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Cele projektu
1. Identyfikacja jądrowych genów zaangażowanych w kontrolę ekspresji
cytoplazmatycznej męskiej sterylności (CMS) u marchwi i cebuli (osiągnięto częściowo –
ustalono odpowiednie rejony chromosomowe z genami kandydującymi).
2. Opracowanie markerów molekularnych wykazujących sprzężenie z tymi genami
(osiągnięto).
3. Identyfikacja loci, których mutacje odpowiadają za wystąpienie cechy samozgodności
u kapusty (osiągnięto).
4. Opracowanie markerów molekularnych cechy samozgodności u kapusty (osiągnięto).

Materiały i metody
Materiał roślinny: populacje typu backcross po krzyżowaniach roślin męskosteylnych i
męskopłodnych (w kontekście cytoplazmy sterylizującej, marchew i cebula) oraz samozgodnych i
samoniezgodnych (kapusta).
Fenotypowanie roślin: wizualna inspekcja obecności pyłku oraz mikroskopowa analiza żywotności
pyłku (marchew i cebula), samozapylenie w otwartym kwiecie (kapusta).
Genotypowanie poprzez sekwencjonowanie (GBS): usługa zewnętrzna, platforma firmy Illumina,
wariant PE150.
RNA-Seq: RNA z pąków kwiatowych cebuli, platforma Illumina, wariant PE100.

Bioinformatyka: analiza danych GBS - BWA, SAMtools, Platypus, VCFtools, MS Excel 2007;
mapowanie genetyczne i QTL - JoinMap v.4, R/qtl, MS Excel 2007; analiza danych RNA-Seq - FASTQC,
Trimmomatic, Bowtie2, STAR, StringTie, Cufflinks, CummeRbund, Blast2GO.
Markery PCR (w tym mikrosatelitarne): amplifikacja DNA (ewentualne trawienie restrykcyjne
produktów amplifikacji), elektroforeza w agarozie lub poliakrylamidzie.
Analizy transkrypcyjne: hybrydyzacja northern, RT-PCR.

Zadanie badawcze 1: Uzyskanie populacji segregujących pod względem cech
sterylności/płodności oraz samozgodności/samoniezgodności
Uzyskano serię populacji typu backcross z segregacją pod względem badanych cech. Populacje marchwi i
cebuli posiadały cytoplazmę sterylizującą – na podstawie fenotypu można było wnioskować o obecności bądź
braku genu restorerowego. Liczebność populacji zawierała się w przedziale 69 - 183.
Gatunek

Fenotypy roślin

Liczba populacji

Liczba populacji z
segregacją 1 : 1

marchew

męskosterylne/męskopłodne

6

3

cebula

męskosterylne/męskopłodne

13

8

kapusta

samozgodne/samoniezgodne

4

1

Początkowo podstawą rozróżnienia pomiędzy roślinami samozgodnymi i samoniezgodnymi kapusty była
graniczna wartość współczynnika samoniezgodności równa 1 (gdy była większa niż 1 rośliny uznawano za
samozgodne). Dla celów mapowania genetycznego zrezygnowano z tego rozróżnienia i cechę
samozgodności/samoniezgodności uznano za ilościową wyrażając ją wartością współczynnika
samoniezgodności.

Zadanie badawcze 2: Genotypowanie metodą GBS – poszukiwanie polimorfizmów
DNA sprzężonych z badanymi cechami
Gatunek

Genotypowane populacje

marchew

170 (32-12), 300

cebula

AI/10, 10, 601

kapusta

651, C1, C6, 2

Analizy GBS wykonano dla 9 populacji. Poniżej przedstawiono
średnie wartości parametrów sekwencjonowania dla 3 wybranych
populacji.

