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Potato virus Y (PVY) causes a disease which reduces the quality of raw material as well as the yield. This study on resistance included tobacco transgenic
lines belonging to four cultivars modified with three genetic constructions, containing Lettuce mosaic virus coat protein gene (LMV CP) and PVY replicase gene
used in sense (ROKY1) and antisense (ROKY2) orientation. The plants were inoculated with PVY isolates under greenhouse conditions and tested by DAS-ELISA.
The highest effectiveness of antiviral protection was noticed in case of the lines
with transgene LMV CP, lower for ROKY2, and the lowest for ROKY1. In following generations, the percentage increase of a number of plants resistant to PVY
was observed within the lines containing transgene LMV CP. Cultivar MN 944
showed to be the best genetic background for that transgene, while cultivar AC
Gayed for transgene ROKY.
Key words:
transgenic tobacco, Potato virus Y (PVY), Lettuce mosaic virus coat protein
gene, PVY replicase gene.

1. Wstêp
Choroby wirusowe s¹ istotnym problemem w hodowli i uprawie tytoniu, g³ównie z powodu braku mo¿liwoœci skutecznego
ich zwalczania metodami chemicznymi (1). Dlatego poszukuje
siê bardziej skutecznych i trwa³ych sposobów ochrony roœlin
przed wirusami.

Odpornoœæ transgenicznych linii tytoniu na wirus Y ziemniaka (PVY)

W celu ochrony upraw tytoniu przed PVY prowadzone s¹ badania prowadz¹ce
do wyhodowania odmian odpornych. Hodowla odpornoœciowa opiera siê na mutacjach spontanicznych b¹dŸ indukowanych, krzy¿owaniu miêdzyodmianowym oraz
miêdzygatunkowym ze spokrewnionymi gatunkami dzikimi (2,3) stanowi¹cymi naturalne Ÿród³a odpornoœci. Krzy¿owanie miêdzygatunkowe nastrêcza jednak szereg
trudnoœci zwi¹zanych z istnieniem barier krzy¿owalnoœci. Ponadto w wyniku krzy¿owania dochodzi do przeniesienia, oprócz po¿¹danej cechy, szeregu niekorzystnych cech, które musz¹ byæ wyeliminowane w drodze selekcji, co czêsto nie jest
³atwe z uwagi na wystêpuj¹ce sprzê¿enia. Alternatywê dla hodowli klasycznej stanowi transformacja genetyczna roœlin. Metoda transgenizacji pozwala na stosunkowo
szybk¹ i precyzyjn¹ modyfikacjê genomu poprzez wzbogacenie go o wybran¹ sekwencjê DNA, co nie powoduje tak du¿ych zmian jak w przypadku mieszañców miêdzygatunkowych. Dziêki temu droga prowadz¹ca do uzyskania stabilnych odmian
odpornych jest krótsza. Transformacja genetyczna roœlin pozwala ponadto na w³¹czenie do genomu biorcy genów pochodz¹cych z organizmów odleg³ych filogenetycznie, tj. niespokrewnionych gatunków roœlin, zwierz¹t oraz mikroorganizmów.
Celem badañ, których wyniki stanowi¹ przedmiot pracy, by³a analiza ekspresji transgenów w pokoleniach roœlin transgenicznych oraz porównanie skutecznoœci zastosowanych trzech konstrukcji genowych w ochronie tytoniu przed najwa¿niejszymi
gospodarczo izolatami wirusa Y ziemniaka.

