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c) omówienie celu naukowego ww. pracy i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich 
ewentualnego wykorzystania 
 
Wprowadzenie 

Cytoplazmatyczna męska sterylność (CMS) to dziedziczona po matce niezdolność roślin do 
produkcji funkcjonalnego pyłku. Występowanie tej cechy udokumentowano u ponad 150 
gatunków roślin (Smith i in. 2010). W populacjach naturalnych prowadzi do tzw. 
żeńskodwupienności, czyli koegzystencji roślin żeńskich i roślin o kwiatach obupłciowych. 
Jednym z pierwszych gatunków, u których wykryto i genetycznie scharakteryzowano CMS był 
burak zwyczajny (Beta vulgaris L.), a konkretnie burak cukrowy. Badania Owena (1942, 1945) 
wykazały, iż do wystąpienia tej cechy jest potrzebne współdziałanie tzw. sterylnej 
cytoplazmy (S) oraz recesywnych alleli dwóch loci jądrowych – X/x i Z/z. Zatem według 
Owena genotyp rośliny męskosterylnej należy przedstawić zapisem Sxxzz. Zgodnie z tym 
modelem, gdy w kontekście cytoplazmy S w jakimkolwiek układzie pojawiają się allele 
dominujące (X, Z; zwane przywracającymi płodność lub restorerami), skutkuje to pewnym 
poziomem męskiej płodności. Rośliny z cytoplazmą normalną (N) są zawsze męskopłodne. 
Późniejsze badania nad cechą CMS u buraka w większym lub mniejszym stopniu nawiązywały 
do prac Owena zmierzając do bliższej charakterystyki wyróżnionych przez niego czynników 
genetycznych. 
 Generalnie już od lat 70-tych XX wieku panuje przekonanie, że to mitochondria są 
odpowiedzialne za CMS (Fujii i Toriyama 2008). Z tego względu w ramach poszukiwania 
determinant sterylności u buraka określono sekwencję nukleotydową genomu 
mitochondrialnego z cytoplazm N i S (Kubo i in. 2000, Satoh i in. 2004). Wynikiem 
porównania tych sekwencji było m. in. znalezienie w mitochondrialnym DNA (mtDNA) 
cytoplazmy S zmutowanego genu atp6 – Satp6. Jego specyficzną cechą jest obecność N-
końcowego przedłużenia otwartej ramki odczytu (ORF) określanego jako presekwencja Satp6 
lub krótko – preSatp6. Stwierdzono, iż preSatp6 koduje specyficzne dla cytoplazmy 
sterylizującej białko o wielkości 35 kDa – preSATP6 (Yamamoto i in. 2005). W błonie 
mitochondriów białko to formuje homomultimeryczny kompleks o wielkości 200 kDa. 
PreSATP6 jest obecnie uznawane za najbardziej prawdopodobnego kandydata na 
cytoplazmatyczną (mitochondrialną) determinantę sterylności u buraka. Co ciekawe, jego 
poziom nie spada przy obecności alleli restorerowych – dlatego poszukuje się białek, które 
łącznie z preSATP6 biorą udział w ekspresji CMS (Wesołowski i in. 2015). Temat ten został 
również podjęty w części proteomicznej opisywanej tu pracy (Rozdział 4.6). 
 W ramach analizy genów restorerowych najpierw określono ich chromosomową 
lokalizację – stwierdzono, iż gen X znajduje się w chromosomie III, a gen Z – w chromosomie 
IV (Hjerdin-Panagopoulos i in. 2002). W kolejnym etapie badań zidentyfikowano markery 
DNA wykazujące sprzężenie z tymi genami (Hagihara i in. 2005, Honma i in. 2014). Gen 
X został następnie sklonowany – zawiera on kwadruplikację otwartej ramki odczytu 
kodującej homolog drożdżowej metaloproteazy OMA1 (Matsuhira i in. 2012). 
 Określenie przez Owena genetycznych podstaw CMS u buraka utorowało drogę do 
zastosowania tej cechy w hodowli. Linie cytoplazmatycznie meskosterylne są obecnie 
wykorzystywane jako komponenty mateczne do produkcji nasion mieszańcowych tej rośliny 
– dotyczy to zarówno buraka cukrowego, jak i ćwikłowego oraz pastewnego (Skaracis i De 
Biaggi 2005, Goldman i Navazio 2007, Henry 2010). Reprodukcja linii CMS wymaga selekcji 
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tzw. linii dopełniających o genotypie Nxxzz. Wyprowadzanie linii matecznych 
i dopełniających to jeden z kluczowych elementów hodowli heterozyjnej buraka. 
 Na przestrzeni blisko 50 lat badań nad molekularnymi podstawami CMS sekwencje 
związane z plazmotypem identyfikowano zwykle w toku analiz hybrydyzacyjnych (Southern 
i northern blot), po czym pozyskiwano je z bibliotek mitochondrialnego DNA (mtDNA) 
(Krishnasamy i Makaroff 1993, Szklarczyk i in. 2000). Obecnie, wraz z rozwojem technik 
sekwencjonowania DNA, coraz częściej wykorzystuje się do tego porównanie kompletnych 
sekwencji mtDNA (Satoh i in. 2004, Tuteja i in. 2013). Pomimo tego postępu, ciągle zaznacza 
się brak prostej, niezawodnej, a przy tym taniej metody identyfikacji polimorfizmów mtDNA. 
W przypadku roślin uprawnych takie polimorfizmy mogą być źródłem markerów do 
identyfikacji cytoplazm hodowlanych, mogą też reprezentować rearanżacje genomowe 
odpowiedzialne za wystąpienie męskiej sterylności. W przypadku populacji dzikich markery 
mtDNA można użyć do charakterystyki zmienności determinowanej pozajądrowo np. 
w kontekście występowania żeńskodwupienności. Opisywana tutaj praca jest próbą wyjścia 
naprzeciw wymienionym wyżej potrzebom. 
 
Cel badań 

Cel główny pracy to opracowanie nowej strategii wykorzystania markerów molekularnych do 
poszukiwania polimorfizmów w roślinnym genomie mitochondrialnym oraz ocena 
przydatności tej strategii z zastosowaniem dostępnych podejść eksperymentalnych. Jako 
formy modelowe wykorzystano cytoplazmatycznie męskosterylne i męskopłodne obiekty 
uprawnego buraka zwyczajnego (Beta vulgaris L.). 
 Realizacja przyjętego celu obejmowała: 
- identyfikację plazmotypowo-specyficznych markerów RAPD- i vectorette PCR, 
- charakterystykę sekwencyjną tych markerów, 
- określenie ich reprezentacji w mitochondrialnym DNA cytoplazmy S i cytoplazmy N, 
- zaprojektowanie i weryfikację plazmotypowo-specyficznych markerów SCAR oraz 
- określenie plazmotypowo-specyficznych cech proteomu mitochondrialnego. 
 Decyzja o wyborze buraka jako obiektu badań była podyktowana kilkoma 
przesłankami: 
- dysponowano ustalonymi liniami męskosterylnymi i dopełniającymi, co gwarantowało, iż 
fenotyp tych obiektów ma źródło w obecności cytoplazmy odpowiednio sterylizującej (S) 
i normalnej (N) (nie dysponując informacjami hodowlanymi nie można wykluczyć, iż męska 
sterylność wynika z mutacji genów jądrowych a męska płodność z obecności cytoplazmy 
S i restorerów); 
- genomy mitochondrialne cytoplazm S i N buraka zsekwencjonowano (Kubo i in. 2000, Satoh 
i in. 2004) – wyniki uzyskane w niniejszej pracy można więc było odnieść do dostępnych 
danych sekwencyjnych, weryfikując zarówno proponowane podejście eksperymentalne jak 
i kompletność sekwencji zdeponowanych w bazach danych; 
- ewentualnie opracowane narzędzia markerowe miałyby znaczenie praktyczne, gdyż 
współczesna hodowla buraka bazuje na odmianach mieszańcowych uzyskiwanych przy 
użyciu cytoplazmatycznie męskosterylnych form matecznych. 
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Omówienie otrzymanych wyników 

