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 EPIGENETYCZNE SKUTKI  
POLIPLOIDYZACJI U ROŚLIN

THE EPIGENETIC OUTCOMES OF POLYPLOIDIZATION IN PLANTS

Katarzyna GAJEK, Agnieszka JANIAK

Katedra Genetyki, Uniwersytet Śląski

Streszczenie: Poliploidyzacja jest zjawiskiem powszechnym w świecie roślin. W historii ewolucyjnej 
większości roślin wyższych można wykryć zdarzenia prowadzące do powielenia własnego zestawu 
chromosomów lub połączenia różnych genomów poprzez hybrydyzację międzygatunkową. Bez-
pośrednim skutkiem poliploidyzacji jest pewnego rodzaju szok genomowy, spowodowany zwiększe-
niem dawki genów oraz, w przypadku allopoliploidów, różnicami w sekwencjach zarówno genów, 
jak i elementów regulatorowych. Taka sytuacja doprowadza z kolei do szeregu zmian genetycznych 
i epigenetycznych, których celem jest zrównoważenie nadmiaru informacji i zoptymalizowanie reg-
ulacji ekspresji genów pochodzących z różnych genomów. Najważniejszym procesem o podłożu 
epigenetycznym, kontrolującym ekspresję genów u roślin jest metylacja DNA. Liczne badania nad 
syntetycznymi poliploidami wskazują, że bezpośrednio po zajściu poliploidyzacji dochodzi do zmi-
an w metylacji genomu. Z kolei stopień metylacji i rozmieszczenie zmetylowanych sekwencji wpły-
wa na zmiany w strukturze chromatyny i ułożenie nukleosomów. Natomiast różnice w dostępności 
czynników transkrypcyjnych, wynikające z różnic w sekwencji DNA i zmian w strukturze chromat-
yny, wpływają na regulację ekspresji genów. Na skutek poliploidyzacji zwiększa się także liczba ele-
mentów ruchomych, a ich aktywacja lub represja także związana jest z modyfikacjami epigenetyczny-
mi. Poliploidyzacja odgrywa istotną rolę w ewolucji roślin. Nadmiarowość informacji genetycznej 
u form poliploidalnych prowadzi do pewnej plastyczności w sposobie regulacji ekspresji, co ma isto-
tny wpływ na ewolucję adaptacyjnie ważnych cech. Prezentowany artykułu stanowi przegląd obecne-
go stanu wiedzy na temat epigenetycznych skutków wywoływanych przez zjawisko poliploidyzacji 
u roślin.
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Summary: Polyploidization is a common phenomenon in plants. There is an evidence for multiple 
polyploidization events in the evolutionary history of most higher plants, resulting from multiplication 
of the same genome or hybridization events between different species. A direct consequence of poly-
ploidization is a genomic shock caused by an increased gene dosage and by differences in DNA se-
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quences both in the genes and regulatory elements, what occurs in allopolyploids. This in turn leads to 
a number of genetic and epigenetic changes, aimed at optimization of gene expression from different 
genomes. The most important epigenetic process that controls gene expression is DNA methylation. 
Numerous studies upon synthetic polyploids show that immediately after polyploidization dynamic 
changes in DNA methylation occur. The level of DNA methylation and distribution of methylated se-
quences influence the changes in chromatin structure and nucleosomes arrangements. Different spectra 
of chromatin changes and differences in DNA sequences of genes from different genomes drives the 
changes in gene expression regulation. After polyploidization, the number of mobile elements increas-
es and their activation or repression is also connected with epigenetic modifications. Polyploidization 
is an important factor in plant evolution. Redundancy of genetic information in polyploids leads to 
the plasticity in the gene expression regulation having significant impact on plant adaptation. The 
presented paper is a review of current knowledge on epigenetic consequences triggered by the poly-
ploidization events. 
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POPLIPLOIDYZACJA – ZJAWISKO POWSZECHNE W HISTORII 
EWOLUCYJNEJ ROŚLIN

