powiedzieæ o zachodz¹cych wczeœniej mechanizmach odpowiedzialnych za uaktywnienie w³aœciwego ‘prze³¹cznika’ molekularnego.
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PRACE PRZEGL¥DOWE

Ró¿nicowanie siê organów generatywnych u roœlin dwupiennych

Wówczas gdy wyodrêbnienie chromosomów p³ci od pozosta³ych struktur autosomalnych sprawia trudnoœci, wniosek o ich obecnoœci- lub o ich braku w genomie
roœliny, mo¿na oprzeæ na podstawie obliczeñ genetycznych. Wykrycie specyficznych
sekwencji DNA wystêpuj¹cych wy³¹cznie u osobników mêskich, mo¿e œwiadczyæ
o obecnoœci heterochromosomów, których nie zidentyfikowano przy u¿yciu metod
cytologicznych, lub o istnieniu okreœlonego genu autosomalnego, odpowiedzialnego za wykszta³cenie siê cech mêskich. Prawdopodobieñstwo obecnoœci heterochromosomów uznano w przypadku Hippophaë rhamnoides, Dioscorea tokoro, Carica
papaya, Asparagus i Actinidia. Rozwi¹zanie alternatywne, w którym zak³ada siê usytuowanie pojedynczego loci w obrêbie homologicznej pary chromosomów przyjêto
dla Atriplex garettii. ‘Ewidentne’ chromosomy p³ci zdo³ano stwierdziæ tylko w przypadku szeœciu rodzin, reprezentuj¹cych osiem gatunków. W rodzinie Cannabidaceae,
jedynie trzy gatunki Humulus lupulus, H. japonicus i Cannabis sativa odznaczaj¹ siê
dwupiennoœci¹, przy czym p³eæ ustalana jest we wszystkich trzech przypadkach na
podstawie proporcji, jaka wystêpuje miêdzy liczb¹ chromosomów X i autosomów.
Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e u przedstawicieli gatunku H. lupulus (2n = 20) chromosom ¿eñski przewy¿sza rozmiarami swój mêski odpowiednik, co stanowi odstêpstwo od obserwowanej powszechnie regu³y (25).
W rodzinie Cucurbitaceae zjawisko dwupiennoœci wystêpuje u kilku gatunków,
lecz tylko u jednego z nich (Coccinia indica) stwierdzono w pe³ni wykszta³cone chromosomy p³ci X i Y. W rodzinie Loranthaceae do dwupiennych nale¿¹ gatunki Viscum,
o chromosomach podlegaj¹cych ró¿nego typu rearan¿acjom materia³u genetycznego, odpowiedzialnych za wykszta³canie siê p³ci. Phoenix dactylifera jako jeden
z przedstawicieli rodziny palm odznaczaj¹cy siê dwupiennoœci¹, posiada chromosomy p³ci, przypuszczalnie typu XX / XY (23).
Sekcja Acetosa wewn¹trz rodzaju Rumex (Polygonaceae) liczy ponad dziesiêæ gatunków o systemie determinacji p³ci podobnym do stwierdzonego u Drosophila
i Caenorhabditis elegans, (opartego na stosunku liczby chromosomów X wzglêdem
autosomów). Osobniki ¿eñskie posiadaj¹ genotyp XX, natomiast mêskie- XY1Y2
(2n = 14 i 2n = 15); roœliny diploidalne o genotypach XXY i XXY1Y2 wytwarzaj¹
kwiaty ¿eñskie. W przypadku poliploidów o p³ci roœlin decyduje wspomniana proporcja chromosomów X w stosunku do liczby chromosomów autosomalnych. Je¿eli