Identyfikację markerów plazmotypowo-specyficznych rozpoczęto od wykorzystania techniki 
RAPD (ang. random amplified polymorphic DNA) – klasycznej już metody analizy zmienności 
na poziomie genomu (Williams i in. 1990, Rozdział 4.1). Polega ona na zastosowaniu do PCR 
pojedynczego, dekamerowego startera o losowo dobranej sekwencji, dzięki czemu zwykle 
jest powielanych od kilku do kilkunastu produktów, których profil elektroforetyczny stanowi 
pochodną genotypu badanego organizmu. Typowo jest ona stosowana do analizy genomu 
jądrowego, jednak ze względu na użycie krótkich, arbitralnych starterów są amplifikowane 
także fragmenty pochodzenia organellowego – plastydowego i mitochondrialnego. To 
sprawiło, iż okazyjnie wykorzystywano RAPD do poszukiwania sekwencji związanych z cechą 
cytoplazmatycznej męskiej sterylności (CMS) (Nakajima i in. 1997) – także u buraka (Ivanov 
i in. 2002*). W niniejszej pracy technika RAPD została użyta jako odniesienie w stosunku do 
nowo proponowanej w tym kontekście metody vectorette PCR (p. niżej). Ogółem 
w badanym zastawie obiektów 93 produkty RAPD-PCR (67 %) miały charakter polimorficzny, 
spośród nich pięć (5,4 %) to markery plazmotypowo-specyficzne – trzy dla cytoplazmy 
normalnej (N) i dwa dla cytoplazmy sterylizującej (S). Niewielki udział markerów 
plazmotypowo-specyficznych w ogólnej puli polimorficznych markerów RAPD sprawił, iż 
grupowanie badanych obiektów (z użyciem analizy składowych głównych – PCA) nie ujawniło 
skupień odpowiadających cytoplazmom N i S. 
 W kolejnym etapie prac do identyfikacji markerów plazmotypowo-specyficznych 
wykorzystano technikę vectorette PCR (Rozdział 4.2). Jej pierwotnym zastosowaniem była 
izolacja terminalnych sekwencji DNA sklonowanego w sztucznych chromosomach 
drożdżowych (YAC) (Riley i in. 1990). Z czasem stała się jedną z powszechniej stosowanych 
technik amplifikacji nieznanych rejonów genomu, które przylegają do już poznanych 
sekwencji DNA (Hui i in. 2002, Leoni i in. 2011). Podstawą tej metody jest wykorzystanie 
specjalnie zaprojektowanej cząsteczki adaptorowej (ang. vectorette unit, vectorette-oligo-

cassette lub anchor bubble). Jest to dwuniciowa cząsteczka DNA zawierająca centralnie 
zlokalizowany rejon niesparowanych nukleotydów oraz lepki koniec. W pojedynczym 
eksperymencie można wyróżnić trzy etapy: 
- sporządzenie biblioteki genomowej typu vectorette – genomowy DNA jest trawiony 
enzymem restrykcyjnym, a następnie poddawany ligacji z cząsteczką adaptorową, w ten 
sposób otrzymuje się kolekcję fragmentów restrykcyjnych posiadających przyłączoną do 
obydwu końców kasetę vectorette; 
- amplifikacja DNA – PCR przeprowadza się z wykorzystaniem startera specyficznego 
(zwanego też inicjującym) dla znanego segmentu genomu oraz startera vectorette, którego 
sekwencja jest tożsama z fragmentem dolnej nici kasety, w obrębie niesparowanego 
regionu; takie rozwiązanie sprawia, że podczas pierwszego cyklu PCR nie istnieje nić DNA 
wykazująca komplementarność do startera vectorette – nić taka jest dopiero generowana w 
czasie pierwszego cyklu poprzez wydłużanie startera inicjującego, w następnych cyklach 
reakcji istnieje już matryca dla przyłączania obydwu starterów i w konsekwencji jest 
powielany fragment DNA spomiędzy znanej sekwencji oraz kasety vectorette; 
- sekwencjonowanie otrzymanego produktu PCR – do tego celu wykorzystuje się starter 
inicjujący oraz/lub starter vectorette, sekwencjonowanie można poprzedzić klonowaniem 
uzyskanych produktów. 
 