2. Materia³ i metody
2.1. Materia³ badawczy
Materia³em wyjœciowym by³y transgeniczne linie tytoniu czterech odmian: Mac
Nair 944 (MN 944), K 326, BY 103 i AC Gayed, które nale¿¹ do typu papierosowego
jasnego i charakteryzuj¹ siê dobrymi cechami jakoœciowymi, lecz wykazuj¹ du¿¹ podatnoœæ na PVY. Roœliny transgeniczne zawiera³y nastêpuj¹ce transgeny: LMV CP gen
bia³ka p³aszcza wirusa mozaiki sa³aty (4), skrócony gen polimerazy cDNA wirusa PVY
w orientacji sensowej (ROKY1) oraz w orientacji antysensowej (ROKY2) (5). Konstrukcje te by³y sprzê¿one z pe³ni¹cym rolê markera selekcyjnego genem fosfotransferazy neomycynowej (NPT II) warunkuj¹cym opornoœæ na kanamycynê. W obrêbie
odmiany MN 944 badano linie MN 944 LMV CP, MN 944 ROKY1, MN 944 ROKY2 zawieraj¹ce konstrukcje odpowiednio LMV CP, ROKY1 i ROKY2; w obrêbie odmiany
K 326: linie K 326 LMV CP, K 326 ROKY1 i K 326 ROKY2; w obrêbie odmiany BY 103:
linie BY 103 LMV CP, BY 103 ROKY1 i BY 103 ROKY2, a w obrêbie odmiany AC Gayed:
linie AC Gayed ROKY1 i AC Gayed ROKY2. W badaniach uwzglêdniono pokolenia
T2-T4 linii transgenicznych. Obiekty kontrolne w badaniach odpornoœciowych stanowi³y nietransformowane odmiany MN 944, K 326, BY 103 i AC Gayed.
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2.2. Hodowla in vitro
Nasiona roœlin transgenicznych sterylizowano w 10% roztworze nadtlenku wodoru przez 20 min, a nastêpnie p³ukano trzykrotnie w sterylnej wodzie destylowanej,
wysiewano na po¿ywkê Linsmayer i Skoog (LS) (6) z kanamycyn¹ w stê¿eniu 50 mg/l,
co pozwala³o na wstêpne wyselekcjonowanie roœlin zawieraj¹cych transgen. Siewki
przenoszono na po¿ywkê LS z dodatkiem 0,2 mg/l NAA i 0,2 mg/l IAA. Aby dokonaæ
oceny odpornoœci na trzy izolaty PVY, roœliny, w których stwierdzono obecnoœæ
transgenu rozmna¿ano wegetatywnie w warunkach in vitro. Pobierano wierzcho³ek
wzrostu lub pêd z k¹ta liœciowego roœliny i pasa¿owano na po¿ywkê ukorzeniaj¹c¹
LS w celu uzyskania trzech klonów tej samej roœliny. Ukorzenione roœliny adaptowano do warunków szklarniowych.

2.3. Analiza obecnoœci transgenów
Z roœlin transgenicznych izolowano genomowe DNA, a detekcjê transgenu prowadzono stosuj¹c reakcjê PCR (1,7). W przypadku linii transformowanych konstrukcj¹ LMV CP amplifikowano fragment o d³ugoœci 834 bp, natomiast w roœlinach
z transgenem ROKY1 lub ROKY2 identyfikowano fragment o d³ugoœci 390 bp. Produkty amplifikacji rozdzielano elektroforetycznie w 1,2% ¿elu agarozowym z dodatkiem 0,2 mg/ml bromku etydyny. W kierunku obecnoœci transgenu w obrêbie ka¿dej
linii badano przeciêtnie 30 roœlin, z których ok. 20 pozytywnych poddawano testom
odpornoœciowym.

2.4. Badania odpornoœci na PVY
Badania odpornoœciowe w kierunku PVY wykonano metod¹ inokulacji w kontrolowanych warunkach szklarniowych, po czym prowadzono systematyczne obserwacje objawów chorobowych, a roœliny bezobjawowe poddawano testom ELISA (7).
Ka¿dy z trzech uzyskanych klonów roœlin transgenicznych zaka¿ano poszczególnym
izolatem PVY. Uwzglêdniono trzy nekrotyczne izolaty wirusa Y ziemniaka: PVYNW
(pozyskany z podatnej odmiany tytoniu), PVYNTNPu (pozyskany z mêskosterylnej odmiany tytoniu Wiœlica w Pu³awach), YNTNGr (pozyskany z tytoniu odmiany Agricola
w Grudzi¹dzu). Izolat YNW wystêpuje w przewa¿aj¹cej mierze w warunkach naturalnej infekcji polowej na tytoniu i ziemniaku. Wykrywalny jest przez przeciwcia³a monoklonalne firmy Bioreba wykrywaj¹ce wszystkie szczepy PVY, natomiast nie jest
wykrywalny przez przeciwcia³a monoklonalne dla typowych szczepów nekrotycznych, pomimo nekrotycznego charakteru wywo³ywanych przez niego objawów.
Szczep YNW rzadko prze³amuje odpornoœæ odmian uznawanych za odporne. Izolaty
YNTNPu i YNTNGr nale¿¹ do szczepu okreœlanego jako YNTN, maj¹ zdolnoœæ wywo74
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³ywania nekroz na bulwach ziemniaka. S¹ wykrywalne przez dwa rodzaje przeciwcia³ firmy Bioreba oraz prze³amuj¹ odpornoœæ wiêkszoœci krajowych i zagranicznych
odmian tytoniu.