wynosi ona 1,0 lub wiêcej, wówczas wykszta³ca siê roœlina o kwiatach ¿eñskich, natomiast przy proporcji równej 0,5 lub mniejszej – osobnik mêski. Inna mo¿liwoœæ
dotyczy wartoœci poœrednich miêdzy 0,5 a 1,0 i odpowiada za powstanie fenotypu
o kwiatach obup³ciowych (26). Obecnoœæ lub brak chromosomu Y nie wp³ywa na
ekspresjê fenotypu p³ci, jest to bowiem struktura znacznie zdegenerowana, na co
wskazuje spiralizacja chromatyny, widoczna podczas interfazy. Prawdopodobnie
jednak obecnoœæ chromosomu Y zapewnia prawid³owy przebieg segregacji chromosomów w mejozie. Wprawdzie eksperymenty polegaj¹ce na trawieniu chromosomu
Y DNaz¹ ujawni³y sygna³y œwiadcz¹ce o jego transkrypcyjnej aktywnoœci (26), jednak
mog³y one pochodziæ z obszarów zajmowanych przez powtarzalne sekwencje DNA
BIOTECHNOLOGIA 2 (89) 38-56 2010
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o charakterze transpozonów, rozproszone na terenie chromosomu. Na korzyœæ tej
ostatniej mo¿liwoœci dodatkowo przemawiaj¹ zarówno wysoka czêstotliwoœæ wystêpowania ró¿nego typu rearan¿acji w materiale genetycznym u Rumex, jak i zakres
ró¿norodnoœci morfologicznej chromosomu Y. U R. hastatulus, którego system chromosomów p³ci rozwin¹³ siê niezale¿nie od modelu typowego dla sekcji Acetosa,
w ekspresjê fenotypu p³ci zaanga¿owane s¹ obydwa chromosomy p³ciowe. Fakt, ¿e
niektóre spoœród mutacji w obrêbie chromosomu X nie s¹ maskowane u mêskich
przedstawicieli tego gatunku dowodzi, i¿ s¹ one homozygotami, przynajmniej wobec genów, w których zachodzi okreœlona mutacja (27).
Gatunki Silene latifolia (bniec bia³y) i S. dioica (bniec czerwony), które ze wzglêdu
na du¿y stopieñ pokrewieñstwa mog¹ wytwarzaæ p³odne hybrydy miêdzygatunkowe, s¹ jedynymi gatunkami w obrêbie licz¹cego 500 gatunków rodzaju Silene, które posiadaj¹ chromosomy p³ci (mêski Y i ¿eñski X). Chromosomy p³ci w rodzinie
Caryophyllaceae zosta³y najlepiej zbadane w³aœnie u S. latifolia. U tego gatunku, pomimo wczesnego rozwoju s³upkowia w kwiatach mêskich, jak i prêcikowia w ¿eñskich, rozwój tych struktur doœæ szybko podlega zahamowaniu, co daje kwiaty funkcjonalnie jednop³ciowe (28). W sk³ad genomu u Silene wchodzi podwójny garnitur
jedenastu autosomów oraz dwa, wyró¿niaj¹ce siê pod wzglêdem wielkoœci, chromosomy p³ci. Osobniki mêskie zawieraj¹ submetacentryczny chromosom X i metacentryczny chromosom Y, ¿eñskie natomiast odznaczaj¹ siê par¹ submetacentrycznych chromosomów X. Niezale¿nie od stopnia ploidalnoœci danej roœliny, wykszta³cenie cech mêskich uwarunkowane jest obecnoœci¹ przynajmniej jednej kopii
chromosomu Y. Interesuj¹cy jest fakt, czynnoœciowej dezaktywacji jednego z dwóch
¿eñskich chromosomów p³ci, która – podobnie jak ma to miejsce w przypadku
cz³owieka – dokonuje siê na drodze hipermetylacji DNA (29,30).