* Należy zaznaczyć, iż ze względu na wykorzystanie częściowo zdegenerowanych starterów autorzy ci nie używali 
standardowej techniki RAPD, lecz jej modyfikację. 
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Zamysłem niniejszej pracy było wykorzystanie vectorette PCR jako narzędzia do identyfikacji 
polimorficznych sekwencji mitochondrialnego DNA roślin. Na możliwość takiego 
wykorzystania vectorette PCR wskazywały dwie przesłanki: 
1) bardzo duża zachowawczość sekwencji kodujących mtDNA roślin oraz 
2) ekstremalna plastyczność ogólnej organizacji roślinnych genomów mitochondrialnych 
(Palmer i Herbon 1988). 
Plastyczność ta jest pochodną bardzo silnej aktywności rekombinacyjnej roślinnego mtDNA 
i sprawia, iż nawet blisko spokrewnione formy często cechuje kompletnie inna jego 
organizacja. 
 Zachowawczość sekwencji kodujących pozwoliła zaprojektować dla nich zestaw 105 
uniwersalnych starterów mitochondrialnych (UMP, p. Appendix I). W zestawie tym 
pojedynczemu genowi mitochondrialnemu bądź egzonowi odpowiada dwa do czterech 
takich starterów – reprezentują one obydwa kierunki syntezy, które w nazwach starterów 
zakodowano literami f (ang. forward) i r (ang. reverse). Koncepcja uniwersalnych starterów 
organellowych nie jest nowa – przykładowo dla roślin startery takie opracowali Demesure 
i in. (1995), służyły one do amplifikacji wybranych intronów oraz sekwencji międzygenowych, 
są one do dzisiaj chętnie wykorzystywane jako narzędzia do analizy zmienności cpDNA 
(plastydowego DNA) i mtDNA. Jednak typowo startery uniwersalne projektowano dla co 
najwyżej kilku genów (Demesure i in. 1995, Roehrdanz and Degrugillier 1998). Natomiast 
startery zaprojektowane w toku niniejszej pracy reprezentują większość genów kodujących 
znane białka oraz wszystkie geny kodujące rybosomalne rRNA – razem 43 geny 
niepodzielone bądź egzony. Taka szeroka reprezentacja loci mitochondrialnych w starterach 
UMP daje możliwość sondowania organizacji wielu różnych rejonów genomu gwarantując 
pełniejszy opis zmienności mtDNA porównywanych form. W przeprowadzonych analizach 
mitochondrialne sekwencje kodujące (w obrębie których zakotwiczono startery UMP) 
potraktowano jako sekwencje znane, których nieznane i potencjalnie polimorficzne 
otoczenie genomowe amplifikowano. 
 Zastosowanie do vectorette PCR wspomnianych 105 starterów UMP pozwoliło 
wygenerować 37 produktów wykazujących polimorfizm w badanym zestawie linii MS 
i O (dopełniających). Chociaż liczba ta była niższa od uzyskanej techniką RAPD (p. wyżej), było 
to zrekompensowane wysokim udziałem produktów plazmotypowo-specyficznych – było ich 
21, czyli prawie 57 % puli polimorficznej. Wynik ten znalazł odzwierciedlenie w obrazie 
grupowania badanych obiektów metodą PCA. Tworzyły one dwa skupienia – w jednym 
znalazły się linie męskosterylne, a w drugim linie dopełniające, co odpowiadało rozdziałowi 
na cytoplazmy – sterylizującą (S) i normalną (N). Grupowanie według plazmotypu przysłoniło 
nawet różnice genotypowe, jakie istnieją pomiędzy burakiem cukrowym i pastewnym. 
W kontekście faktu, iż cytoplazma sterylizująca buraka pastewnego została pozyskana 
z buraka cukrowego (Henry 2010), wynik ten wskazuje, iż pod względem struktury mtDNA 
różnice pomiędzy plazmotypami buraka cukrowego są większe niż różnice pomiędzy 
cytoplazmą normalną z buraka cukrowego i cytoplazmą normalną z buraka pastewnego. 
 Uzyskane wyniki vectorette PCR pozwoliły na wstępną walidację tej metody w 
kontekście analizy roślinnego DNA mitochondrialnego. Możliwość takiej walidacji wynikała 
z faktu, iż wśród zaprojektowanych starterów uniwersalnych (UMP) znalazły się startery 
zagnieżdżone (ang. nested primers) tzn. zakotwiczone w tej samej orientacji w różnych 
częściach jednego genu. Ogółem zaprojektowano 17 par starterów zagnieżdżonych, które 
odpowiadały dziewięciu genom (dla ośmiu genów zaprojektowano dwie pary starterów 
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zagnieżdżonych – po jednej dla każdego kierunku syntezy, natomiast jeden gen był 
reprezentowany przez tylko jedną taką parę). Podstawą wspomnianej walidacji było 
założenie, iż dla kompletnych genów mitochondrialnych (tzn. nie skróconych w wyniku 
delecji czy rekombinacji) startery zagnieżdżone powinny generować produkty różniące się 
wielkością o odległość pomiędzy miejscami zakotwiczenia tych starterów. Zakładając 
kompletność trawienia restrykcyjnego przy tworzeniu biblioteki vectorette, produkty 
spełniające to kryterium mogą powstać pod warunkiem, że pomiędzy miejscami 
zakotwiczenia starterów zagnieżdżonych nie występuje miejsce restrykcyjne dla enzymu 
użytego do otrzymania biblioteki. Produkty vectorette PCR o oczekiwanej różnicy wielkości 
otrzymano dla dziewięciu par starterów zagnieżdżonych odpowiadających sześciu genom. 
Zgodnie z oczekiwaniami osiem spośród tych par cechował brak miejsca EcoRI pomiędzy 
miejscami zakotwiczenia starterów (enzym EcoRI wykorzystano do tworzenia analizowanych 
bibliotek vectorette). Chociaż prawie wszystkie produkty o oczekiwanej różnicy wielkości 
były monomorficzne, ich amplifikację można potraktować jako potwierdzenie specyficzności 
zaprojektowanej metody analizy mtDNA. Dla pozostałych ośmiu par starterów 
zagnieżdżonych nie uzyskano produktów o oczekiwanej różnicy wielkości – jednak typowo 
pary te cechowała obecność miejsca EcoRI pomiędzy miejscami zakotwiczenia starterów lub 
niska wydajność amplifikacji dla przynajmniej jednego startera. 
 W kolejnym etapie prac przeprowadzono klonowanie i sekwencjonowanie wybranych 
plazmotypowo-specyficznych markerów RAPD i vectorette (Rozdział 4.3). Były to cztery 
markery typu RAPD i dziewięć markerów typu vectorette. Dwa markery RAPD (N_A-08, S_B-
01_c29) zawierały sekwencje mitochondrialne, przy czym jedna z nich (S_B-01_c29) to 
sekwencja przeniesiona do mitochondriów z genomu plastydowego. Co ciekawe, plastydową 
wersję tej sekwencji zawierał kolejny analizowany marker RAPD – S_B-01_c3. Sekwencję 
czwartego markera RAPD (N_B-05) cechowała obecność homologii retrotranspozonowych, 
w tym homologii z mtDNA buraka. Z kolei wszystkie analizowane markery typu vectorette 
zostały wygenerowane na bazie sekwencji mitochondrialnych. Pewien wyjątek stanowiła 
jedna z wersji markera N_atp9-f2 (N_atp9-f2_c38) – oprócz segmentu mitochondrialnego 
zawierała ona jednostkę powtórzenia makrosatelitarnego z genomu jądrowego (pEV1, 
Schmidt i in. 1991, Santoni i Berville 1992). Należy jednak zaznaczyć, iż sąsiedztwo tych 
sekwencji w obrębie markera N_atp9-f2_c38 było zapewne artefaktem. Wskazuje na to 
obecność miejsca EcoRI pomiędzy segmentem mitochondrialnym i jądrowym. Wydaje się 
więc, że marker N_atp9-f2_c38 powstał poprzez ligację sekwencji pEV1 pomiędzy segment 
mitochondrialny i kasetę vectorette. Zdarzenie to zapewne wynikło z zanieczyszczenia 
jądrowym DNA preparatu mtDNA, który wykorzystano do tworzenia biblioteki vectorette. 
Ponadto ligacji tego typu sprzyjał wysoce repetytywny charakter sekwencji pEV1. Jej 
powtarzalność znalazła odzwierciedlenie w ogromnym pokryciu tego segmentu markera 
N_atp9-f2_c38 odczytami NGS (ang. next-generation sequencing) (p. niżej). Brak fizycznej 
genomowej asocjacji pomiędzy segmentem pEV1 i pozostałą częścią markera N_atp9-f2_c38 
potwierdzono w toku prac nad plazmotypowo-specyficznymi markerami typu SCAR (ang. 
sequence-characterized amplified region) – starter zakotwiczony w obrębie pEV1 i starter 
atp9-f2 nie wygenerowały oczekiwanego produktu amplifikacji u żadnej spośród 
testowanych linii. 
 Homologie sekwencyjne znalezione w analizowanych markerach (RAPD i vectorette) 
pochodzenia mitochondrialnego można podzielić na trzy kategorie: 
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1) homologie obejmujące adnotowane sekwencje kodujące (np. atp6, rrn26), homologie te 
były widoczne zarówno przy porównaniach z gatunkami rodzaju Beta jak i przy 
porównaniach z gatunkami bardziej odległymi filogenetycznie od Beta vulgaris L.; 
2) homologie sekwencji niekodujących/nieadnotowanych widoczne przy porównaniach 
z gatunkami rodzaju Beta i często rozległe tzn. korespondujące długością z wielkościami 
badanych markerów; 
3) homologie sekwencji niekodujących/nieadnotowanych widoczne nie tylko przy 
porównaniach z gatunkami spokrewnionymi (rodzaj Beta), ale również przy porównaniach 
z gatunkami odleglejszymi filogenetycznie od Beta vulgaris L., typowo krótsze od 
poprzednich i najczęściej w nich się zawierające. 
Pierwszy z wymienionych typów homologii jest rezultatem silnej zachowawczości 
ewolucyjnej roślinnych genów mitochondrialnych, drugi wynika ze ścisłego pokrewieństwa 
gatunków w obrębie rodzaju Beta – takich homologii należało się spodziewać, zwykle dają się 
one zauważyć już przy pobieżnej analizie sekwencji mtDNA. Z poznawczego punktu widzenia 
najbardziej interesujący jest typ trzeci, gdyż zaliczonym do niego sekwencjom z reguły nie 
przypisano jeszcze funkcji a na ich istotność wskazuje ewolucyjna zachowawczość. 
Szczególnie obfita w tego rodzaju homologie jest sekwencja markera N_atp9-f2 – znaleziono 
ich w niej aż osiem (Tab. 5). Niewielki rozmiar takich homologicznych sekwencji wskazuje, iż 
raczej nie kodują one białek. Być może część z nich to elementy cis-regulatorowe – na taką 
możliwość wskazuje fakt, iż niektóre zwykle występują w zdefiniowanej odległości od 
znanych sekwencji kodujących np. w sekwencji markera N_rps7-r1 znajduje się odcinek 
o długości 44 bp, którego homologi występują ok. 130 bp powyżej otwartych ramek odczytu 
(ORF) genów nad6. Wśród krótkich homologicznych sekwencji mogą też występować 
elementy związane z replikacją mtDNA np. z jej inicjacją bądź terminacją. Można 
prognozować, iż analiza krótkich konserwatywnych sekwencji w najbliższej przyszłości stanie 
się istotnym kierunkiem badań mitochondrialnego DNA roślin – chociażby w kontekście 
charakterystyki jego replikacji czy transkrypcji. Zidentyfikowanie ponad 20 takich sekwencji 
w toku opisywanej tu pracy może stanowić punkt wyjścia dla wspomnianych badań. 
W pierwszej kolejności badania takie powinny udzielić odpowiedzi na pytanie, czy sekwencje 
te są transkrybowane i jakie białka (na poziomie DNA lub RNA) się z nimi wiążą. 
 Bliższa analiza sekwencji markerów RAPD i vectorette wykazała, iż zgodnie 
z oczekiwaniami większość z nich jest reprezentowana w referencyjnych genomach 
mitochondrialnych cytoplazmy sterylizującej i normalnej. Dotyczy to pięciu markerów 
cytoplazmy S (S_B-01_c29, S_atp6-r, S_cob-r1, S_nad3-r, S_rrn26-f1) oraz trzech markerów 
cytoplazmy N (N_atp8-f, N_cob-r1, N_rps7-r1). W przypadku trzech innych markerów 
cytoplazmy N – N_A-08, N_atp6-r i N_atp9-f2 – obecnych w nich układów sekwencji nie 
odnaleziono we wspomnianych wyżej mitochondrialnych genomach referencyjnych. Układy 
te odnaleziono natomiast u dzikich buraków Beta macrocarpa (N_atp6-r) lub Beta vulgaris 

