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Wstęp
Marchew uprawna (Daucus carota subsp. sativus) jest rośliną
wykorzystywaną rolniczo ze względu na walory odżywcze
i smakowe korzenia spichrzowego. Aby sprostać wymaganiom
konsumentów, wyhodowano wiele odmian marchwi, których
preferowany kształt korzenia różni się w zależności od
przeznaczenia. Wpływ na kształt dojrzałego korzenia spichrzowego
ma wiele czynników, takich jak temperatura, wiek rośliny,
nawożenie, gęstość siewu, dostępność wody, a także rodzaj gleby.
Do tej pory niewiele jednak wiadomo o wpływie genetycznych
determinant na parametry korzenia marchwi.

Ryc. 1. Schemat
przedstawiający miejsce
pomiaru jednego
z fenotypowanych
parametrów - średnicy
ramienia korzenia
spichrzowego marchwi. Ryc. 3. Schemat przedstawiający
kształt dwóch typów korzenia
spichrzowego marchwi.

Cel
Analiza poziomu ekspresji genu DCAF1, prawdopodobnie
związanego z kształtem korzenia spichrzowego marchwi.

Materiały i metody
Przeprowadzono mapowanie asocjacyjne (GWAS) dla 307 roślin
reprezentujących 14 różnych typów kształtu korzenia, uwzględniając
sześć cech korzenia oraz 81 748 polimorfizmów SNP otrzymanych
metodą GBS (Genotyping-by-Sequencing). Zidentyfikowano rejon na
chromosomie 1 zasocjowany ze średnicą ramienia korzenia marchwi
(Ryc. 1 i 2). W tym rejonie znajduje się gen (LOC108201261)
kodujący białko DCAF1 (DDB1- and CUL4-associated factor homolog
1) (Ryc. 4). Rośliny należące do sześciu odmian marchwi,
reprezentujących dwa typy korzenia (Ryc. 3), genotypowano
z użyciem sond TaqMan, specyficznych do polimorfizmu w rejonie
genu DCAF1. Do analizy ekspresji dla każdej z czterech odmian

Ryc. 2. Manhattan plot przedstawiający wyniki GWAS dla średnicy ramienia
korzenia marchwi. Czerwona linia – poziom istotności statystycznej (poprawka
Bonferroniego –Log(10) P-Value=6.21).

wybrano dwie rośliny z przeciwstawnymi, homozygotycznymi
wariantami w rejonie genu kandydującego.

Wyniki
Genotypowanie SNP-26632616 z wykorzystaniem sond TaqMan pozwoliło na identyfikację 48 homozygot typu G/G wśród 58 roślin
z odmian RS66, RS68 i RS69 (typ Oxheart) oraz 42 homozygoty T/T z 58 roślin odmian RS73, RS75 i RS76 (typ Imperator). Zaobserwowano
tendencję do wyższej wartości średnicy ramienia korzenia u fenotypowanych obiektów posiadających w badanym locus przynajmniej jeden
allel G (Ryc 5). Na podstawie analizy qPCR stwierdzono, że ekspresja genu DCAF1 jest zróżnicowana w zależności od stadium rozwoju
korzenia marchwi. Wyższa ekspresja DCAF1 zachodzi w korzeniach typu Oxheart. Poziom transkryptu wzrasta w okresie kształtowania się
korzenia spichrzowego. Natomiast już po wykształceniu dojrzałego korzenia marchwi, zaobserwowano spadek ekspresji DCAF1 (Ryc. 6).
Analiza genów homologicznych wykazała, że białko kodowane przez gen DCAF1 jest odpowiedzialne za rozpoznawanie kompleksu
biorącego udział w procesie ubikwitynacji i zależnej od proteasomu degradacji białek. Homolog DCAF1 z A. thaliana negatywnie reguluje
sygnalizację kwasu abscysynowego (ABA).

DDB1- and CUL4-associated factor homolog 1
(DCAF1; LOC108201261; DCAR002179)

Filament-like plant protein 3 (FPP3)

Ryc. 4. Schemat budowy genów znajdujących się w pobliżu SNP zasocjowanych ze
średnicą ramienia korzenia marchwi. Po lewej gen DDB1- and CUL4-associated
factor homolog 1, w obrębie którego zlokalizowano SNP 26632616 –log10 p=5.90;
po prawej gen Filament-like plant protein 3, w obrębie którego zlokalizowano SNP
26645692 –log10 p=6.23.
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Ryc. 6. Zmiany ekspresji genu DCAF1 w czterech terminach odpowiadających
etapom rozwoju korzenia spichrzowego. Wąsy oznaczają odchylenie standardowe.
Ryc. 5. Po lewej: wykres poziomu
fluorescencji dla poszczególnych
alleli
SNP-26632616.
Powyżej:
wykres pudełkowy przedstawiający
wartości średnicy ramienia korzenia
marchwi
dla
przeciwstawnych
genotypów; pogrubiona linia –
mediana; pudełko – pierwszy i trzeci
kwartyl; wąsy – wartość najmniejsza
i największa (p=0,047).
Badania finansowane ze środków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (zadanie 69)

Podsumowanie:
1. Stwierdzono wzrost ekspresji genu DCAF1 w 11 tygodniu po
siewie, w okresie przyrostu korzeni spichrzowych na grubość.
2. Wyższy poziom transkryptu zaobserwowano dla korzeni typu
Oxheart wytwarzających korzenie o większej średnicy.
3. Wykazano spadek poziomu transkryptu w dojrzałych korzeniach
marchwi, potwierdzając hipotezę, że DCAF1 może wpływać na
ekspresję genów reagujących na kwas abscysynowy (ABA),
a także na ABA-zależne hamowanie wzrostu korzenia.