Analiza nastêpstw delecji w obrêbie chromosomu Y u S. latifolia oraz S. dioica wykaza³a, ¿e w chromosomie p³ci mêskiej mo¿na wyró¿niæ trzy funkcjonalne regiony:
odpowiedzialn¹ za sterylizacjê organów ¿eñskich sekwencjê SuF oraz dwie pozosta³e: M1 i M7, odpowiadaj¹ce za wczesny i póŸny rozwój kwiatów mêskich. Oczywiœcie, ¿aden z trzech wymienionych regionów nie wywiera pozytywnego wp³ywu
na rozwój ¿eñskich organów reprodukcyjnych, poniewa¿ wszystkie geny zaanga¿owane w ten proces, zlokalizowane s¹ na terenie chromosomów X oraz autosomów. Stosuj¹c inne kryteria podzia³u, w chromosomie Y wyró¿niono specyficzny
NPR (ang. Non Pairing Region) oraz mniejszy, pseudoautosomalny region PAR, zlokalizowany na wierzcho³ku ramienia q. Rekombinacja miêdzy chromosomami p³ci
ogranicza³a siê jedynie do drugiego, wymienionego obszaru (31). Badanie kariotypu
S. latifolia daje wgl¹d we wczesne etapy ewolucji chromosomów p³ci, które rozesz³y
siê stosunkowo niedawno. Trudno w tym przypadku mówiæ o funkcjonalnym zintegrowaniu chromosomu Y jako ca³oœci, bowiem mo¿na na nim wyró¿niæ wy³¹cznie
geny z klasy pierwszej (tzn. posiadaj¹ce homologiczne odcinki w obrêbie chromosomu X). Wprawdzie cytogenetyczne i molekularne analizy przeprowadzone na hermafrodytycznych i aseksualnych mutantach z delecjami wewn¹trz chromosomu Y
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sugeruj¹ obecnoœæ przynajmniej trzech zlokalizowanych w jego obrêbie genów,
które s¹ zaanga¿owane w ró¿nicowanie i rozwój mêskich organów p³ciowych, jednak dowiedziono, ¿e spoœród wszystkich genów ulegaj¹cych specyficznej ekspresji
w kwiatach mêskich S. latifolia (>50) zaledwie dwa s¹ potencjalnie zlokalizowane
w rejonie mêskiego chromosomu p³ci (32).
W odró¿nieniu od genomu cz³owieka, chromosom p³ci u mêskich przedstawicieli S. latifolia znajduje siê na stosunkowo wczesnym etapie degradacji. W przeprowadzonych eksperymentach z u¿yciem techniki C-banding po³¹czonej z analiz¹ stopnia
metylacji wykazano, ¿e struktura chromosomu Y jest w g³ównej mierze euchromatyczna, z wyj¹tkiem centromerycznego i subtelomerycznego DNA (24,30). Zawiera
on stosunkowo wiele aktywnych genów, mimo ¿e przytoczone wyniki s¹ przejawem
dzia³alnoœci transpozonów. Procesy, które zachodzi³y w trakcie ewolucji mêskiego
chromosomu p³ci u S. latifolia i S. dioica nie ograniczy³y jego wielkoœci: przeciwnie,
jest on znacznie d³u¿szy od swojego ¿eñskiego homologa. Przyczyn¹ tego, jak siê
zak³ada, jest nagromadzenie znacznych iloœci powtarzalnych sekwencji DNA. Za
funkcjonaln¹ degradacj¹ chromosomu Y przemawia fakt, ¿e nie stwierdzono potomstwa osobników o genotypie YY, nie stwierdzono równie¿ istnienia androgynicznych haploidów o pojedynczym chromosomie Y (30). Zachwianie proporcji p³ci na
korzyœæ osobników ¿eñskich w populacjach S. latifolia i Rumex acetosa, jak równie¿
u innych gatunków, wi¹¿e siê z faktem, ¿e nasiona zawieraj¹ce zarodki z chromosomem Y kie³kuj¹ wolniej i rozwijaj¹ siê s³abiej, ni¿ nasiona z zarodkiem posiadaj¹cym
parê chromosomów X. Wskazuje to na czêœciow¹ utratê funkcjonalnoœci genów
le¿¹cych w obrêbie chromosomu Y. Argumentu, przemawiaj¹cego za degeneracj¹
chromosomu Y u dwupiennych przedstawicieli rodzaju Silene dostarczy³y wyniki pomiarów zmiennoœci le¿¹cej w jego obrêbie sekwencji SlY1&4 wzglêdem homologicznych fragmentów na chromosomie X (SlX1&4). Na podstawie tych wyników wykazano, ¿e w przypadku sekwencji SlY1 obserwuje siê mniejsze zró¿nicowanie ni¿
w przypadku homologicznego genu SlX1, co mo¿e œwiadczyæ o postêpuj¹cej degeneracji chromosomu mêskiego w obrêbie badanego regionu (33).