maritima (N_A-08, N_atp9-f2). Wynik ten wskazuje, iż zdeponowane w bazach danych 
„kompletne” sekwencje roślinnych genomów mitochondrialnych w rzeczywistości mogą być 
pozbawione pewnych regionów mtDNA. Brak ten może się wiązać z niepełną 
reprezentatywnością sekwencjonowanych bibliotek genomowych – ta z kolei może wynikać 
z ograniczonej klonowalności pewnych rejonów bądź z ich występowania w formie 
sublimonów, czyli cząsteczek o bardzo niskiej liczbie kopii (Small i in. 1987). 
 Analizy sekwencyjne przyniosły jeszcze jedną niespodziankę – pomimo, iż startery 
UMP zakotwiczono w obrębie sekwencji kodujących, tylko trzy spośród dziewięciu 
zsekwencjonowanych markerów vectorette (marker N_atp9-f2 w dwóch wersjach) zawierały 
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oczekiwane segmenty docelowych genów. Były to markery N_atp6-r, S_atp6-r oraz S_nad3-r. 
Pozostałe sześć markerów vectorette (N_atp8-f, N_cob-r1, N_rps7-r1, N_atp9-f2, S_cob-r1, 
S_rrn26-f1) cechowało zakotwiczenie w obrębie sekwencji niekodujących bądź 
prawdopodobnie niekodujących, a homologia tych markerów z sekwencjami docelowych 
genów ograniczała się do sekwencji startera UMP bądź nawet tylko jego części 3’. 
Obserwacja ta sugeruje, że w roślinnych genomach mitochondrialnych sekwencje 
niekodujące mogą być usiane krótkimi (porównywalnymi z rozmiarami startera) odcinkami 
o homologii do sekwencji kodujących. Fakt, iż sekwencje tego typu dały początek większości 
zsekwencjonowanych markerów vectorette, wskazuje na liczne występowanie takich 
odcinków. 
 Samo stwierdzenie występowania jakiejś sekwencji w genomie nie określa w sposób 
wyczerpujący jej statusu. Dotyczy to zwłaszcza roślinnych genomów mitochondrialnych, 
których informacja genetyczna jest rozdzielona pomiędzy cząsteczki subgenomowe mogące 
znacznie różnić się liczbą kopii. Organizację mtDNA roślin dodatkowo komplikuje jego 
wysoka aktywność rekombinacyjna (Mackenzie 2007). Czynniki te sprawiają, iż wykryte 
technikami markerowymi jakościowe różnice sekwencyjne pomiędzy obiektami 
w rzeczywistości mogą mieć charakter ilościowy (Szklarczyk i in. 2014). Biorąc pod uwagę 
powyższe uwarunkowania postanowiono sprawdzić reprezentatywność zidentyfikowanych 
sekwencji markerowych (RAPD i vectorette) w mitochondrialnym DNA cytoplazm S i N. 
W tym celu wykonano masowe sekwencjonowanie (NGS) mtDNA pozyskanego z linii 
męsksterylnej (NS 031) i odpowiadającej jej linii dopełniającej (NO 031) buraka cukrowego 
(Rozdział 4.4). Wykorzystano platformę firmy Illumina – eksperyment przeprowadzono 
w sposób gwarantujący kilkusetkrotne pokrycie genomu mitochondrialnego odczytami 
z jednej linii. W przypadku linii NS 031 średnie pokrycie wyniosło ok. 690x, natomiast dla 
NO 031 – ok. 440x. Uzyskane odczyty sekwencyjne mapowano do wcześniej określonych 
sekwencji plazmotypowo-specyficznych markerów RAPD i vectorette. Pozwoliło to wykreślić 
profile pokrycia poszczególnych markerów odczytami sekwencyjnymi (Ryc. 22 – 25). 
W uzyskanym obrazie pokrycia markerów vectorette zwraca uwagę zróżnicowanie 
odzwierciedlające ich plazmotypową specyficzność. Mapowanie odczytów NS 031 do 
markerów cytoplazmy S z reguły skutkowało pokryciem całej sekwencji, z kolei markery 
cytoplazmy N były pokryte fragmentarycznie – obok rejonów pokrytych występowały 
niepokryte (wyjątek stanowił całkowicie pokryty marker N_rps7-r1 – jednak przeprowadzone 
później analizy markerów SCAR wskazują na wyłącznie ilościowy charakter polimorfizmu tej 
sekwencji). Przeciwstawny obraz uzyskano w rezultacie mapowania odczytów NO 031 – 
markery cytoplazmy S były pokryte fragmentarycznie a markery cytoplazmy N na całej 
(w jednym przypadku prawie całej) swojej długości. Podobne wyniki uzyskano dla jednego 
markera RAPD – N_A-08. Obserwacje te zasadniczo potwierdzają plazmotypową 
specyficzność analizowanych markerów. Pokrycie 100 %-owe wskazuje na obecność 
w genomie mapowanego rejonu DNA, pokrycie fragmentaryczne wyklucza taką możliwość 
pokazując jedynie, że genom zawiera pewien jego segment lub fizycznie rozdzielone pewne 
jego segmenty. Zróżnicowany obraz pokrycia markerów cytoplazmy S i N wskazuje również 
na nową możliwość identyfikacji markerów plazmotypowo-specyficznych. W proponowanym 
podejściu eksperymentalnym odczyty NGS byłyby mapowane do złożonych sekwencji 
genomów mitochondrialnych, przy czym odczyty i genom, do którego się je mapuje, muszą 
reprezentować różne plazmotypy. Uwidocznione w takim eksperymencie rejony niepokryte 
będzie można wykorzystać do zakotwiczenia plazmotypowo-specyficznych markerów typu 
SCAR. Należy także zwrócić uwagę na fakt, iż mapowanie odczytów NGS potwierdziło 
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występowanie u buraka cukrowego układów sekwencyjnych reprezentowanych przez 
markery N_A-08, N_atp6-r oraz N_atp9-f2. Wskazuje na to pokrycie całej ich sekwencji 
odczytami wygenerowanymi dla mtDNA linii NO 031. Jak już wspomniano wyżej, układów 
tych są pozbawione uznawane za kompletne rekordy sekwencyjne genomów 
mitochondrialnych cytoplazmy S i N. 
 Zarówno markery RAPD jak i vectorette nie nadają się do rutynowego genotypowania 
roślin w toku procesu hodowlanego. W przypadku markerów RAPD decyduje o tym 
wrażliwość metody na warunki eksperymentu i związana z tym niska powtarzalność. Z kolei 
vectorette PCR to metoda wieloetapowa i wymagająca pod względem jakości analizowanych 
preparatów DNA. Z powyższych względów w ramach opisywanej pracy przeprowadzono 
konwersję zidentyfikowanych plazmotypowo-specyficznych markerów RAPD i vectorette 
w markery typu SCAR (Rozdział 4.5). Markery SCAR uzyskuje się poprzez zwykłą amplifikację 
DNA (PCR) ze specyficznymi starterami zaprojektowanymi dla polimorficznych rejonów 
genomu. W tym przypadku metodycznej prostocie towarzyszy bardzo dobra powtarzalność, 
która sprawia, że markery SCAR w różnych laboratoriach generują zgodne wyniki. Ogółem 
zaprojektowano 13 takich markerów (par starterów) – 3 na bazie źródłowych markerów 
RAPD i 10 na bazie markerów vectorette (Tab. 6). Zaprojektowane markery SCAR testowano 
na dwóch zestawach linii męskosterylnych i dopełniających – jeden stanowiły linie buraka 
cukrowego, drugi – buraka ćwikłowego. U buraka cukrowego plazmotypowo-specyficzne 
produkty amplifikacji otrzymano dla dziesięciu, a u buraka ćwikłowego dla ośmiu 
testowanych par starterów (Tab. 7). Oprócz produktów oczekiwanych część tych par 
generowała dodatkowe produkty plazmotypowo-specyficzne. W przypadku buraka 
cukrowego odnotowano 11 takich dodatkowych produktów, a u buraka ćwikłowego – 8. 
Spośród testowanych par starterów do rutynowej identyfikacji plazmotypu zaproponowano 
pięć – bazują one na polimorfizmie sekwencji atp6, cob i nad3. O wyborze tych starterów 
zadecydowały trzy przesłanki: zgodność wskazań dla buraka cukrowego i ćwikłowego, 
jakościowy charakter polimorfizmu oraz silna amplifikacja produktów diagnostycznych. 
Markery te stanowią wygodną alternatywę w stosunku do tradycyjnej identyfikacji 
cytoplazm hodowlanych buraka – bazującej na krzyżowaniach testowych i ocenie fenotypu 
płodności otrzymanego potomstwa. Według Havey’a (1995) w przypadku roślin dwuletnich 
tradycyjna identyfikacja plazmotypu zajmuje od czterech do ośmiu lat – dysponując 
odpowiednimi markerami typu SCAR czas ten można skrócić do kilkunastu godzin. Należy 
przy tym pamiętać, iż brak kontroli typu cytoplazmy w toku hodowli linii matecznych 
i dopełniających może przełożyć się na obniżenie jakości produkowanych nasion 
mieszańcowych. 
 Oprócz poszukiwania polimorfizmów na poziomie mtDNA męskosterylne 
i męskopłodne formy buraka były porównywane pod względem białkowego składu 
mitochondriów (Rozdział 4.6). Do tego celu zastosowano elektroforezę dwukierunkową (2-
DE – ang. two-dimensional gel electrophoresis) w układzie IEF/SDS-PAGE (ang. isoelectric 

