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Krompir
• 4. najpomembnejša poljščina na svetu
• Krompir  v Sloveniji

– 12000 ton; 60 kg/prebivalca / leto (samo 
polovico sami pridelamo)



…na polju
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Krompirjev virus Y

listne uši

PVYNTN

obročkasta nekroza gomoljev 
krompirja



Občutljivost sort krompirja na PVYNTN

Sorta Občutljivost na PVYNTN

Igor zelo občutljiva

Nadine zelo občutljiva

Désirée občutljiva/tolerantna

Pentland Squire tolerantna

Carlingford odporna

Rywal odporna

Sante zelo odporna



• Okuževanje rastlin
– Mehanska inokulacija
– Z virusom okužene rastline
– Kontrole: slepo okužene, zdrave rastline

• Genotipi krompirja
– Različno občutljive sorte
– transgene linije: okvara signalizacije

• Čas po okužbi 
– Zgodnji odgovor: v urah (do 48h)
– Pozni odgovor: v dnevih  (3 tedne)

• Inokulirani (spodnji) /neinokulirani (zgornji listi)

Okuževanje v laboratoriju



Rywal NahG-Rywalpreobčutljivostna
odpornost
lokalne lezije

zaustavitev virusa

zgornji listi brez 
bolezenskih znakov

sistemska nekroza
večje lokalne lezije

širjenje virusa 

sistemske lezije

salicilna 
kislina





Obrambni odgovor rastline

PREPOZNAVA

OBRAMBNE 
REAKCIJE

SIGNALIZACIJA



Obrambni odgovor rastline

PREPOZNAVA

OBRAMBNE 
REAKCIJE

SIGNALIZACIJA



metabolizem 
rastline

protein, ki omogoča 
odpornost rastline

Pristop sistemske biologije



metabolizem 
rastline

protein, ki omogoča 
odpornost rastline

Pristop sistemske biologije



Mochida&Shinozaki, PlantCellPhysiol 2010

Pristop sistemske 
biologije

• Celostna analiza biološkega 
sistema  različni nivoji



Visoko zmogljive molekularne tehnike
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Genom



Genom krompirja

• ~40 000 genov
• Tetraploiden genom (4n)
• Sekvenciran divji krompir 

dvojna monoploidna linija DM1-3



Ali ima divji prednik vse gene kultiviranega 
krompirja?

Linija DM Kultiviran krompir

2 modela genoma
PGSC, iTAG

Združevanje in 
primerjava sekvenc

200000

analiza omrežja
Pajek

Model genoma
StNIBv1
35609 

2 seta izraženih 
genov (EST)
POCI, StGI13



Transkriptom

• mRNA = izraženi 
=“aktivni” geni



Transkriptomika
• Izražanje genov na nivoju celotnega organizma 
• Le napoved aktivnosti proteinov

• Metode: Preštejemo izražene gene
– DNA-mikromreže (microarrays)
– Sekvenciranje nove generacije (RNASeq)



Št različno izraženih genov  v okuženih glede na neokužene rastline (bolj izraženi, manj izraženi) 
– funkcionalne skupine 

Transkriptomika: 
Rywal, NahG-Rywal, 1 dan po okužbi

ODPOREN Rywal

Razlike v dinamiki 
odgovora: hitrejši 
odziv v odporni sorti

-350 -250 -150 -50 50 150 250 350
Št različno izraženih genov

-350 -250 -150 -50 50 150 250 350

Photosynthesis 

Carboydrate metabolism

Energy 

Signalling

Hormone metabolism

Stress

Secondary metabolism

Cell wall

Redox

Silencing

Št različno izraženih genov

bolj izraženi

manj izraženi

OBČUTLJIV NahG-Rywal



Proteom



Proteomika

V odporni sorti je po okužbi  spremenjena vsebnost proteinov 
vključenih v fotosintezo (CAB) in oksidativni stres (SOD)

2D gelska elektroforeza
Vzorca označena z različnimi barvili



Metabolom

• Metabolom = majhne (ne-
proteinske) molekule različne 
kemijske sestave

• geni<proteini<metaboliti



Metabolomika
Spremenjen primarni 
metabolizem v odzivu na virus

• veliko število, različnost 
različne metode za različne 
metabolite

izolacija
metabolitov

locevanje,
identifikacija,kvantifikacija



Ojoj, koliko podatkov!