Termin „poliploid” został wprowadzony przez Winklera w 1916 roku [17]. 
Pojęciem tym określił on organizmy, które w komórkach somatycznych posiadają 
więcej niż dwa genomy [7]. Szereg badań wskazuje na wielokrotne rundy poliplo-
idyzacji w historii ewolucyjnej roślin okrytonasiennych, co świadczy o istotności 
tego zjawiska w tworzeniu bioróżnorodności w świecie roślin [29]. Najbardziej 
znaczące przykłady dotyczą poliploidyzacji u przodków takich rodzin jak Poaceae, 
Solanaceae, Fabaceae, Cleomaceae czy Brassicaceae. Wydaje się także, że w linii 
ewolucyjnej roślin dwuliściennych zaszła co najmniej jedna runda poliploidyza-
cji, wkrótce po ich oddzieleniu się od grupy jednoliściennych [42]. Szacuje się, że 
poliploidy stanowią 70% roślin okrytozalążkowych i 95% paprotników. Należą do 
nich gatunki ważne pod względem rolno-przemysłowym, takie jak: Musa sapientum,  
Coffea arabica, Gossypium hirsutum, Solanum tuberosum, Nicotiana tabacum, 
Triticum aestivum i Medicago sativa [2]. Ponadto, także rośliny uważane wcześniej 
za diploidy, takie jak Arabidopsis thaliana czy Zea mays, są w istocie paleoploida-
mi, u przodków których doszło do zwielokrotnienia liczby genomów [41].

Poliploidy mogą powstawać na skutek zaburzeń mitozy we wczesnych fazach 
rozwoju rośliny bądź podczas mejozy. Mogą też być wynikiem krzyżowania się 
spokrewnionych ze sobą gatunków [42, 10]. Wyróżnia się dwa podstawowe typy 
poliploidów: autopoliploidy, u których w komórkach somatycznych haploidalny 
zestaw chromosomów występuje więcej niż dwa razy oraz allopoliploidy posiada-
jące w komórkach somatycznych genomy pochodzące od różnych gatunków, każdy 
w podwójnej ilości. Genomy autopoliploidów są określane jako homologiczne, na-
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tomiast u allopoliploidów jako homeologiczne [42]. Okazuje się jednak, że wielu 
gatunków nie można przyporządkować do którejś z tych dwóch grup. Wyróżnia 
się więc także autoallopoliploidy, posiadające dodatkowo zwielokrotnione niektóre 
genomy ancestralne lub allopoliploidy segmentalne, gdzie występują homologiczne 
odcinki w chromosomach pochodzących z różnych genomów [42, 34]. 

EPIGENETICZNE SKUTKI POLIPLOIDYZACJI

Ostatnie badania molekularne roślin udowodniły, że poliploidyzacja jest zwią-
zana z szeregiem zmian na poziomie genetycznym i epigenetycznym, które zaan-
gażowane są w przystosowanie poliploidów do warunków środowiskowych i przy-
czyniają się do sukcesu ewolucyjnego nowopowstałych poliploidalnych gatunków 
[24]. Zmiany epigenetyczne, w przeciwieństwie do genetycznych, nie dotyczą 
modyfikacji sekwencji nukleotydów i obejmują metylację DNA oraz modyfikacje 
białek histonowych, remodelowanie struktury chromatyny i rozmieszczenia nukle-
osomów, a także zmiany w aktywności transpozonów i retrotranspozonów. Bezpo-
średnią konsekwencją tych zjawisk jest także zmiana w poziomie ekspresji genów 
po poliploidyzacji. Na podstawie badań syntetycznych i naturalnych poliploidów 
stwierdzono, iż wiele z powyższych zmian ma miejsce niemal natychmiast po zaj-
ściu poliploidyzacji [7]. Dowiedziono, że epigenetyczna regulacja ekspresji genów 
jest kluczowym elementem ułatwiającym współistnienie dwóch lub więcej różnych 
genomów w jądrze komórkowym mieszańca [16].