focusing/sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis). Wybór tej metody był 
podyktowany wcześniej wykonanymi analizami proteomu mitochondrialnego buraka 
(Wesołowski i in. 2015) – bazowały one na elektroforezie dwukierunkowej z rozdziałem typu 
blue native (ang.) w pierwszym kierunku (BN/SDS-PAGE). Zastosowanie elektroforezy blue 

native ukierunkowuje analizy na hydrofobowe białka błonowe – zwłaszcza formujące duże 
kompleksy. Aby uzyskać wyniki komplementarne do prezentowanych we wcześniejszym 
doniesieniu, w opisywanych tutaj analizach proteomicznych wykorzystano klasyczną 
elektroforezę dwukierunkową z izoelektroogniskowaniem w pierwszym kierunku. Ten 
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wariant 2-DE ukierunkowuje analizy na białka cechujące się dobrą rozpuszczalnością. 
Badaniami proteomicznymi objęto cztery pary linii typu CMS/dopełniająca – po dwie dla 
buraka cukrowego i ćwikłowego. Uzyskane mapy proteomiczne porównywano poszukując 
białek, które ilościowo bądź jakościowo różnicowały linię CMS i dopełniającą z danej pary. 
Ogółem znaleziono 13 białek, które w pewnym kontekście genetycznym (u pewnej pary bądź 
u pewnych par linii) wykazywały związek z plazmotypem. Jedenaście z tych białek udało się 
zidentyfikować metodą chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią 
mas (LC-MS/MS) (Tab. 14). Jednak żadne z białek różnicujących nie wykazywało zgodnej 
dystrybucji u wszystkich czterech par linii. Zdarzało się nawet, iż dane białko w jednym 
kontekście genetycznym było związane z męską sterylnością (cytoplazmą S), natomiast 
w drugim – z męską płodnością (cytoplazmą N). Przykładowo – białko nr 13 u jednej pary linii 
buraka cukrowego było silniej lub wyłącznie akumulowane przez rośliny linii dopełniającej, 
natomiast u jednej pary linii buraka ćwikłowego najczęściej wykrywano je w większej ilości 
lub wyłącznie u roślin linii CMS, z kolei u dwóch pozostałych par linii białko to nie 
wykazywało charakteru różnicującego. Wyniki tego typu sugerują, iż różnicowość 
znalezionych białek jest efektem genotypowo-specyficznym i nie ma bezpośredniego związku 
przyczynowego z ekspresją cechy CMS. Znajduje to potwierdzenie w fakcie, iż wszystkie 
zidentyfikowane białka różnicujące są kodowane w genomie jądrowym, a sześć z nich to 
najprawdopodobniej będące rezultatem kontaminacji białka spoza mitochondriów 
(plastydowe, wakuolarne i peroksysomalne, chociaż nie można wykluczyć ich kierowania do 
dwóch lub więcej lokalizacji komórkowych – w tym do chondriomu). Spośród 
zidentyfikowanych białek różnicujących jedno było już wcześniej wiązane z cechą męskiej 
sterylności. Było to białko oznaczone numerem 9, które zidentyfikowano jako CBSX3. Według 
Yoo i in. (2011) nadekspresja CBSX1 – chloroplastowego homologa CBSX3 – wywołuje męską 
sterylność u Arabidopsis thaliana. Efekt sterylizujący wiązano z zaburzeniem otwierania 
pylników w rezultacie obniżonego poziomu nadtlenku wodoru powodującego defektywne 
odkładanie ligniny we wtórnej ścianie komórkowej endotecjum pylnika. Co ciekawe, w toku 
opisywanych tu prac, u buraka cukrowego białko nr 9 wykrywano wyłącznie w roślinach 
z linii męskosterylnych. Pojawiało się ono zawsze w sąsiedztwie innego białka (oznaczono je 
numerem 19), które także zidentyfikowano jako CBSX3. Wynik ten sugeruje, iż białko nr 
9 jest wariantem CBSX3 – prawdopodobnie powstałym w rezultacie modyfikacji 
potranslacyjnych i u buraka cukrowego specyficznym dla form CMS (u buraka ćwikłowego 
białko to występuje w porównywalnej ilości u roślin wszystkich analizowanych linii). 
Możliwość związku CBSX3 z cechą CMS u buraka wydaje się potwierdzać praca Kinoshity 
(1971), który wskazywał, iż sterylności pyłku towarzyszą problemy z otwieraniem pylników. 
 
Podsumowanie 

Wynikiem przeprowadzonych badań jest opracowanie nowej metody identyfikacji 
polimorfizmów mitochondrialnego DNA roślin. Bazuje ona na technice vectorette PCR 
z użyciem dedykowanego zestawu uniwersalnych starterów mitochondrialnych (Rozdział 

4.2, Dodatek 1). Pokazano zwiększoną efektywność tej metody w zestawieniu z tradycyjną 
metodą genotypowania – RAPD-PCR (Rozdział 4.1). Wykonano analizę sekwencji 
nukleotydowej dla części uzyskanych markerowych produktów RAPD- i vectorette PCR – 
potwierdziła ona mitochondrialne pochodzenie większości z nich. Przy okazji wykryto układy 
sekwencji mtDNA wcześniej nieznane u buraka uprawnego (Rozdział 4.3). Specyficzność 
większości zsekwencjonowanych markerów potwierdzono poprzez zmapowanie do nich 
odczytów NGS. Eksperyment ten zarysował możliwość kolejnego sposobu identyfikacji 
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markerów mtDNA, polegający na mapowaniu mitochondrialnych odczytów NGS jednego 
plazmotypu do złożonych sekwencji mtDNA innego plazmotypu (Rozdział 4.4). 
Zsekwencjonowane markery RAPD/vectorette w większości udało się przekonwertować 
w plazmotypowo-specyficzne markery SCAR, których wartość diagnostyczną 
zademonstrowano na zestawie linii CMS i dopełniających buraka cukrowego oraz 
ćwikłowego (Rozdział 4.5). Na koniec w rezultacie analiz proteomicznych zidentyfikowano 
wariant białka CBSX3, który u buraka cukrowego pojawiał się wyłącznie u roślin z linii 
męskosterylnych (Rozdział 4.6). Z wcześniejszych badań nad Arabidopsis thaliana wiadomo, 
iż nadekspresja plastydowego homologa tego białka skutkuje męską sterylnością. 
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 
 