3. Wyniki
Udzia³ roœlin zawieraj¹cych gen bia³ka p³aszcza wirusa LMV wyraŸnie wzrasta³
z pokolenia na pokolenie, co œwiadczy o stabilnym dziedziczeniu transgenu. W pokoleniu T2 62% roœlin zawiera³o konstrukcjê LMV CP, a w pokoleniu T4 o 21% wzrós³
udzia³ roœlin z transgenem (rys. 1). Wzrost procentowej liczby roœlin transgenicznych, choæ nie tak znaczny, zanotowano tak¿e na podstawie analizy dwóch pokoleñ
roœlin transformowanych konstrukcj¹ ROKY2. Natomiast niewielki spadek liczebnoœci roœlin z transgenem obserwowano wœród linii transformowanych konstrukcj¹
ROKY1 w pokoleniu T3. Wyniki detekcji transgenów w roœlinach przedstawiono na
rysunkach 2 i 3.
Objawy pora¿enia roœlin wirusem Y ziemniaka widoczne by³y jako chlorotyczne
plamy na liœciach, przejaœnienia oraz nekrozy nerwów. Wszystkie roœliny w obrêbie
odmian kontrolnych zareagowa³y nekrozami nerwów i blaszki liœciowej niezale¿nie
od rodzaju u¿ytego izolatu PVY. Odporne roœliny transgeniczne nie wykazywa³y objawów. W przypadku roœlin transformowanych konstrukcj¹ LMV CP stopniowy
wzrost procentowego udzia³u roœlin zawieraj¹cych transgen w kolejnych pokoleniach przek³ada³ siê na wzrost odpornoœci na u¿yte izolaty PVY (tab. 1), co oznacza,
¿e stabilizacja dotyczy³a równie¿ cechy odpornoœci. W uzyskanym pokoleniu T4

Rys. 1. Obecnoœæ transgenów w kolejnych pokoleniach roœlin transgenicznych.
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Rys. 2. Elektroforetyczna analiza produktów PCR – cDNA transgenu LMV CP w roœlinach linii MN
944 LMV CP, œcie¿ki: 1-9 – testowane roœliny, 10 – kontrola negatywna (woda), 11 – kontrola pozytywna (plazmid pKYLMVCP), M – marker wielkoœci.

Rys. 3. Elektroforetyczna analiza produktów PCR – cDNA transgenu ROKY 2 w roœlinach linii AC
Gayed ROKY 2, œcie¿ki: 1-9 – testowane roœliny, 10 – kontrola negatywna (woda), 11 – kontrola pozytywna (plazmid pROKY), M – marker wielkoœci.

bêd¹cym potomstwem odpornych roœlin transgenicznych pokolenia T3, 83,5% populacji zawiera³o transgen (rys. 1). Spoœród nich 76,6% by³o odpornych na izolat
PVYNW, 82% na PVYNTNPu, a 54,6% na PVYNTNGr. Linie transformowane konstrukcj¹
LMV CP by³y zatem w du¿ym stopniu zabezpieczone przed brunatn¹ nekroz¹ nerwów tytoniu. Odwrotn¹ zale¿noœæ zaobserwowano dla roœlin transformowanych
konstrukcjami ROKY1 i ROKY2, gdzie póŸniejsze pokolenia charakteryzowa³y siê
ni¿sz¹ odpornoœci¹. Znaczny spadek odpornoœci na PVY obserwowano wœród roœlin
transformowanych konstrukcj¹ ROKY1, gdzie w pokoleniu T2 zanotowano 60% roœlin odpornych na izolat PVYNW, 50% na izolat PVYNTNPu oraz 38,5% na izolat PVYNTNGr. Natomiast w pokoleniu T4 wartoœci te spad³y do 2,7, 5,1%, a nawet 0% w zale¿noœci od izolatu wirusa. Najskuteczniejsz¹ ochronê przed u¿ytymi izolatami PVY zapewni³y transgeny LMV CP i ROKY2 (tab. 2). Pierwszy z nich okaza³ siê szczególnie
skuteczny w roœlinach nale¿¹cych do odmiany MN 944 i nieco mniej skuteczny w od76
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mianie BY 103. Obecnoœæ transgenu ROKY2 w odmianie AC Gayed zapewni³a odpornoœæ od 53,3 do 77% roœlin w zale¿noœci od izolatu, jaki zastosowano do inokulacji.
Transgen ROKY1 chroni³ powy¿ej 30% roœlin tylko w przypadku transgenicznych roœlin nale¿¹cych do odmiany AC Gayed. W obrêbie linii MN 944 ROKY1 wszystkie roœliny by³y podatne, a w obrêbie linii BY 103 ROKY1 zaledwie 8,3% roœlin wykaza³o odpornoœæ na jeden z izolatów PVY. Najmniej roœlin odpornych stwierdzono po inokulacji izolatem YNTNGr – najbardziej agresywnym spoœród trzech u¿ytych w badaniach. WyraŸnie najwy¿szy udzia³ roœlin odpornych zanotowano w obrêbie transgenicznych linii otrzymanych przez transformacjê odmian AC Gayed i MN 944 (tab. 3).
Mniej efektywn¹ ochron¹ przed PVY charakteryzowa³y siê transgeniczne linie odmiany BY 103, a najmniej linie transgeniczne w obrêbie odmiany K 326.
Tabela 1
Odpornoœæ kolejnych pokoleñ roœlin transgenicznych na ró¿ne izolaty PVY w zale¿noœci od rodzaju transgenu
Transgen
LMV CP