ZMIANY W POZIOMIE METYLACJI DNA U POLIPLOIDÓW

Na skutek poliploidyzacji zachodzą kowalencyjne modyfikacje DNA i białek 
histonowych, które prowadzą do zmian epigenetycznych i wpływają na fenotyp 
roślin. Wykazano, iż powyższe zmiany są na tyle stabilne, że mogą nieść konse-
kwencje ewolucyjne. Między innymi, metylacja DNA może powodować dziedzicz-
ne zmiany fenotypu, nie wywołując przy tym zmian na poziomie sekwencji DNA 
[44]. Metylacja cytozyny jest najważniejszym procesem kontroli ekspresji genów 
u roślin. Z kolei poliploidyzacja jest jednym z tych procesów, które powodują na-
tychmiastowe zmiany metylacji DNA, już w pierwszych pokoleniach po jej zajściu.

Jedną z najczęściej badanych roślin w kontekście konsekwencji poliploidyzacji 
jest Brassica napus. Sztucznie tworzone allopoliploidy B. napus, powstałe ze skrzy-
żowania diploidalnych linii rodzicielskich B. oleracea i B. rapa, już w pierwszym 
pokoleniu po zajściu hybrydyzacji wykazywały liczne i powtarzalne wśród 49 ba-
danych linii, zmiany w metylacji sekwencji CpG [26, 40]. Przeprowadzone badania 
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wykazały, że liczba zaobserwowanych zmian w metylacji DNA jest zbliżona wśród 
wszystkich badanych linii sztucznych allopoliploidów B. napus. Co ciekawe, zmia-
ny w metylacji obserwowano dla tych samych loci w większości badanych linii. 
Dodatkowo stwierdzono, że loci te były zlokalizowane w różnych miejscach geno-
mu, co sugeruje, że wkrótce po zajściu hybrydyzacji, zmiany w metylacji zachodzą 
raczej poprzez lokalne zmiany konformacji chromatyny, spowodowane obecnością 
sekwencji powtarzalnych flankujących wybrane loci, a nie dotyczą dużych obsza-
rów chromatyny [26].  

Podobne badania przeprowadzili Xu i inni [46], porównując zmiany w mety-
lacji DNA oraz zmiany w poziomie ekspresji genów u syntetycznego allotetraplo-
ida B. napus i jego diploidalnych linii rodzicielskich. W badaniach tych zastoso-
wano metodę MSAP (ang. Methylation-Sensitive Amplification Polymorphism), 
polegającą na amplifikacji wybranych fragmentów restrykcyjnych, otrzymanych 
po cięciu genomu za pomocą enzymów restrykcyjnych wrażliwych na metylację 
DNA. Wykorzystano także technikę cDNA AFLP (Amplified Fragment Lenght 
Polymorphism), pozwalającą na ocenę zmian w ekspresji genów. Dzięki temu 
wykryto zmienione sekwencje, które następnie sklonowano i scharakteryzowa-
no. Technika MSAP wykazała, że zmiany w metylacji DNA u sztucznego allopo-
liploida, w porównaniu z diploidalnymi liniami rodzicielskim, dotyczyły 6,84% 
sekwencji, a zmiany w ekspresji genów dotyczyły 4,09% loci. Stwierdzono rów-
nież, że u allotetraploida proporcja genów o wyciszonej ekspresji oraz loci, które 
uległy zmianom w metylacji była znacznie większa w genomie CC, pochodzącym 
z B. oleracea niż w genomie AA pochodzącym od B. rapa [46].

Z kolei w badaniach Gaeta i innych [14] nad podobnym zagadnieniem, stwier-
dzono odwrotną zależność. Różnice te mogą wiązać się z wyborem konkretnego 
gatunku jako donora genomu matecznego. Gdy rośliną mateczną była B. rapa, 
o genomie AA, w allopoliploidach więcej zmian obserwowano w genomie CC, 
z kolei w przypadku, gdy mateczną rośliną była B. oleracea, więcej zmian wy-
stępowało w genomie AA. Wydaje się, więc, że stwierdzone różnice mogą mieć 
związek z akumulacją czynników transkrypcyjnych i regulatorowych będących 
produktem ekspresji jednego genomu w cytoplazmie komórki jajowej. Dodatko-
wa analiza polegająca na sekwencjonowaniu wybranych loci o zmienionym wzo-
rze metylacji wykazała, że zmiany te dotyczyły szerokiego spektrum typów se-
kwencji: zarówno retrotranspozonów, genów jak i odcinków niekodującego DNA, 
przy czym dość dużą frakcję sekwencji (19%) stanowiły retrotranspozony [46].