5. Markery p³ci u Salix viminalis
Plantacje Salix viminalis z³o¿one z mêskich osobników przynosz¹ wy¿sze plony
mierzone wielkoœci¹ przyrostu suchej masy drewna. Poniewa¿ u dwupiennych roœlin
wieloletnich trudno okreœliæ p³eæ osobnika w okresie poprzedzaj¹cym jego reprodukcyjn¹ dojrza³oœæ (co trwa 5-10 lat), stosunek p³ci w nowo zak³adanych uprawach
wierzb ma charakter losowy. W przysz³oœci planowa gospodarka w monokulturach
wierzbowych zostanie oparta na znajomoœci sekwencji genomowych okreœlonej p³ci
i odpowiedni dobór sadzonek. Metoda regulacji hormonalnej w sterowaniu p³ci¹
w przypadku wierzb czy topoli nie znajduje zastosowania; bowiem ich trwa³y dymorfizm p³ciowy wykazuje sta³¹ segregacjê p³ci, niezale¿nie od stymulacji zwi¹zkaBIOTECHNOLOGIA 2 (89) 38-56 2010
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mi chemicznymi typu fitohormonów. Chocia¿ w populacjach Salix sp. lub Populus sp.
odnotowano odchylenia w segregacji p³ci na korzyœæ osobników ¿eñskich, a nawet
sporadyczne pojawianie siê osobników o kwiatach obup³ciowych, to zmiany te, s¹
przejawem czynników dziedzicznych, nie abiotycznych.
U dwupiennych przedstawicieli rodziny Salicacae mechanizmy reguluj¹ce rozwój
okreœlonej p³ci nie zosta³y poznane, a badania hybrydów Populus trichocarpa × Populus
deltoides nie dostarczy³y dowodów na istnienie u topoli wyodrêbnionych chromosomów p³ci. Stwierdzono równie¿, ¿e u Salix viminalis (2n = 38) nie wystêpuj¹ heterochromosomy (34). W zaproponowanym roboczym modelu dziedziczenia p³ci, za³o¿ono istnienie dwóch genów wspó³dzia³aj¹cych ze sob¹ epistatycznie, posiadaj¹cych po cztery allele, przy czym locus hipostatyczny zawiera allele m1 i m2 warunkuj¹ce rozwój cech mêskich oraz dwa inne, f1 i f2, które stymuluj¹ rozwój kwiatów
¿eñskich. Niektóre z tych alleli mog¹ t³umiæ fenotypowy przejaw innych alleli,
zw³aszcza wobec zaistnia³ej hierarchii: f1>m1>f2>m2. Drugi locus, czêœciowo epistatyczny wzglêdem poprzedniego; zawiera allele S1, S2, S3 i S4, których genotypy
_ _ S1S1, _ _ S1S2 i _ _S1S3 s¹ recesywne w stosunku do pierwszego locus. Z kolei
genotypy _ _ S1S4, _ _ S2S2, _ _S2S3, _ _S3S3 i _ _S2S4 daj¹ potomstwo ¿eñskie,
niezale¿nie od pozosta³ego uk³adu alleli, natomiast genotypy _ _S3S4 i _ _S4S4 powoduj¹ wykszta³cenie siê cech mêskich (34). Model ten stanowi jedn¹ z kilku propozycji wyjaœniaj¹cych odchylenia w dziedziczeniu p³ci u wierzb.
Badania z zastosowaniem metod BSA (ang. Bulked Segregant Analysis) i RAPD
umo¿liwi³y wyodrêbnienie dwóch genetycznych markerów oskrzydlaj¹cych rejon
SDL-II, odpowiedzialny za wykszta³cenie organów ¿eñskich w kwiatach wierzby.