Z badaniami naukowymi po raz pierwszy zetknąłem się bezpośrednio w toku doświadczeń do 
mojej pracy magisterskiej (obronionej w roku 1992), testowałem w nich integrację nowo-
uzyskanych plazmidów hybrydowych z chromosomem Bacillus subtilis. Plazmidowe wektory 
integracyjne są powszechnie wykorzystywane do klonowania molekularnego w tym 
gospodarzu. Moim opiekunem naukowym była Dr Kinga Wójcik z Zakładu Mikrobiologii 
i Immunologii Instytutu Biologii Molekularnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 
(Wójcik i in. 1992). 
 Po zakończeniu studiów podjąłem pracę w zespole Prof. dr hab. Barbary Michalik 
z Katedry Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej 
w Krakowie (obecnie Zakład Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa Instytutu Biologii Roślin 
i Biotechnologii na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie). Pierwsze badania, jakie podjąłem w tej jednostce, były związane z hodowlą 
jakościową buraka ćwikłowego oraz hodowlą odpornościową marchwi. Obiekty buraka 
ćwikłowego analizowałem pod kątem składu chemicznego korzeni spichrzowych (Michalik 
i in. 1995 b). W przypadku marchwi zająłem się izolacją ex vivo szczepu Erwinia carotovora – 
bakterii powodującej mokrą zgniliznę korzeni. Pozyskany przeze mnie szczep był potem 
wykorzystywany do testowania wrażliwości obiektów hodowlanych na tą chorobę (Michalik 
i  in. 1995 a) oraz do selekcji w kulturach in vitro form na nią odpornych (Barański i in. 1997). 
 Moja dalsza praca naukowa była ściśle związana z powstaniem i późniejszym 
rozwojem laboratorium molekularnego jednostki macierzystej. Laboratorium to 
uruchomiono dzięki koordynowanemu przez Prof. dr hab. Barbarę Michalik programowi 
Tempus JEP 3512 (European Co-operation in Plant Biotechnology). W ramach tego programu 
odbyłem staż naukowy na Uniwersytecie w Birmingham (Wlk. Brytania), w czasie którego 
zaplanowałem pierwszą partię aparatury na potrzeby wspomnianego laboratorium. Sprzęt 
został zakupiony w Wielkiej Brytanii za pośrednictwem Horticulture Research International 
w Wellesbourne (Wlk. Brytania), zakup sfinansowano z budżetu Tempus JEP 3512. W miarę 
upływu lat laboratorium to było doposażane – głównie już z krajowych źródeł finansowania. 
W czasie stażu w Birmingham zapoznałem się z techniką markerów izoenzymatycznych oraz 
techniką markerów PCR. Zdobyte wtedy doświadczenia zaprezentowałem w dwóch 
rozdziałach książki Zastosowanie metod biotechnologicznych w hodowli roślin wydanej pod 
redakcją Prof. dr hab. Barbary Michalik (Szklarczyk 1996 a i b). 
 Pierwsze prace, jakie realizowałem w nowym laboratorium, dotyczyły wykorzystania 
markerów molekularnych do selekcji roślin pomidora szklarniowego z genami odporności na 
niektóre stresy biotyczne oraz do analizy zmienności materiałów hodowlanych marchwi. 
Badania obiektów pomidora szklarniowego wykonywałem we współpracy z firmą Produkcja 
i Hodowla Roślin Ogrodniczych w Krzeszowicach. Pierwszym celem tych prac była selekcja 
roślin z odpornością na nicienie z rodzaju Meloidogyne. Do selekcji wykorzystywałem 
elektroforetyczną analizę izoenzymów kwaśnej fosfatazy (Szklarczyk i in. 1996, Szklarczyk i in. 
1997), metoda ta bazowała na sprzężeniu pomiędzy genem odporności na nicienie (Mi, Mi-1) 
i locus kwaśnej fosfatazy (Aps-1) (Rick i Fobes 1974). Z czasem analizę izoenzymatyczną 
zastąpiłem opisanym wtedy markerem Rex-1. Był to marker typu CAPS (ang. cleaved 

amplified polymorphic sequence) – ściślej sprzężony z genem Mi (Mi-1) niż locus Aps-1 
(Williamson i in. 1994, Barański i in. 2001). Po implementacji markera Rex-1 zająłem się 
wprowadzeniem do prac selekcyjnych markera SCAR421 – sprzężonego z genem Sw-5, który 
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warunkuje odporność pomidora na wirusa brązowej plamistości (TSWV) (Stevens i in. 1996). 
Wykorzystując ten marker SCAR (ang. sequence characterized amplified region) oraz test 
ELISA (ang. enzyme-linked immunosorbent assay) udowodniono, iż gen Sw-5 warunkuje 
odporność pomidora także na polski izolat TSWV (Czech i in. 2003). W analizie zmienności 
marchwi stosowano głównie markery RAPD (ang. random amplified polymorphic DNA) – ich 
wykorzystanie pozwoliło zweryfikować informacje o pochodzeniu i pokrewieństwie 
badanych obiektów, wytypowano także produkty amplifikacji do testowania czystości 
genetycznej mieszańców (Szklarczyk i Michalik 1996, Grzebelus i in. 1997). Z kolei 
wykorzystując mieszańce pomiędzy marchwią uprawną (Daucus carota subsp. sativus) 
i marchwią dziką (Daucus carota subsp. carota) potwierdzono mateczne dziedziczenie 
plastydowego DNA u tego gatunku – zastosowano w tym celu profilowanie PCR-RFLP (ang. 
polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism) (Szklarczyk 1996 c). 
 W roku 2003 nawiązałem współpracę z zespołem Prof. dr hab. Marty Mizianty 
z Instytutu Botaniki Polskiej Akademii Nauk. W ramach tej współpracy koordynowałem 
analizy markerowe (RAPD, AFLP – ang. amplified fragment length polymorphism), którymi 
objęto kolekcję polskich populacji kilku dzikich gatunków traw plemienia Triticeae. Wśród 
badanych gatunków znalazły się: Elymus caninus, Elymus farctus, Elymus hispidus, Elymus 