Gatunek

Liczba nukleotydów w
surowych odczytach

Liczba nukleotydów w
czystych odczytach

Stosunek liczby nukleotydów w
czystych i surowych odczytach
[%]

Poziom błędów
[%]

342 135 855

342 110 019

99,99

0,03

95,58 89,03 37,34

1 296 219 890

1 296 096 199

99,99

0,03

96,00 90,04 35,20

468 115 054

468 036 139

99,98

0,03

95,41 88,76 38,79

Marchew
170
Cebula
AI/10
Kapusta
651

Q20
[%]

Q30
[%]

GC
[%]

Dla wszystkich przebadanych populacji otrzymano optymalną ilość danych sekwencyjnych. Przeciętne pokrycie
genomu wynosiło odpowiednio: dla marchwi – 1,8×, dla cebuli – 0,13×, dla kapusty – 0,96×. Wysoka jakość
otrzymanych odczytów potwierdzona wskaźnikami jakościowymi Q20 i Q30, gwarantowała przydatność
otrzymanych danych sekwencyjnych dla analiz bioinformatycznych zmierzających do identyfikacji polimorfizmów
pojedynczego nukleotydu (SNP).

Zadanie badawcze 3: Sekwencjonowanie transkryptomów (RNA-seq) – próba
bezpośredniej identyfikacji loci restorerowych (cebula)
Analizę RNA-Seq przeprowadzono dla roślin z populacji 10 – 4 męskosterylnych oraz 4 z przywróconą płodnością.
Analiza jakościowa otrzymanych danych sekwencyjnych wykazała ich przydatność do różnicowej analizy ekspresji
genów.
Liczba Liczba otrzymanych Procent par odczytów, które
Frakcja rRNA - procent par
roślin
par odczytów
przeszły kontrolę jakości
odczytów, które zostały odrzucone
Męskopłodny
4
58 581 835
93,65
0,35
Fenotyp

Męskosterylny

4

51 793 470

92,61

0,41

Zadanie badawcze 4: Analizy bioinformatyczne – filtracja i składanie odczytów,
identyfikacja genotypów, mapowanie genetyczne, mapowanie fizyczne (odczytów do
sekwencji referencyjnych), ocena różnic w poziomie akumulacji transkryptów
Mapowanie genetyczne markerów GBS i loci badanych cech
W oparciu o dane GBS zidentyfikowano polimorfizmy sekwencyjne, które wraz danymi fenotypowymi wykorzystano
do konstrukcji map genetycznych. Na skonstruowanych grupach sprzężeń udało się zmapować restorery dwóch
populacji marchwi, dwóch populacji cebuli oraz locus QTL samozgodności dwóch populacji kapusty.
Najbliższe markery w stosunku do loci restorerowych
znajdowały się w odległości od 0,1 do 2,7 cM.
W przypadku obydwu populacji kapusty QTL zmapował
się do tego samego rejonu chromosomu 6.

Marchew –
populacja 170
(32-12),
chromosom 9

Marchew –
populacja 300,
chromosom 3

Cebula –
populacja AI/10,
grupa sprzężeń 2

Cebula –
populacja 10,
grupa sprzężeń 5

Kapusta –
populacja 651
chromosom 6

Kapusta –
populacja C1
chromosom 6

Ocena różnic w poziomie akumulacji transkryptów (RNA-seq)
Różnicowa analiza ekspresji genów umożliwiła identyfikację 1096 genów,
które istotnie różnicowały poszczególne klasy fenotypowe. Obserwowane
różnice w poziomie ekspresji genów przedstawiono na wykresie typu
heatmap (rycina obok).
Wśród wyróżnionych 1096 genów, 804 miało wyższą ekspresję u roślin
męskopłodnych z czego dla 436 ekspresję stwierdzono wyłącznie u roślin
MP.
Analiza ontologii genów wykazała, iż większość genów, ulegających podwyższonej ekspresji u roślin męskopłodnych,
koduje białka związane z procesami oksydoredukcyjnymi, z interakcją z kwasami nukleinowymi oraz z aktywnością
kinazową.