U¿ywaj¹c 380 przypadkowo dobranych, 10-nukleotydowych starterów, z których
354 da³o okreœlone produkty w postaci namno¿onych sekwencji DNA, 285 z nich
namna¿a³o œrednio 3,8 sekwencji, co da³o w przybli¿eniu 1080 polimorficznych
fragmentów DNA. Na tak wielk¹ liczbê sekwencji tylko jeden marker, UBC 354560,
(5’-CTAGAGGCCG -3’ i oko³o 560 bp), by³ œciœle zwi¹zany z loci determinuj¹cym p³eæ
u wierzby. Poniewa¿ wœród losowego tysi¹ca sekwencji RAPD (œrednio 57 sekwencji
na ka¿dy chromosom) zidentyfikowano tylko jeden marker jednoznacznie okreœlaj¹cy p³eæ osobnika, mo¿na przypuszczaæ, ¿e rejon chromosomalny kontroluj¹cy
ró¿nicowanie p³ci u wierzby skupia niewielk¹ liczbê genów lub te¿ zajmuje stosunkowo ma³¹ powierzchniê (33). Dane te poddaj¹ w w¹tpliwoœæ istnienie wyró¿nicowanych (zaawansowanych ewolucyjnie) chromosomów p³ci u Salix viminalis przy
za³o¿eniu, ¿e istnieje zwi¹zek miêdzy markerem UBC 354560 a rejonem zlokalizowanym w obrêbie jednego z autosomów, co determinuje wykszta³cenie siê u danego
osobnika cech ¿eñskich. W wyniku przeprowadzonych eksperymentów, autorzy
tego modelu zak³adaj¹c istnienie dwóch, oddzia³uj¹cych ze sob¹ epistatycznie loci,
wprowadzili drobne, lecz niezbêdne korekty. Dla wiêkszej przejrzystoœci obydwa
wspomniane loci oznaczono A i B, a poszczególne allele dla ka¿dego z nich oznaczono odpowiednio A1, A2, A3, A4 oraz B1, B2, B3, B4, przy czym allel A1 koresponduje z miejscem, do którego wi¹¿e siê interesuj¹cy nas marker UBC 354560. Pomiê52
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dzy loci A i B zachodz¹ nastêpuj¹ce interakcje: genotypy _ _B1B1 i _ _B3B3 daj¹ potomstwo ¿eñskie, natomiast kombinacje alleli _ _B1B3 i _ _B4B4- osobniki mêskie.
Genotyp _ _B1B2 odpowiada za cechy ¿eñskie, z wyj¹tkiem dwóch wariantów:
A2A4B1B2 i A3A4B1B2, stymuluj¹cych rozwój cech mêskich. Osobniki posiadaj¹ce
genotyp _ _B1B4 wykszta³caj¹ kwiaty ¿eñskie, z wyj¹tkiem uk³adu: A1A3B1B4. Genotyp _ _B2B3 równie¿ daje p³eæ ¿eñsk¹, lecz w tym przypadku wystêpuj¹ pewne odstêpstwa od regu³y w postaci wariantów A2A4B2B3 i A3A3B2B3. U osobników z genotypem _ _B2B4 wykszta³caj¹ siê cechy ¿eñskie, wyj¹wszy kombinacjê A3A4B2B4.
Z kolei genotypy _ _B2B2 daj¹ okazy o kwiatach mêskich, z wyj¹tkiem dwu uk³adów
alleli: A1_ B2B2 i A2_ B2B2. Z pozosta³ych czterech wariantów dwa: A1A2B3B4
i A1A3B3B4 stymuluj¹ rozwój kwiatów mêskich, natomiast dwa pozosta³e:
A2A3B3B4 i A3A3B3B4- ¿eñskich. W zwi¹zku z drobnymi odchyleniami w oczekiwanej proporcji p³ci u potomstwa mieszañcowego, istnieje koniecznoœæ wprowadzenia
dalszych poprawek do tak zmodyfikowanego modelu, ze wzglêdu na obecnoœæ aktywnych genów cytoplazmatycznych, wywieraj¹cych wp³yw na ekspresjê genów j¹dra komórkowego we wczesnym etapie zarodkowym (34).