Pokolenie

PVYNTNPu

PVYNTNGr

37,3

37

19,5

T3

50

52,4

43,9

T4

76,6

82

54,6

œrednio

78,9

57,1

39,3

T2

60

50

38,5

T3

31,8

17

23,3

T2

ROKY1

ROKY2

(%) roœlin odpornych na PVY*
PVYNW

T4

2,7

0

5,1

œrednio

31,5

22,3

22,3
51,5

T2

69,1

59,5

T3

57,1

31,6

20

œrednio

63,1

47,8

35,6

* – (%) roœlin odpornych spoœród zawieraj¹cych transgen. Dane stanowi¹ uœrednione wartoœci z czterech odmian
MN 944, K 326, BY 103 i AC Gayed.

Tabela 2
Odpornoœæ transgenicznych linii tytoniu na ró¿ne izolaty PVY
(%) roœlin odpornych na PVY*

Linia

(%) roœlin
z transgenem

PVYNW

PVYNTNPu

PVYNTNGr

1

2

3

4

5

MN 944 LMV CP

72,1

84,3

78,5

62,5

K 326 LMV CP

67,1

8,7

14,3

15,6

BY 103 LMV CP

79,4

62,8

67,7

41,4

œrednio

72,9

51,9

53,5

39,8
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1

2

3

4

5

MN 944 ROKY1

56,2

0

0

0

K 326 ROKY1

94,3

23,1

2,7

8,1

BY 103 ROKY1

93,3

0

8,3

0

AC Gayed ROKY1

86,4

42,4

38,6

31,8

œrednio

82,5

16,4

10,3

10

K 326 ROKY2

91,8

42,3

35

31

BY 103 ROKY2

95,5

45,5

23,5

12,1

AC Gayed ROKY2

85,7

77

64,3

53,3

91

55

41

32,1

œrednio

* – (%) roœlin odpornych spoœród zawieraj¹cych transgen. Dane stanowi¹ uœrednione wartoœci z trzech pokoleñ T2, T3 i T4.

Tabela 3
Odpornoœæ transgenicznego tytoniu na ró¿ne izolaty PVY w zale¿noœci od odmiany
Odmiana
MN 944

(%) roœlin odpornych na PVY
PVYNW

PVYNTNPu

PVYNTNGr

43,0

40,15

25,8

K 326

28,9

17,1

18,8

BY 103

35,4

32,2

17,0

AC Gayed

72,1

71,1

62,5

Dane stanowi¹ uœrednione wartoœci z trzech pokoleñ T2, T3 i T4 linii transgenicznych uzyskanych w obrêbie wymienionych
odmian.