Badania nad zmianami w poziomie metylacji prowadzone były także dla in-
nych poliploidalnych gatunków, dając bardzo zmienne wyniki. Przykładowo, przy 
zastosowaniu metody MSAP badano zmiany metylacji u allopoliploidów Arabi-
dopsis i zaobserwowano, że 8,3% loci wykazywała inny, w stosunku do linii ro-
dzicielskich, wzór metylacji, mogący świadczyć o demetylacji części genomów 
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rodzicielskich poliploida. U alloheksapoliploidów pszenicy podane zmiany do-
tyczyły od 13 do 20% loci, a u dodecaploidów Spartina aż 30% loci [17, 36]. 
Z kolei przedmiotem badań Hegarty i współpracowników [16] było porównanie 
zmian w poziomie metylacji u alloheksaploida Senecio cambrensis z triploidem 
Senecio x baxteri, od którego pochodzi. Zaobserwowano, że jedynie 9,73% loci 
wykazywało nieaddytywne zmiany we wzorach metylacji cytozyny. Biorąc pod 
uwagę powyższe informacje, można przypuszczać, że im wyższa ploidalność 
genomu tym więcej pojawia się zmian w poziomie metylacji. Z drugiej jednak 
strony należy zauważyć, że rośliny jednoliścienne posiadają więcej sekwencji bo-
gatych w pary CG niż rośliny dwuliścienne, co sugeruje, że częściej powinno się 
obserwować frakcję produktów powstałych na skutek zmian we wzorze metylacji 
DNA właśnie u jednoliściennych [20]. 

Konsekwencje metylacji u allopoliploidów są zwykle bardziej wyraźne niż 
u autopoliploidów. Jednak zmiany wzorów metylacji u autopoliploidów również 
zostały zaobserwowane. Przeprowadzono badania nad triploidalnymi, apomik-
tycznymi liniami Taraxacum officinale, gdzie zaobserwowano zajście metylacji 
de novo zarówno w pierwszym pokoleniu triploidalnych roślin, jak i w kolejnych 
pokoleniach powstałych na skutek rozmnażania apomiktycznego osobników F1, 
choć te ostatnie dotyczyły zmian tylko w pojedynczych loci [43]. Oceniano tak-
że wpływ różnego rodzaju stresów: niskiej zawartości składników odżywczych, 
stresu solnego, traktowania kwasem jasmonowym i kwasem salicylowym na ge-
netycznie identyczne linie T. officinale. Dzięki metodzie MSAP wykryto zmia-
ny metylacji wywołane stresami, a także oceniono ich dziedziczność poddając 
analizie apomiktycznie otrzymane potomstwo badanych linii, które wzrastało już 
w warunkach optymalnych [44]. Wykazano, że wiele stresów, a szczególnie stre-
sy chemiczne powodują znaczne zmiany w metylacji DNA w całych genomie. 
Analizy wykonywano do drugiego pokolenia i wykazano, że większość z tych 
modyfikacji jest przekazywana roślinom potomnym. 

Zjawisko wyciszania ekspresji genów, mające podłoże epigenetyczne, stwier-
dzono także badając transgeniczne linie diploidalnych i autotetraploidalnych 
osobników A. thaliana. W obu przypadkach dochodziło do wyciszania wprowa-
dzonego transgenu warunkującego odporność na higromycynę, przy czym w he-
terozygotycznych liniach diploidalnych (Rr), gdzie jeden z alleli wprowadzo-
nego genu był wyciszony (r), a drugi aktywny (R), obserwowano spodziewaną, 
jednakową częstotliwość tworzenia gamet niosących wyciszony bądź aktywny 
transgen. Z kolei u heterozygotycznych tetraploidalnych linii (RRrr), większość 
powstających gamet niosła wyciszone allele transgenu. Dane te wskazują na prze-
kazywanie stanu wyciszenia ekspresji genów poprzez zjawisko nazywane para-
mutacją, związane prawdopodobnie z remodelowaniem struktury chromatyny 
u poliploidów [11, 31]. 
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MODYFIKACJE HISTONÓW I REMODELOWANIE STRUKTURY 
CHROMATYNY U POLIPLOIDÓW

