
'lYrgr ,vri Krrvolrnr, 
Jorz,lniaK

Streszczenie

Wyr6iniaj4c4 cech4 ro6lin bobowatych jest ich zdolno6d do nawi4zywania

oddzialywari symbiotycznych z bakteriami, wi424cymi azot atmosferyczny, tzw.

rizobiami. Wymiana specyficznych molekul sygnalowych pomiqdzy roSlinE gospodarzem

(flawonoidy) a mikrosymbiontem (czynniki Nod) stanowi pierwszy etap wymagany

zar6wno do infekcii bakteryjnej jak i formowania nowego organu symbiotycznego jakim

iest brodawka korzeniowa. Bior4c pod uwagq fakt, i2 wspomniane dwa procesy zachodzq

w r62nych tkankach korzenia, tj. w ryzodermie oraz kom6rkach kory pierwotnej, Scisla

ich regulacia i koordynacia jest oczekiwana. W modulacii interakcji symbiotycznych

kluczow4 rolq odgrywai4 hormony ro6linne, w szczeg6lno6ci cytokininy. Aktywacja

Scie2ki sygnalowej rytokinin w korze pierwotnej stanowi kluczowy element procesu

symbiozy. W jel konsekwencji aktywne biologicznie cytokininy s4 biosyntetyzowane

i akumulowane w strefie korzenia podatnej na brodawkowanie. Zapoczqtkowuje to

podzialy mitotyczne kom6rek kory pierwotnei i rozw6j brodawki korzeniowei. Postuluie

siq, i2 cytokininy pochodzenia ryzodermalnego mog4 funkcjonowai jako mobilny sygnal

integruj4ry zewnetrzn4 i wewnqtrzn4 odpowiedZ tkanki korzeniowej na infekcjq

rizobiami. fednak2e, wyspecializowane transportery, po6redniczqce w translokacji

cytokinin pomiqdzy ryzoderm4 a korq pierwotn4, a takze pomiqdzy warstwami kom6rek

kory czekaj4 na odkrycie.

Celem niniejszei pracy doktorskiej bylo okre6lenie roli jak4 mogE pelnid

transportery ABCG w oddzialywaniach symbiotycznych ro6lin bobowatych z rizobiami.

Spo5r6d 24 zidentyfikowanych pelnych transporter6w ABCG z Medicago truncatula

wyloniono grupq bialek potencialnie zaanga2owanych w proces symbiozy. Na podstawie

uzyskanych wynik6w wstqpnych, do dalszych, szczeg6lowych analiz funkcjonalnych

wybrano MIABCG20.

Ustalono, i2 ekspresja genu koduj4cego transporter MtABCG20 jest indukowana

pod wplywem egzogennej aplikacji czynnika Nod, bakterii symbiotycznych, jak r6wnie2

cytokinin. Analiza aktywno6ci jego promotora ujawnila, i2 pod wptywem inokulacji

mikrosymbiontem, ulega on ekspresji w ryzodermie oraz kom6rkach kory pierwotnej.

Wykorzystanie szczepu bakterii symbiotycznych nios4cych gen reporterowy GFP,

pozwolilo na bezpo6rednie powi4zanie indukcii ekspresji genu MIABCGZ0 ze strefq

infekcji bakteryjnei. Eksperymenty transportu z wykorzystaniem radioaktywnie

znakowanei rytokininy pokazaly, i2 analizowane bialko jest zlokalizowanym w blonie



kom6rkowei transporterem biologicznie aktywnych form cytokinin. Co wigcei, dysrupcja

analizowanego transportera skutkowala istotnym obnizeniem liczby powstaj4cych

brodawek, zar6wno w materiale z wyciszonq ekspresj4 jak i z mutaci4 w obrqbie

analizowanego genu.

Przedstawione w niniejszej pracy wyniki wskazui4 na rolq bialka MtABCG20 w

modulacji oddzialywari symbiotycznych poprzez transport qrtokinin.
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