repens, Hordelymus europaeus, Hordeum murinum oraz Leymus arenarius. W ramach tych 
badań określono genetyczną strukturę badanych populacji i genetyczne relacje 
międzypopulacyjne. U części wymienionych gatunków zweryfikowano także, czy 
wewnątrzgatunkowej zmienności morfologicznej towarzyszy analogiczna zmienność na 
poziomie DNA (Mizianty i in. 2006, Mizianty i in. 2007, Szklarczyk i in. 2007, Szczepaniak i in. 
2009). Dzikim Triticeae poświęcono także pracę nad zmiennością sekwencji nukleotydowej 
trzech loci plastydowych – matK, rbcL oraz trnH-psbA (Bieniek i in. 2015). Analizy te 
pozwoliły wskazać komponent mateczny niektórych gatunków o pochodzeniu 
mieszańcowym. Przedyskutowano także przydatność zidentyfikowanych polimorfizmów 
w tzw. barkodowaniu DNA. 
 Oprócz wyżej wymienionych, uczestniczyłem jeszcze w dwóch przedsięwzięciach 
naukowych obejmujących molekularną analizę zmienności genetycznej. Jedno z nich 
dotyczyło poszukiwania miejsc insercji transpozonów Vulmar i VulMITE u gatunków z rodzaju 
Beta. Oprócz identyfikacji przydatnych w analizie genomu polimorfizmów, badania te 
pokazały zróżnicowaną aktywność wymienionych transpozonów w toku ewolucji 
poszczególnych sekcji rodzaju Beta (Grzebelus i in. 2011). W ramach drugiej pracy 
sprawdzano, czy u marchwi tolerancja na szkodnika połyśnicę marchwiankę (Psila rosae) jest 
związana z akumulacją wybranych metabolitów i transkryptów. W wyniku tych badań 
stwierdzono, iż genotypy tolerancyjne cechuje silniejsza ekspresja genów kodujących 
amoniakoliazę fenyloalaninową (Simlat i in. 2013). 
 Moją aktywność naukową zdominowały badania nad cytoplazmatyczną męską 
sterylnością (CMS) u roślin, w tym nad organizacją i ekspresją genomu mitochondrialnego 
będącego lokalizacją genetycznych determinant tej cechy. Najwięcej analiz tego typu 
wykonałem dla marchwi uprawnej (Daucus carota subsp. sativus) – znaczną ich część 
przedstawiłem w swojej pracy doktorskiej (obronionej w roku 2000), której promotorem 
była Prof. dr hab. Barbara Michalik. Pierwszy artykuł na temat CMS u marchwi 
opublikowałem w 1997 roku (Szklarczyk 1997) – opisałem w nim profilowanie restrykcyjne 
i hybrydyzacyjne (metodą Southern blot) mitochondrialnego DNA (mtDNA) linii CMS 
i męskopłodnych. Linie te zostały także porównane pod względem profili transkrypcyjnych 
(metodą northern blot) dziewięciu wybranych genów mitochondrialnych. Analizy uwidoczniły 
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zmienioną organizację locus atp9 w mtDNA form męskosterylnych typu płatkowego 
(petaloidalnego). Towarzyszyło temu wytwarzanie przez formy płatkowe specyficznego, 
wysokocząsteczkowego transkryptu genu atp9. Uzyskane wyniki sugerowały, iż u marchwi 
sterylność typu petaloidalnego jest konsekwencją zmian w funkcjonowaniu 
mitochondrialnego genu atp9. W celu weryfikacji tej hipotezy podjąłem współpracę 
z zespołem Prof. dr hab. Haliny Augustyniak z Zakładu Biologii Molekularnej Roślin 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ze strony poznańskiej szczególnie 
zaangażowany w te badania był Dr Marian Oczkowski. Rezultatem tej współpracy było 
sklonowanie i zsekwencjonowanie genu atp9 z cytoplazmy Sp (warunkuje ona męską 
sterylność typu płatkowego). Na bazie uzyskanych danych sekwencyjnych udało się 
wyizolować także gen atp9 z cytoplazmy normalnej (N). Porównanie sekwencji 
nukleotydowej obu genów uwidoczniło, iż wariant z cytoplazmy Sp (atp9-1) charakteryzuje 
C-terminalne przedłużenie otwartej ramki odczytu (ORF). Przedłużenia tego nie znaleziono 
w genie z cytoplazmy N (atp9-3) i w genach innych gatunków roślin. Warianty atp9-1 i atp9-3 
można łatwo rozróżnić metodą PCR – wynika to z faktu, iż atp9-3 charakteryzuje proste 
powtórzenie (duplikacja) 42-nukleotydowej sekwencji przy końcu 3’, w atp9-1 sekwencja ta 
występuje, ale nie jest zduplikowana. Polimorfizm genu atp9 pozwala rozróżnić rośliny 
z cytoplazmą Sp od roślin z cytoplazmami N i Sa (ta ostatnia warunkuje CMS typu brązowych 
pylników). Przeprowadzone również analizy transkrypcji (northern blot, RT-PCR) wykazały, iż 
gen atp9-1 jest ko-transkrybowany z położonym powyżej genem rrn5. Co więcej – 
stwierdzono, iż przywróceniu płodności towarzyszy obniżenie poziomu akumulacji tego ko-
transkryptu. Opisane badania genów atp9 zostały częściowo wykonane w Instytucie 
Biologii/Genetyki Uniwersytetu Humboldta w Berlinie w zespole Prof. dr Thomasa Börnera. 
Miałem możliwość pracy w tym zespole dzięki dwóm stypendiom uzyskanym z Niemieckiej 
Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD). Przeprowadzona charakterystyka genów atp9 
zasadniczo potwierdziła ich związek z męską sterylnością typu płatkowego – dane te 
zaprezentowano w artykule z roku 2000 (Szklarczyk i in. 2000). Badania genów atp9 marchwi 
kontynuowano w następnych latach – głównie w Krakowie, ale także podczas mojego 
drugiego stypendium berlińskiego (p. wyżej) oraz moich dwóch staży odbytych w Instytucie 
Ogrodnictwa Uniwersytetu Wisconsin-Madison w zespole Prof. dr Philippa Simona. 
W rezultacie tych badań ustalono przede wszystkim, iż badane obiekty marchwi cechuje 
heteroplazmia pod względem obecności wariantów genu atp9. To znaczy, iż zarówno 
w cytoplazmie Sp jak i N występują obydwa warianty – atp9-1 i atp9-3 – a cytoplazmy różnią 
się jedynie ich wzajemną proporcją. W cytoplazmie normalnej (N) dominuje atp9-3, 
natomiast w cytoplazmie sterylizującej (Sp) – atp9-1. Z kolei sekwencjonując cząsteczki cDNA 
wykazano, iż różnica pomiędzy otwartymi ramkami odczytu atp9-1 i atp9-3 jest niwelowana 
poprzez redagowanie RNA. Wynik ten wykluczył hipotezę, iż za CMS typu płatkowego 
odpowiada punktowa mutacja wydłużająca ORF atp9 – dzięki redagowaniu geny atp9-1 
i atp9-3 produkują białko o identycznej wielkości. Stwierdzono jednak, iż formy płatkowe 
cechuje nadekspresja atp9. Jak wynika z analiz metodą real-time RT-PCR, poziom mRNA jest 
u nich ok. trzykrotnie wyższy niż u roślin z cytoplazmą normalną. Ta różnica przekłada się na 
podwyższoną akumulację białka ATP9 u roślin z cytoplazmą Sp. Co więcej – przywracaniu 
płodności towarzyszy spadek poziomu tego białka. Otrzymane wyniki analizy ekspresji 
wyjaśniono wydajniejszą transkrypcją wariantu atp9-1 lub/oraz podwyższoną stabilnością 
jego mRNA. Na podstawie tej ekspresyjnej dominacji atp9-1 nad atp9-3 wysunięto hipotezę 
ilościowo warunkowanej cytoplazmatycznej męskiej sterylności. Hipoteza ta stanowi 
alternatywę w stosunku do dotychczasowych wyjaśnień podłoża cechy CMS, zgodnie 
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z którymi jest ona konsekwencją produkcji zmienionych białek (Fujii i Toriyama 2008). Wyżej 
przedstawione uzupełnienie danych na temat genów atp9 marchwi zawarto w artykule 
Szklarczyka i in. (2014). Zamieszczono w nim także opis doświadczenia wskazującego, iż 
różnice pomiędzy sekwencjami atp9-1 i atp9-3 są konsekwencją zdarzeń rekombinacyjnych, 
które zaszły z udziałem sekwencji repetytywnej występującej przy końcu 3’ tych genów. 
 Współprace nawiązane w toku badań genów atp9 marchwi zaowocowały moim 
udziałem w kilku innych przedsięwzięciach naukowych. Pierwszym z nich było przygotowanie 
monografii pt. Biologia molekularna mitochondriów, którą zredagowali Prof. dr hab. Halina 
Augustyniak i Dr Marian Oczkowski. W monografii tej znalazł się napisany przeze mnie 
rozdział pt. Cytoplazmatyczna męska sterylność roślin wyższych (Szklarczyk 1998). Zespół 
poznański – w osobach Prof. dr hab. Haliny Augustyniak i Dr Michała Rurka (hab. w roku 
2016) – zaprosił mnie także do udziału w analizie redagowania mRNA genu nad3 
u petaloidalnych i męskopłodnych form marchwi. Efektem tej współpracy był artykuł 
opublikowany w Acta Biochimica Polonica, w którym pokazano, iż wymienione wyżej formy 
marchwi różnią się wzorem redagowania transkryptów nad3 (Rurek i in. 2001). Z kolei 
współpraca z zespołem Prof. dr Philippa Simona zaowocowała moim współautorstwem 
trzech publikacji naukowych. Pierwsza z nich dotyczyła charakterystyki biblioteki genomowej 
marchwi skonstruowanej w sztucznych chromosomach bakteryjnych (BAC) (Cavagnaro i in. 
2009). Dwie kolejne dotyczyły sekwencjonowania genomu mitochondrialnego marchwi 
i wykrytego przy tej okazji transferu DNA z mitochondriów do plastydów (Iorizzo i in. 2012 a, 
Iorizzo i in. 2012 b). Jest to pierwszy opisany przypadek tego typu transferu. Podczas mojego 
stażu w Madison poznałem Dr Grzegorza Bartoszewskiego (hab. w roku 2007) z Katedry 
Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie. Dzięki temu kontaktowi zaprojektowane przeze mnie startery mitochondrialne 
zostały wykorzystane do mapowania fizycznego genomu mitochondrialnego ogórka (Cucumis 