Na podstawie œredniej czêstotliwoœci, z jak¹ zachodzi zjawisko crossing-over miêdzy interesuj¹cymi nas genami oszacowano wstêpnie, ¿e odleg³oœæ dziel¹ca na mapie odpowiedniego chromosomu marker UBC 354560 od loci determinuj¹cego p³eæ
u wierzby (SDL-II) mo¿e wynosiæ oko³o 1,6-1,1 cM. Bior¹c pod uwagê bliskie pokrewieñstwo taksonomiczne miêdzy rodzajami Salix sp. i Populus sp., wyra¿aj¹ce siê
m.in. jednakow¹ liczb¹ chromosomów (1n = 19) oraz wiedz¹c, ¿e dystans jednostkowy na mapie chromosomowej u topoli wynosi œrednio 180 kb/cM ocenia siê, ¿e
UBC 354560 oddalony jest od jednego z dwóch loci determinuj¹cych p³eæ u Salix
viminalis przynajmniej o oko³o 260 kb (33). Drugi spoœród zidentyfikowanych markerów p³ci wierzby, OPAE081300, zosta³ wyodrêbniony przy zastosowaniu metod, u¿ywanych podczas identyfikacji polimorficznego fragmentu UBC 354560. Tak¿e w tym
przypadku liczba starterów u¿ytych w reakcji RAPD oscylowa³a w granicach tysi¹ca
(953), z czego 773 wykorzystano w amplifikacji okreœlonych sekwencji genomowych. Jedynym fragmentem segreguj¹cym œciœle wed³ug kryteriów wymaganych dla
loci zwi¹zanych z p³ci¹ wierzby by³ mierz¹cy niespe³na 1,3 kb produkt startera o nazwie AE08. Poni¿ej przedstawiono krótk¹ charakterystykê porównawcz¹ obydwu interesuj¹cych nas fragmentów:
Sekwencja DNA pochodz¹ca z klonowanego fragmentu RAPD UBC354560 mia³a
d³ugoœæ równ¹ w przybli¿eniu 549 bp i zawiera³a 42,4% G + C (A = 190; C = 84;
G = 149; T = 126). 20-nukleotydowy przedni odcinek starterowy (5’-GAGAGGGAGGGAGATTTAAG-3’) oraz drugi, 22-nukleotydowy i zamieszczony z przeciwnej strony (5’-CGCCGTAGCAGATTGTTAATCAC-3’), wykorzystano w celu uzyskania ostatecznego produktu- 520-bp markera DNA oznaczonego jako SCAR UBC354560. W przypadku polimorficznego fragmentu RAPD OPAE081300 ³¹czna iloœæ zawartego tu RNA
mierzy³a 1271 bp, a ³¹czny stosunek par zasad G + C wynosi³ 27,9% (A = 478;
C = 163; G = 191; T = 439). W wyniku sekwencjonowania tego materia³u wyselekBIOTECHNOLOGIA 2 (89) 38-56 2010
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cjonowano z niego 20-nukleotydowy starter (5’-TGGTTAGGTGTCGTGATGGA-3’) oraz
odpowiadaj¹cy mu odcinek o tej samej liczbie nukleotydów zamieszczony po przeciwnej stronie sekwencji RAPD (5’-CAATCCACAATGCTTTTGA-3’), które wykorzystano w celu amplifikacji 780-kb ostatecznego produktu – markerowego odcinka DNA
nazwanego SCAR OPAE08780 (35).
W badaniach przeprowadzonych na ró¿nych klonach Salix viminalis stwierdzono,
¿e obydwa wymienione markery SCAR wykazuj¹ dla fenotypów p³ci u wierzby segregacjê w stosunku 1:1, przy niewielkich tylko odchyleniach (34). Na podstawie œredniej czêstotliwoœci, z jak¹ zachodzi³a rekombinacja miêdzy interesuj¹cymi nas sekwencjami DNA uda³o siê z du¿ym prawdopodobieñstwem wyliczyæ zarówno dystans oddzielaj¹cy obydwa markery SCAR, jak równie¿ odleg³oœæ, od determinuj¹cego p³eæ loci SDL-II. Wstêpne oszacowania wskazuj¹, ¿e SCAR UBC354520 le¿y
w odleg³oœci 2,7-1,5 cM wzglêdem SDL-II, czyli nieco bli¿ej ni¿ SCAR OPAE08780,
który jest od niego oddalony o oko³o 3,3-1,9 cM. Dystans dziel¹cy obydwa markery
„oskrzydlaj¹ce” locus SDL-II wynosi 4,4-2,1 cM (35).