Remodelowanie chromatyny jest procesem polegającym na takiej zmianie 
struktury chromatyny poprzez kompleksy białkowe, która wpływa na jej dostęp-
ność dla czynników transkrypcyjnych i w konsekwencji na regulację ekspresji 
genów. Remodelowanie może także wiązać się z zależnym od ATP przemieszcza-
niem się nukleosomów [24]. Wydaje się, że remodelowanie struktury chromatyny, 
obok zmian w poziomie metylacji DNA, jest jednym z pierwszych mechanizmów 
uruchamianych na skutek poliploidyzacji. Bezpośrednio po zajściu hybrydyzacji, 
u nowo powstałego poliploida dochodzi do zwielokrotnienia informacji genetycz-
nej, a w przypadku allopoliploidów, obecność dwóch różnych genomów może 
powodować tak zwany stres genomowy [8, 30]. Nadmiarowość informacji gene-
tycznej może być sygnałem do wyciszenia części loci homologicznych, głównie 
poprzez deacetylację odpowiednich aminokwasów w histonach, a stan wyciszenia 
może zostać wzmocniony przez dodatkowe modyfikacje polegające na metylacji 
histonów i DNA [8]. Badania przeprowadzone nad syntetyczną allotetraploidalną 
linią Arabidopsis powstałą ze skrzyżowania A. thaliana i A. arenosa wskazują, że 
aktywacja genu FLC, odpowiedzialnego za kontrolę kwitnienia u Arabidopsis zwią-
zana jest właśnie z modyfikacjami histonów, ich metylacją i acetylacją [32, 28]. 
Acetylacja jest procesem odwracalnym, zmniejszającym powinowactwo histonów 
do DNA i osłabiającym oddziaływania między samymi histonami, co powoduje, że 
DNA jest dostępne dla procesu transkrypcji. Zaobserwowano, że represja genu FLC 
jest proporcjonalnie związana z obniżeniem poziomu acetylacji histonu w locus 
FLC [8]. Z kolei metylacja lizyny-9 w histonie H3 prowadzi do ścisłego upakowa-
nia chromatyny, a metylacja lizyny-4 tego histonu do powstania otwartej struktury 
chromatyny. Stwierdzono, że aktywacja genu FLC u allotetraploidów Arabidopsis 
jest skorelowana z acetylacją H3-Lys9 i dimetylacją H3-Lys4, natomiast dimetyla-
cja histonu H3-Lys9 wiąże się z jego wyciszeniem [28].

O roli modyfikacji chromatyny w wyciszaniu bądź aktywacji genów u allopo-
liploidów świadczą między innymi badania, w których stosuje się 5-aza-cytydynę 
(5-azaC) w celu reaktywacji wyciszonych genów oraz wykorzystuje interferencję 
RNA do obniżenia ekspresji genów kodujących metylotransferazy DNA. Trakto-
wanie allopoliploidów 5-azaC generuje plejotropowe efekty u naturalnych i syn-
tetycznych allopoliploidów, skutkujące aktywacją transpozonów. Wydaje się, że 
w przypadku wielu genów, różne gatunki mogą wykazywać niejednakowe stopnie 
modyfikacji chromatyny. Dlatego też, podczas formowania mieszańców międzyga-
tunkowych albo allopoliploidów mogą powstawać zaburzenia w strukturze chroma-
tyny, prowadzące do zmian w ekspresji genów [9].