sativus) (Bartoszewski i in. 2009). 
 Badania nad cytoplazmatyczną męską sterylnością prowadziłem także u innych 
gatunków – cebuli zwyczajnej (Allium cepa), kalafiora (Brassica oleracea var. botrytis), żyta 
zwyczajnego (Secale cereale) oraz buraka zwyczajnego (Beta vulgaris). Dla zestawu polskich 
materiałów hodowlanych cebuli przeprowadzono profilowanie RFLP z użyciem sond dla 
ośmiu genów mitochondrialnych. W badanych materiałach oprócz cytoplazmy normalnej 
N znaleziono wszystkie znane cytoplazmy sterylizujące – C, S i T. Zidentyfikowano przy tym 
cechy profili, które były wspólne dla cytoplazm sterylizujących C i S. Przy użyciu dostępnych 
markerów SCAR stwierdzono przypadki kontaminacji linii męskopłodnych roślinami 
z cytoplazmą S (Szklarczyk i in. 2002). Bazując na technice vectorette PCR i podejściu 
eksperymentalnym opisanym w rozprawie habilitacyjnej opracowałem także własne markery 
SCAR do identyfikacji cytoplazm cebuli. Oprócz zapewnianego przez dotychczasowe markery 
(Havey 1995, Sato 1998) różnicowania na plazmotypy S i nie-S, pozwalają one wyróżnić 
plazmotypy C, T i N. Poza doniesieniem konferencyjnym (Szklarczyk i in. 2004) prace nad 
tymi markerami nie zostały opublikowane. Markery te były natomiast wykorzystywane do 
prac selekcyjnych w polskich firmach hodowlano-nasiennych – najpierw w ramach projektów 
finansowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (koordynowanych przez Prof. dr 
hab. Barbarę Michalik i Prof. dr hab. Marię Klein) a ostatnio w ramach zleceń dla firmy Green 
Lab będącej spółką spin-off Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. 
 Bazując na vectorette PCR i starterach uniwersalnych opracowałem także markery 
SCAR do identyfikacji plazmotypów kalafiora. Dzięki wykrytym polimorfizmom mtDNA 
markery te pozwalają odróżnić cytoplazmy: normalną oraz sterylizujące Ogura i nigra. Prace 
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nad molekularną identyfikacją plazmotypów kalafiora były wykonywane we współpracy z Dr 
Piotrem Kamińskim z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach (Szklarczyk i in. 2010). 
 Badania nad CMS u żyta prowadzono we współpracy z Prof. nadzw. dr hab. Stefanem 
Stojałowskim z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. 
Również te prace były ukierunkowane na pozyskanie markerów SCAR do identyfikacji 
cytoplazm hodowlanych. Ponownie do poszukiwania takich markerów wykorzystano 
vectorette PCR i podejście eksperymentalne opisane w rozprawie habilitacyjnej. Efektem 
przeprowadzonych analiz był zestaw trzech markerów – bazowały one na polimorfizmie 
sekwencji cox1, nad2 i nad6. Wspólne użycie tych markerów umożliwia rozróżnienie 
podstawowych cytoplazm hodowlanych żyta – normalnej (N), Pampa (P) oraz Vavilovii (V); 
zaprezentowano to w publikacji Stojałowskiego i in. (2006). Opisano w niej także pozytywną 
weryfikację wskazań tych markerów poprzez wykonanie serii krzyżowań testowych. Przed 
ukazaniem się tego doniesienia krzyżowania testowe (tzw. test interakcji plazmotypu 
z genotypem) stanowiły jedyny sposób identyfikacji cytoplazm żyta, co wymagało dwóch lub 
trzech sezonów wegetacyjnych. 
 Większość badań dotyczących cytoplazmatycznej męskiej sterylności u buraka 
zaprezentowano w rozprawie habilitacyjnej (p. wyżej). Oprócz nich przeprowadzono jeszcze 
analizy białek bazujące na elektroforezie blue-native i zmierzające do identyfikacji cech 
proteomu mitochondrialnego towarzyszących męskiej sterylności. W wyniku tych badań 
stwierdzono, iż formy męskosterylne cechuje obniżona aktywność kompleksu V oraz 
nasilona akumulacja lub/i nasilona aktywność dodatkowych kompleksów o aktywności 
ATPazowej. Charakterystyczne dla form CMS były także: akumulacja heptamerowej formy 
HSP60, obecność preSATP6 oraz podwyższony poziom wolnego (niezwiązanego 
z kompleksem V) oligomeru ATP9 (Wesołowski i in. 2015). Uzyskane wyniki, podobnie jak 
wyniki uzyskane dla marchwi (p. wyżej), wskazują, że w ekspresji CMS istotną rolę odgrywa 
poziom akumulacji białka ATP9 lub jego szczególnej formy (np. wolnego oligomeru). 
 W jednostce macierzystej zainicjowałem również badania nad transferem 
cytoplazmatycznej męskiej sterylności poprzez asymetryczną fuzję protoplastów. Dotychczas 
prace te zaowocowały dwoma artykułami naukowymi z moim współautorstwem. Dotyczą 
one optymalizacji kultury protoplastów u buraka cukrowego (Grzebelus i in. 2012 b) oraz 
u marchwi (Grzebelus i in. 2012 a). W przypadku buraka cukrowego poważnym problemem 
napotykanym w toku kultury protoplastów była sporadyczność lub brak podziałów 
komórkowych. Problem ten udało się przezwyciężyć poprzez aplikację niedawno odkrytego 
peptydowego czynnika regulatorowego – fitosulfokiny (PSK) (Matsubayashi i Sakagami 
1996). Jej dodatek do medium w stężeniu 100 nM skutkował wydajnością posiewu sięgającą 
20 %. Artykuł Grzebelus i in. (2012 b) to pierwsze doniesienie o zastosowaniu PSK do 
przełamania blokady podziałów komórkowych w roślinnych kulturach in vitro. W przypadku 
marchwi kilkudziesięcioprocentowe wydajności posiewu uzyskiwano bez aplikacji PSK. 
W pracy Grzebelus i in. (2012 a) zaprezentowano procedurę pozwalającą osiągnąć tak wysoki 
procent dzielących się komórek oraz wydają somatyczną embriogenezę i regenerację 
prawidłowych roślin. 
 Obecnie znaczną część swojej aktywności naukowej poświęcam globalnej analizie 
sekwencji roślinnych genomów mitochondrialnych – zarówno przy użyciu techniki Sangera 
jak i NGS. W ramach prac koordynowanych przez Prof. dr hab. Andrzeja Joachimiaka 
z Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego takimi badaniami została objęta 
pasożytnicza rodzina Orobanchaceae. U gatunku Orobanche coerulescens (zaraza 
błękitnawa) analizy sekwencyjne pozwoliły wykryć przypadek horyzontalnego transferu 
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genów (ang. horizontal gene transfer – HGT) – dotyczy on mitochondrialnego genu atp6, 
który został przeniesiony z żywiciela reprezentującego rodzinę Asteraceae. Jest to pierwszy 
wykryty przypadek mitochondrialnego HGT w rodzinie Orobanchaceae (Kwolek i in. 2017). 
 
Podsumowanie 

W pierwszym okresie aktywności zawodowej zajmowałem się głównie różnymi 
zastosowaniami markerów molekularnych – przede wszystkim selekcją roślin pomidora 
z genami odporności na nicienie i TSWV oraz analizą zmienności materiałów hodowlanych 
marchwi. W badaniach obiektów pomidora wykorzystywałem trzy dostępne markery – 
izoenzymatyczny, CAPS i SCAR. W badaniach obiektów marchwi bazowałem głównie na 
metodzie RAPD. Znajomość technologii markerów molekularnych wykorzystałem także 
w analizie zmienności polskich populacji kilku dzikich gatunków z plemienia Triticeae. W toku 
tych badań warsztat analityczny poszerzyłem o markery AFLP. Jednak obiektem mojego 
szczególnego zainteresowania była cecha cytoplazmatycznej męskiej sterylności (CMS). 
Prace przeprowadzone na obiektach marchwi wykazały, iż CMS może być konsekwencją 
ilościowych zmian w ekspresji genów – konkretnie wzmożonej ekspresji genu atp9. Związek 
pomiędzy akumulacją białkowego produktu tego genu a cechą CMS wykazano także u buraka 
zwyczajnego. W ramach badań cechy CMS opracowałem metodę identyfikacji 
plazmotypowo-specyficznych sekwencji mitochondrialnego DNA. Metoda ta bazuje na 
wykorzystaniu techniki vectorette PCR oraz zestawu uniwersalnych starterów 
mitochondrialnych. Opracowane podejście eksperymentalne zaowocowało 
zaprojektowaniem markerów SCAR do identyfikacji cytoplazm hodowlanych buraka (opisano 
to w pierwszej części autoreferatu), cebuli, kalafiora i żyta. Podjąłem także badania nad 
transferem CMS poprzez asymetryczną fuzję protoplastów. Dotychczas opublikowanymi 
rezultatami tych prac są procedury kultury protoplastów buraka cukrowego i marchwi. 
Uczestniczyłem również w globalnych analizach sekwencji mtDNA u wybranych gatunków 
roślin. W przypadku marchwi badania te doprowadziły do wykrycia transferu 
mitochondrialnego DNA do genomu plastydowego. Tego typu analizy wykazały również, że 
jeden z gatunków zarazy (Orobanche) przejął fragment mtDNA poprzez horyzontalny 
transfer genów od rośliny żywicielskiej. 
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