4. Dyskusja
W przypadku roœlin transformowanych fragmentem cDNA polimerazy PVY obserwowano szybk¹ stabilizacjê dziedziczenia transgenu, bo w pokoleniu T4 linii
z transgenem ROKY1 wszystkie roœliny okaza³y siê transgeniczne, a w pokoleniu T3
linii z transgenem ROKY2 – 96,1% osobników zawiera³o transgen. Mimo ¿e we
wczeœniejszych pokoleniach obserwowany by³ w tych liniach tak¿e wzrost odpornoœci na PVYN (1,9), to w kolejnych pokoleniach zauwa¿ono tendencjê spadkow¹.
Wzrost udzia³u roœlin zawieraj¹cych transgen nie przek³ada³ siê na odpornoœæ roœlin, która z pokolenia na pokolenie wyraŸnie spada³a. Roœliny z sensown¹ wstawk¹
cDNA polimerazy PVY (ROKY1) w 60% by³y odporne na PVYNW w pokoleniu T2,
a w pokoleniu T4 zaledwie u 2,7% osobników nie wykryto du¿ej koncentracji wirusa
za pomoc¹ testu ELISA. Podobnie w przypadku roœlin z tak¹ sam¹ antysensow¹
wstawk¹ odpornoœæ pokolenia T3 spad³a w stosunku do poprzedniego. Bior¹c pod
uwagê u¿yte konstrukcje najskuteczniejsz¹ ochronê przed trzema izolatami PVY
78
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stanowi³y transgeny ROKY2 i LMV CP. Mniejsz¹ liczbê roœlin odpornych zanotowano
wœród transformowanych konstrukcj¹ ROKY1. Przyczyn¹ mo¿e byæ wzrost metylacji
wstawki w kolejnych pokoleniach. Zjawisko takie obserwowano w przypadku transgenicznego ry¿u zawieraj¹cego wielokrotne kopie transgenu bar nios¹cego odpornoœæ na bialafos (10). W pokoleniu R1 stwierdzono epigenetyczne wyciszenie transgenu. Stan takiej inaktywacji transgenu jest czêsto dziedziczony. Co wiêcej, jego
metylacja mo¿e rosn¹æ w kolejnych pokoleniach. Stwierdzono bowiem zmniejszenie liczby niezmetylowanych kopii promotora transgenu w pokoleniu R2 w stosunku
do pokolenia R1 oraz w pokoleniu R3 w stosunku do pokolenia R2. Autorzy sugeruj¹
przy tym, ¿e wstawka obcego DNA jest naznaczana do inaktywacji przez system gospodarza, ale wzór metylacji mo¿e byæ przypadkowy lub ró¿ny w poszczególnych liniach i tylko transgeny, w których wszystkie g³ówne miejsca s¹ zmetylowane, podlegaj¹ inaktywacji. Porównanie odpornoœci pokoleñ T2 i T3 roœlin z transgenem
ROKY1 i roœlin z transgenem ROKY2 pozwala zauwa¿yæ, ¿e wiêcej osobników podatnych na PVY wyst¹pi³o wœród tych, które transformowano sensow¹ form¹ fragmentu
cDNA wirusowej polimerazy. Uzyskane wyniki potwierdzaj¹ zatem twierdzenie, ¿e
transgen w orientacji antysensowej jest bardziej efektywny w indukowaniu wyciszania RNA. Transgeniczne RNA mo¿e wi¹zaæ siê ze swoim komplementarnym odpowiednikiem RNA wirusowego w zainfekowanej roœlinie tworz¹c dwuniciowe struktury podlegaj¹ce degradacji, zanim wirus uruchomi swój aparat replikacyjny, nie dopuszczaj¹c w ten sposób do namno¿enia siê patogena.
Analiza odpornoœci na wirus Y ziemniaka wczeœniejszych pokoleñ (T0-T2) transgenicznego tytoniu wykonana zosta³a przez Doroszewsk¹ (9). W pokoleniach T1 i T2
zanotowa³a ona wiêksz¹ odpornoœæ linii z antysensow¹ form¹ transgenu ROKY
w porównaniu z liniami transformowanymi tym samym transgenem w orientacji
sensowej. Jedynie w pokoleniu T0 wstawka sensowa zapewni³a wy¿szy poziom odpornoœci ni¿ jej antysensowy odpowiednik, ale ró¿nica by³a niewielka.
Spoœród dziewiêtnastu roœlin ziemniaków zawieraj¹cych sensowy transgen
z fragmentem cDNA polimerazy PVY, cztery okaza³y siê odporne na tego wirusa. Natomiast z piêtnastu roœlin z transgenem sensowym odporne by³y dwie roœliny. Antysensowy transgen okaza³ siê bardziej efektywny równie¿ w tytoniu, gdzie cztery
z dziewiêtnastu roœlin transformowanych tym genem wykaza³o odpornoœæ na PVY,
podczas gdy na osiemnastu osobników zawieraj¹cych sensow¹ wstawkê odpornych
by³o trzech (15).
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje odmiana AC Gayed transformowana wprawdzie
tylko konstrukcj¹ ROKY, ale cechuj¹ca siê wysok¹ odpornoœci¹ na trzy izolaty wirusa. Wydaje siê, ¿e odmiana AC Gayed stanowi najkorzystniejsze œrodowisko genetyczne dla tego transgenu niezale¿nie od jego orientacji. Z kolei najkorzystniejszym
œrodowiskiem genetycznym dla genu LMV CP jest odmiana MN 944. Rokuje ona tym
bardziej du¿e nadzieje, ¿e w wyniku krzy¿owania linii MN 944 LMV CP z rodzim¹
odmian¹ Wiœlica, która charakteryzuje siê czêœciow¹ naturaln¹ odpornoœci¹ na PVY
(11), wszystkie otrzymane mieszañce wykazywa³y ca³kowit¹ odpornoœæ na trzy u¿yBIOTECHNOLOGIA 2 (89) 72-82 2010