Analizując różne rodzaje modyfikacji, jakim podlega chromatyna zauważono, 
że część loci występuje w postaci tak zwanych epialleli – sekwencji, u których stan 
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wyciszenia ekspresji jest dziedziczony z pokolenia na pokolenie. Epiallele różnią 
się między sobą stopniem metylacji DNA i wzorem acetylacji i metylacji histonów 
[13, 18]. Odkryto je po raz pierwszy w liniach tetraploidalnych, a krzyżowanie 
takich linii prowadziło do dalszego wyciszania ich dodatkowych, nadmiarowych 
kopii u potomstwa. Takie specyficzne utrzymywanie stanu wyciszenia określo-
nych loci zostało nazwane transkrypcyjnym wyciszaniem genów związanym 
z poliploidalnością (polyploidy associated transcriptional gene silencing; paTGS) 
[3]. Ostatnie badania wykazały, że epiallele są zwykle zaopatrzone w podwójny 
system blokujący ich ekspresję, oparty zarówno o metylację DNA, jak i metyla-
cję histonów. Dzięki temu powstaje bardzo stabilny stan wyciszenia, ponieważ 
do zniesienia blokady ekspresji potrzebna jest rewersja obu tych mechanizmów 
jednocześnie. W procesie paTGS biorą udział przynajmniej dwa czynniki zidenty-
fikowane u Arabidopsis: białko DDM1, kodowane przez gen DEFICIENT IN DNA 
METHYLATION1, będące czynnikiem remodelującym chromatynę oraz hydrola-
za S-adenozyno-L-homocysteiny, kodowana przez gen HOG1 (HOMOLOGOUS 
GENE SILENCING1). U mutantów Arabidopsis ddm1 i hog1 dochodzi do zmniej-
szenia poziomu metylacji DNA i metylacji histonów w obszarach heterochroma-
tyny, a oba te efekty prowadzą do przywrócenia ekspresji wyciszonych wcześniej 
epialleli [3]. Prawdopodobnie, istnienie podwójnej blokady ekspresji dla niektó-
rych loci jest powszechną cechą wielu poliploidów, która prowadzi do wykształ-
cenia stabilnych cech fenotypowych i ich utrzymywania z pokolenia na pokolenie, 
mimo nadmiaru informacji genetycznej. Dodatkowo, epiallele mają zdolność do 
rozprzestrzeniania się w populacji, co związane jest z wyciszaniem ekspresji kolej-
nych ich kopii w potomstwie powstałym ze skrzyżowania linii niosących epiallele 
z liniami o normalnej ekspresji w odpowiadających im loci [3]. Dane literaturowe 
wskazują, że epiallele powstają również w wyniku epigenetycznych modyfikacji 
takich jak metylacja DNA czy remodelowanie chromatyny genów kodujących mi-
croRNA (miRNA), które są szczególnie podatne na tego typu zmiany. Mechanizmy 
te mogą doprowadzić do stabilnych modyfikacji epigenetycznych (prowadzących 
do zmian w ekspresji genów lub zmiany fenotypu), które następnie przekazywane 
są potomstwu [37]. W efekcie tych modyfikacji, zmienność wśród roślin poliplo-
idalnych może być znacznie bardziej dynamiczna, niż wynikałoby to wyłącznie 
z klasycznych mechanizmów dziedziczenia mendlowskiego [3]. 

ZMIANY W AKTYWNOŚCI TRANSPOZONÓW  
I RETROTRANSPOZONÓW U POLIPLOIDÓW

Nadmiarowość informacji genetycznej u poliploidów prowadzi także do zwie-
lokrotnienia liczby kopii elementów ruchomych w genomie (ang. Transposable 
Elements, TEs), do których należą transpozony i retrotranspozony. Obecność ele-
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mentów powtarzalnych w genomie może przyczyniać się do nieprawidłowej rekom-
binacji oraz powodować mutacje takie jak: delecje, insercje, zmiany ramki odczytu, 
inwersje, translokacje i duplikacje. Ponadto TEs wpływają na ekspresję i funkcję 
genów poprzez zmianę swojego położenia w genomie. Większość TEs jest z natury 
nieaktywna, jednak pod wpływem różnych czynników mogą one ulec aktywacji. 