M
andadi&

 Scholthof, PlantC
ell2013



Integracija
Vizualizacija
Modeliranje



Vizualizacija podatkov

manj izraženi geni
bolj izraženi geni

MapMan



Prenos znanja iz modelnih rastlin 

Arabidopsis thaliana Solanum tuberosum

?



Prenos znanja iz modelnih rastlin 

Arabidopsis thaliana Solanum tuberosum

Ortologni geni = podobna funkcija

Bioinformatska določitev 
ortolognih skupin na podlagi 
podobnosti sekvenc  prenos 
znanja



Kako dobljeno znanje uporabimo za 
razumevanje obrambnega sistema?



Inžinirski pristop

Ali biolog zna popravit radio?

Lazebnik Y. (2002). Can a biologist fix a radio?—Or, what I learned while studying apoptosis, Cancer Cell, 2 (3) 
179 182
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Strukturni model obrambne signalizacije
• Modelna rastlina (A. Thaliana)
• baze podatkov + literatura

• 3 ključni rastlinski hormoni
• 175 komponent, 524 reakcij

Jasmonska
kislina

Salicilna 
kislina

Etilen



Izboljšava modela
• 15000 komponent, 5300

povezav
• Prostorska ločitev procesov
• Povezava na krompir 

(ortologi)



Kvantitativno modeliranje: Simulacije



Kvalitativni model
-Analiza omrežij

Integracija

Model signalizacije Eksperimentalni podatki 
OMIKE

Preverjanje hipotez: Funkcionalna analiza

HIPOTEZE

Kvantitativni model
- simulacije

Eksperimentalni pristop



Nova ključna komponenta obrambe? 

• ERF1
• v občutljivih rastlinah močna indukcija 

gena po okužbi
• Pomembna komponenta v modelu
• Transkripcijski faktor – aktivira 

obrambne gene

 ali je res vključen v odgovor na virus
 ali bi bile z utišanjem ERF1 rastline bolj odporne?

patogen

ETILEN
signalizacija

ERF obrambni geni



ERF1: funkcijske analize

PREHODNA
TRANSFORMACIJA RASTLIN

IZBIRA GENOV

utišanje povecano izražanje

virusna okužba

FUNKCIONALNA ANALIZA

sprememba obcutljivosti

širjenje virusa lokalizacija gena

ERF
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Kako bomo to znanje uporabili?

• Izboljšanje rastlin: spremenjeni ključni geni
– Selekcija
– Hibridi
– Mutageneza
– Križanje sorodnih vrst
– Z markerji podprta selekcija
– Genetski inžiniring
– Genome editing: variacija 

genoma brez transgeneze



Prostorsko-časovna analiza odziva

• V različnih celicah potekajo 
različni procesi

• Izražanje genov na mestu vstopa 
virusa

• Senzorji za obrambne procese
 analize homogene skupine celic

A B C D



Molekularna eko-sistemska biologija

• Še razumevanje delovanja ekosistema
• en nivo višje – možnost za dodatno izboljšanje



Zaključki 
ali 

Bo krompir lahko “imel krompir”?
• Za učinkovit odgovor krompirja na PVY 

je potrebno hitro prepoznavanje 
virusa in hiter obrambni odgovor.

• Za obrambni odgovor so odgovorne 
številne, med seboj povezane 
komponente.



Zahvala
• NIB, Oddelek za biotehnologijo in 

sistemsko biologijo (Kristina Gruden)

• Institute of Biochemistry and
Biophysics, PAS (J. Hennig)

• Inštitut Jožef Stefan (N. Lavrač, D. 
Miljkovič, I. Mozetič) 

• CRP - Gabriel Lippmann (J. Renaut)

• Univerza na Dunaju (W. Weckwerth)

• Max-Planck-Institute for Molecular
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• Financiranje: ARRS



Keramika v času 
nanotehnologije

dr. Andraž Kocjan, Institut „Jožef Stefan“
Mojca Delač, Radio Slovenija
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