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te izolaty. Odmiana Wiœlica podatna jest bowiem na dwa wymienione izolaty: YNTNPu i YNTNGr. Jest to niezwykle cenne z uwagi na mo¿liwoœæ po³¹czenia dwóch rodzajów odpornoœci, a tym samym rozszerzenia spektrum odpornoœci form mieszañcowych. Ponadto linie MN 944 LMV CP, AC Gayed ROKY1 i AC Gayed ROKY2 charakteryzowa³y siê stosunkowo dobrymi cechami u¿ytkowymi (12). Wczeœniejsze pokolenia linii odmiany MN 944 transformowanej konstrukcj¹ LMV CP inokulowane izolatem PVYN równie¿ wykazywa³y tendencjê wzrostu odpornoœci (1). Wed³ug prac opublikowanych przez Dinant i in. (4,8), w których wykorzystano tê sam¹ konstrukcjê
genow¹ do transformacji sa³aty i tytoniu, w pokoleniu R0 po³owa z 34 transgenicznych roœlin tytoniu by³a odporna na PVY. Równie¿ kolejne pokolenie by³o ca³kowicie
b¹dŸ czêœciowo (opóŸnienie lub os³abienie symptomów choroby) odporne. Wszystkie roœliny transformowane, w których wykryto obecnoœæ bia³ka wykazywa³y odpornoœæ na 5 ró¿nych izolatów. Natomiast linie, w których nie dochodzi³o do syntezy
bia³ka, pozostawa³y podatne na wirusa. Te obserwacje pozwoli³y wnioskowaæ, ¿e
ochrona antywirusowa roœlin jest skorelowana z ekspresj¹ genu LMV CP, która
mo¿e daæ wysoki poziom heterologicznej ochrony przeciw PVY w tytoniu. Homologia sk³adu aminokwasowego bia³ka p³aszcza wirusów Y ziemniaka i mozaiki sa³aty
wynosi bowiem 66% (8).
Mimo ¿e testom odpornoœciowym poddawano tylko roœliny, w których uprzednio stwierdzono obecnoœæ transgenu, to jednak nie we wszystkich osobnikach ujawni³a siê cecha odpornoœci. Jednym z czynników decyduj¹cych o ujawnieniu siê cechy
warunkowanej przez transgen jest te¿ efekt pozycji, czyli miejsce w³¹czenia wstawki (13). Wektorem u¿ytym do transformacji pokolenia T0 badanych roœlin tytoniu by³
plazmid Ti Agrobacterium tumefaciens (9). Transgeny, jako czêœæ T-DNA tej bakterii,
czêsto integruj¹ w ró¿nych miejscach chromosomów. Jeœli zostan¹ w³¹czone w region euchromatyny, w transkrypcyjnie aktywny region, na ich ekspresjê mog¹ wp³ywaæ sekwencje regulatorowe s¹siednich genów gospodarza. Jeœli transgeny zintegruj¹ wewn¹trz lub w pobli¿u powtarzaj¹cych siê sekwencji DNA albo w region heterochromatyny, mog¹ byæ inaktywowane (14). Heterochromatyna zazwyczaj nie
sprzyja wysokiemu poziomowi ekspresji genów (15). Jest regionem w pobli¿u centromerów i telomerów, nie koduj¹cym lub koduj¹cym w bardzo ma³ym stopniu i wyciszanym przez epigenetyczn¹ modyfikacjê DNA i histonów. Modyfikacje histonów
i DNA zale¿ne od RNAi (ang. interference RNA) mog¹ powodowaæ imprinting, czyli takie naznaczenie sekwencji chromosomowych, które jest nastêpnie utrzymywane
w trakcie podzia³u komórkowego. Takie naznaczenie jest stabilne i dziedziczne
(16). W wyniku TGS (ang. Trascriptional Gene Silencing) promotor i czasem region koduj¹cy wyciszanego transgenu jest silnie zmetylowany, co nie pozwala na przy³¹czenie siê czynników transkrypcyjnych (17).
Kolejnym wa¿nym czynnikiem zwi¹zanym z wyciszaniem jest liczba kopii transgenu w tym samym miejscu integracji. Transgeny z T-DNA mog¹ zintegrowaæ po
2 lub wiêcej sztuk do jednego miejsca na chromosomie. Takie T-DNA mog¹ tworzyæ
bezpoœrednie lub odwrócone powtórzenia i maj¹ tendencjê do podlegania inakty80
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wacji (14). Byæ mo¿e transgeny w³¹czane by³y do genomu w postaci bezpoœrednich
lub odwróconych powtórzeñ. Tandemowe u³o¿enie transgenu powoduje jego wyciszanie (15). Równie¿ odwrócona kopia transgenu mo¿e prowadziæ do produkcji
dsRNA, które mo¿e zostaæ w³¹czone w szlak RNAi (16,18,19).
W wiêkszoœci publikacji traktuj¹cych o roœlinach transgenicznych pisze siê
o otrzymywaniu tych roœlin i charakteryzuje siê tylko pierwsze pokolenia. Batchvarova i in. (20) otrzymali w pokoleniach R4-R7 stabilne linie odporne, homozygotyczne pod wzglêdem genu ttr warunkuj¹cego odpornoœæ na Pseudomonas syringae.
Wskazuje to na du¿e szanse stabilizacji odpornoœci w naszych liniach i potrzebê ich
systematycznej selekcji.
W badaniach linii transgenicznych tytoniu z u¿yciem kilku odmian i konstrukcji
genowych wykazano, ¿e transgeneza tytoniu sekwencjami pochodz¹cymi od patogena daje mo¿liwoœæ uzyskania odmian tytoniu odpornych na PVY z jednoczesnym
zachowaniem po¿¹danych cech jakoœciowych. Obserwowana w niektórych przypadkach niestabilnoœæ ekspresji transgenów wskazuje na potrzebê kontynuacji prac
zwi¹zanych z testowaniem dalszych pokoleñ.