Z uwagi na to, że poliploidy posiadają duplikaty wszystkich swoich genów, 
mogą tolerować dużo bardziej rozległe zmiany w genomie (następujące na skutek 
transpozycji ruchomych elementów), niż ma to miejsce u roślin diploidalnych [30, 
20, 5]. Wydaje się jednak, że u większości z badanych gatunków nie dochodzi do 
masowej rearanżacji elementów ruchomych bezpośrednio po zajściu poliploidyza-
cji. Przykładowo, nie zanotowano transpozycji elementów CAC oraz Ac-III u syn-
tetycznych allopoliploidów Arabidopsis powstałych ze skrzyżowania A. thaliana 
i A. lyrata subsp. petraea, aż do trzeciego pokolenia po hybrydyzacji [4]. Ogra-
niczoną reorganizację transpozonów Sunfish obserwowano u różnych poliploidów 
A. thaliana i A. arenosa [27]. Podobnie, tylko niewielką liczbę nowych insercji 
zaobserwowano dla elementów ruchomych badanych u allopoliploidalnej trawy  
Spartina anglica, powstałej około 150 lat temu na skutek hybrydyzacji między ga-
tunkami S. alterniflora i S. maritima [33]. Kolejne badania obejmujące około 1000 
sekwencji retrotranspozonu Wis 2-1A u syntetycznej allopoliploidalnej pszenicy nie 
wskazały na istnienie żadnej rearanżacji tego elementu genomu [22]. Natomiast 
porównując region MONOCULM1 u diploidów Oryza punctata i O. officinalis z al-
lopoliploidem O. minuta, stwierdzono reorganizację w sekwencjach TEs u allopo-
liploida, która zawierała kilka specyficznych insercji i delecji, w porównaniu do 
gatunków diploidalnych [25]. W innej analizie, u resyntetyzowanego allopoliplo-
ida Nicotiana tabacum, którego genom powstał z połączenia genomu N. sylvestis 
i N. tomentosiformis, wykazano amplifikację retrotranspozonu Tnt1. Warto przy 
tym zwrócić uwagę, że proliferacja TEs została wykryta głównie dla młodych ewo-
lucyjnie i aktywnych elementów Tnt1, co wskazuje, że aktywacja w odpowiedzi na 
allopoliploidyzację może być ograniczona tylko do kilku specyficznych rodzin ele-
mentów ruchomych. Jednak i w tym przypadku dowody transpozycji były widocz-
ne dopiero w czwartym pokoleniu u syntetycznych allopoliploidów, co sugeruje, że 
aktywacja TEs nie jest natychmiastowa [35]. 

Przeciwne wyniki uzyskano badając alloheksapliodalne linie pszenicy otrzyma-
ne ze skrzyżowania Triticum turgidum ssp. durum oraz Aegilops tauschii, w których 
analizowano przemieszczanie się sekwencji retrotranspozonów Veju, należących do 
jednych z najbardziej aktywnych sekwencji w genomie pszenicy. Stwierdzono, że 
około 54% spośród analizowanych sekwencji Veju uległo delecji lub insercji w inne 
pozycje genomu w pierwszych czterech pokoleniach od hybrydyzacji. W pierw-
szym pokoleniu alloheksaploidów dochodziło do najbardziej drastycznych zmian, 
polegających na utracie do 40% sekwencji Veju oraz obniżeniu poziomu metylacji 
cytozyn w tych elementach, które uległy przemieszczeniu w genomie. Sugeruje to, 
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że rearanżacje tych elementów zachodzą zaraz po mejozie i powstaniu zygoty, 
a do utraty sekwencji Veju dochodzi najprawdopodobniej na drodze nierówno-
miernej rekombinacji homologicznej. W kolejnych pokoleniach po hybrydyzacji 
dochodzi do stopniowego przywracania stanu silnego zmetylowania sekwencji 
Veju, na co wskazuje ich hipermetylacja w czwartym pokoleniu poliploidów. 
W piątym pokoleniu zaobserwowano z kolei znaczne zwiększenie liczby kopii 
sekwencji Veju, które prowadziło do ich ponownej akumulacji u poliploidów [23]. 
Wydaje się więc, że dynamika aktywacji przemieszczania się elementów rucho-
mych zależeć może zarówno od badanego gatunku, jak i od rodzaju sekwencji 
ruchomej, a nagłej aktywacji, zachodzącej wkrótce po poliploidyzacji ulegają te 
elementy, które są młode ewolucyjnie. 