Zadanie badawcze 5: Genotypowanie markerami mikrosatelitarnymi (cebula)
Analizami objęto 3 segregujące populacje. Z każdej z nich badano po 5 wybranych roślin męskosterylnych i
męskopłodnych. Ogółem użyto 14 chromosomowo-specyficznych markerów mikrosatelitarnych dostępnych w domenie
publicznej. Markery wykazujące polimorfizm wśród wybranych roślin były użyte do genotypowania całych populacji i
mapowane (genetycznie) wraz z markerami GBS.

Na tej podstawie określono lokalizację chromosomową dwóch grup sprzężeń dla populacji
601 – grupa z markerem AMS-10 reprezentuje chromosom II (część profili markerowych
pokazano powyżej a grupę sprzężeń po prawej stronie) a grupa sprzężeń z markerem AMS23 – chromosom III.

Zadanie badawcze 6: Weryfikacja różnicowego charakteru ekspresji loci wytypowanych
chwili obecnej pozytywnie zweryfikowano nadekspresję u roślin męskosterylnych mitochondrialnego
metodą RNA-seq Do
genu ccb384 (hybrydyzacja northern).
Zadanie badawcze 7: Konwersja sprzężonych z docelowymi genami polimorfizmów DNA w
markery sekwencyjnie specyficzne – CAPS, tetra-primer ARMS-PCR oraz TaqMan
Sprzężone z badanymi loci wybrane markery GBS poddano konwersji w markery PCR.
U marchwi najbliżej sprzężone z restorerem markery PCR wykazują 93% kosegregację z fenotypem sterylności/płodności.
U cebuli najbliżej sprzężone z restorerem markery PCR wykazują 67% kosegregację z fenotypem sterylności/płodności.
Lokalizacja QTL samozgodności u kapusty wskazuje iż cecha ta jest uwarunkowana mutacją S-locus, najprawdopodobniej
genu SRK. W związku z tym do wnioskowania o fenotypie samozgodności/samoniegodności można wykorzystać dostępne
markery służące identyfikacji S-haplotypów. Rośliny posiadające allel S-locus sprzężony z samozgodnością mają
współczynnik samoniezgodności średnio około 10-krotnie większy niż rośliny pozbawione tego allelu.

Mapa genetyczna chromosomu 9 marchwi
z zaznaczonymi pozycjami loci markerów
GBS, locus markera pe106/TaqI (pe-106)
oraz restorera (Rf).

Grupa sprzężeń nr 2 cebuli z zaznaczonymi
pozycjami loci markerów GBS, locus markera
100 (100) oraz restorera (Rf).

Mapa genetyczna fragmentu chromosomu 6 kapusty z zaznaczonymi
pozycjami loci markerów GBS, locus markera PK1 + PK4 (PK1_PK4)
oraz OTL samozgodności.

Osiągnięcia projektu
Uzyskano kolekcję populacji segregujących pod względem cechy przywracania
płodności (marchew, cebula) i somozgodności/samoniezgodności (kapusta).
Określono pulę genów kandydujących na restorery płodności u marchwi i cebuli.
Restorery marchwi zostały zmapowane w obrębie chromosomów 3 i 9.
Wskazano, iż za występowanie samozgodności u kapusty odpowiada mutacja bądź
rearanżacja w obrębie S-locus (z chromosomu 6).
Opracowano markery pozwalające wnioskować o genotypie loci kontrolujących
cytoplazmatyczną męską sterylność u marchwi i cebuli oraz samozgodność u kapusty.

Publikacja wyników projektu
Doniesienia konferencyjne

5th Plant Genomics and Gene Editing Congress, 16 – 17 Marzec 2017, Amsterdam
(Holandia); poster
2nd ISHS Carrot and other Apiaceae Symposium, 19 – 22 wrzesień 2018, Kraków; referat
5th Edition of International Conference on Plant Genomics, 13 – 14 czerwiec 2019, Berlin
(Niemcy); poster

Artykuł naukowy

Wesołowski W, Szklachtowska A, Domnicz B, Burda A, Mossakowska M, Zawiślak E,
Szklarczyk M; Tagging of self-compatibility determinants in Brassica oleracea with the
use of GBS markers (w przygotowaniu)