Chocia¿ podstawowa liczba chromosomów (n = 19) u rodzaju Salix jest identyczna jak u Populus – niezale¿nie od faktu, ¿e wykazuje ona w rodzinie Salicaceae
silne tendencje do ploidyzacji – to jednak zawartoœæ DNA u diploidalnej wierzby
waha siê w granicach 0,76-0,98 pg, co stanowi znacznie mniejsz¹ iloœæ ni¿ 1,2-1,3
pg iloœci DNA u topoli. Na podstawie œredniej wartoœci jednostki mapowej 180
Kb/cM dla gatunku Populus trichocarpa szacuje siê, ¿e obydwa markery SCAR dzieli
odleg³oœæ mieszcz¹ca siê w zakresie 414-1170 kb. Jest to rozpiêtoœæ zbyt du¿a dla
zastosowania metody zwanej „chodzeniem po chromosomie”, dlatego metodyczne
ustalanie sekwencji kolejnych markerów SCAR, które le¿¹ w obrêbie loci SDL-II jest
ma³o mo¿liwe do zrealizowania (35).
Odkrycie molekularnych markerów zwi¹zanych z rozwojem osobników o kwiatach ¿eñskich u Salix viminalis przemawia na korzyœæ hipotezy, ¿e determinacja p³ci
u wierzby zachodzi przy udziale jednego lub te¿ wiêkszej liczby loci zlokalizowanych
w obrêbie autosomów. Zwi¹zek molekularnych markerów z rozwojem organów generatywnych ¿eñskich móg³by sugerowaæ dwie mo¿liwoœci: dziedziczenie odpowiednich sekwencji DNA wraz z mêskim chromosomem p³ci lub te¿ œcis³y zwi¹zek z genem determinuj¹cym rozwój ¿eñskich cech. Fakt, ¿e w liczbie starterów, która przekracza³a dwa tysi¹ce, znalaz³y siê tylko dwa, u których wykazano œcis³¹ zale¿noœæ od
p³ci osobnika daje mocny argument przemawiaj¹cy za brakiem chromosomów p³ci
u przedstawicieli rodziny Salicaceae. Uda³o siê ponadto wykazaæ, ¿e obydwa markery
p³ci mog¹ byæ dziedziczone zarówno drog¹ ojcowsk¹ jak i mateczn¹.

6. Podsumowanie
Wœród 240 000 gatunków okrytonasiennych gatunki dwupienne stanowi¹ tylko
6%. Dwupiennoœæ przejawia siê z niejednakow¹ czêstotliwoœci¹ w rodzinach takich
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PRACE PRZEGL¥DOWE

Ró¿nicowanie siê organów generatywnych u roœlin dwupiennych

jak: Menispermaceae, Myristicaceae, Euphorbiaceae, Moraceae, Cucurbitaceae, Anacardiaceae
i Urticaceae, wykazuj¹c wy¿sz¹ frekwencjê u dwuliœciennych ni¿ u jednoliœciennych,
co koreluje z cech¹ wieloletniego przyrostu, wiatropylnoœci¹ czy zap³odnieniem
przy udziale wody, powszechnym wœród gatunków klimatu tropikalnego. Badania
nad dwupiennoœci¹ ograniczaj¹ siê g³ównie do gatunków, które maj¹ szczególne
znaczenie dla gospodarki: (Asparagus officinalis, Rubus chamaemorus, Phoenix dactylifera,
Cannabis sativa, Humulus lupulus Actinidia deliciosa, Viscum album, Carica papaya, Pistacia
vera, Dioscorea spp., Spinacia oleracea, Piper longum, Hippophaë rhamnoides, Salix spp.
i Populus spp.). Dlatego poszukiwane s¹ metody wczesnej identyfikacji p³ci, niezmiernie wa¿ne w przypadku roœlin ¿eñskich, uprawianych dla owoców lub nasion
(chmiel zwyczajny, daktylowiec, melonowiec, pochrzyn, drzewo pistacjowe, malina
moroszka, rokitnik oraz uprawiana dla owoców kiwi Actinidia). Rzadziej faworyzowane s¹ osobniki mêskie np. pieprz indyjski, a tak¿e topole i wierzby, u których
osobniki mêskie odznaczaj¹ siê szybszym wzrostem plonu suchej masy drewna.
Opracowane ju¿ metody detekcji, a tak¿e przysz³e rozwi¹zania umo¿liwi¹ pomyœlne
rozwi¹zanie licznych zagadnieñ zwi¹zanych z dwupiennoœci¹.
Praca wykonana w ramach grantu R 1206103 przyznanego przez MNiSW na lata 2008-2010.
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