5. Podsumowanie
1. Najwiêksz¹ skutecznoœæ w ochronie antywirusowej stwierdzono dla transgenu
LMV CP, mniejsz¹ w przypadku ROKY2, a najmniejsz¹ dla ROKY1. Procentowy udzia³
roœlin zawieraj¹cych transgen wzrasta³ z pokolenia na pokolenie, co œwiadczy o stabilnym dziedziczeniu transgenów.
2. Wœród roœlin z transgenem LMV CP obserwowano w kolejnych pokoleniach
procentowy wzrost liczby roœlin odpornych na poszczególne izolaty PVY, co oznacza stabilizacjê cechy odpornoœci i wskazuje na mo¿liwoœæ uzyskania wysokiego poziomu heterologicznej ochrony przeciw PVY w tytoniu.
3. W przypadku roœlin transformowanych fragmentem cDNA polimerazy PVY obserwowano szybk¹ stabilizacjê dziedziczenia transgenu. Jednak wzrost udzia³u roœlin zawieraj¹cych transgen nie przek³ada³ siê na odpornoœæ roœlin, która z pokolenia
na pokolenie wyraŸnie spada³a. Przyczyn¹ móg³ byæ wzrost metylacji wstawki w kolejnych pokoleniach. Wiêcej osobników podatnych na PVY wyst¹pi³o wœród roœlin
transformowanych transgenem ROKY1 ni¿ ROKY2, co œwiadczy o wy¿szej efektywnoœci transgenu w orientacji antysensowej.
4. Spoœród czterech badanych, odmiana MN 944 okaza³a siê najlepszym œrodowiskiem genetycznym dla transgenu LMV CP, a odmiana AC Gayed dla transgenu
ROKY.
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