Udowodniono, że bezpośrednio po zdarzeniu poliploidyzacji dochodzi do uak-
tywnienia ekspresji elementów ruchomych, które związane jest ze zmianą poziomu 
metylacji zarówno w obrębie ich sekwencji, jak i w sekwencjach bezpośrednio flan-
kujących element ruchomy. Zjawisko to obserwowano miedzy innymi u wspomnia-
nych syntetycznych allopolilpoidów pszenicy [23] oraz u gatunku S. anglica [33]. 
Przemieszczanie się ruchomego elementu z rodziny Sunfish u Arabidopsis także 
było skorelowane z redukcją metylacji w symetrycznych sekwencjach CG i asyme-
trycznych sekwencjach CNG znajdujących się wewnątrz sekwencji transpozonu. 
Transpozony z rodziny Sunfish są metylowane u autotetraploidalnych osobników 
rodzicielskich, a demetylacja i aktywacja transpozonu zachodzi u sztucznie otrzy-
manych allotetraploidów. Jest to prawdopodobnie związane z generalną zmianą po-
ziomu metylacji DNA na skutek poliploidyzacji, która w znaczący sposób wpływa 
na przeprogramowanie ekspresji genów u gatunku poliploidalnego [7].

Rearanżacje położenia elementów ruchomych mogą posłużyć do rekonstruk-
cji drzew filogenetycznych i śledzenia czasu dywergencji gatunków. Przykładem 
takich badań jest analiza wpływu transpozonów Mutator i  retrotranspozonu LTR 
Copia na funkcjonowanie genu PGIP (POLYGALACTURONASE-INHIBITING 
PROTEIN) u poliploidów pszenicy [15]. PGIP to gen kodujący białko hamujące 
aktywność poligalakturonaz, enzymów produkowanych przez bakterie i grzyby, 
zdolnych do degradacji kwasu poligalakturonowego w ścianach komórkowych 
roślin. Białka PGIP są tym samym zaangażowane w mechanizmy obronne ro-
ślin. Dowiedziono, że gen PGIP jest inaktywowany przez insercję długich termi-
nalnych powtórzeń retrotranspozonu Copia u wszystkich poliploidów pszenicy, 
modyfikacja ta nie dotyczy natomiast T. monococcum. Sugeruje to, że insercja 
w tym przypadku zaszła po dywergencji T. monococcum i T. urartu, ale jeszcze 
przed powstaniem tetrapoliploidalnej pszenicy. Transpozony należące do rodzi-
ny Mutator unieczynniają także gen PGIP u T. turgidum ssp. dicoccoides. Jest 
to dzika tetraploidalna pszenica, od której pochodzą obecnie uprawiane tetraplo-
idalne i heksaploidalne odmiany pszenicy. T. turgidum ssp. dicoccoides powstała 
w wyniku skrzyżowania T. urartu z niezidentyfikowanym do tej pory gatunkiem, 
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najprawdopodobniej spokrewnionym z Aegilops speltoides [38]. Powyższe roz-
ważania sugerują, iż transpozony mogą odgrywać rolę w ewolucji zarówno struk-
tury, jak i ekspresji genów u poliploidów, lecz ich aktywacja i przemieszczanie 
się zachodzą w dłuższym czasie od momentu poliploidyzacji.

ZMIANY W EKSPRESJI GENÓW U POLIPLOIDÓW

W kontekście wpływu poliploidyzacji na ekspresję genów mówi się o wzroście 
ekspresji lub inaktywacji wybranych genów poliploida, o nieaddytywnej ekspresji 
zduplikowanych genów, wyciszeniu jednej kopii, a także powstawaniu pseudogenów 
[39]. Niektóre zmiany są nagłe i sporadyczne, a inne powtarzalne [1]. Mogą pojawiać 
się one zaraz po zajściu poliploidyzacji lub dopiero w kolejnych pokoleniach [42]. 

Po raz pierwszy zmiany w stosunku do rodzicielskiej regulacji ekspresji genów 
u międzygatunkowych mieszańców zostały zaobserwowane przez Barbarę McClin-
tock i Sergei’a Navashina w zjawisku zwanym dominacją jąderkową [7]. Dotyczy 
ono selektywnego wyciszenia jednego z rodzicielskich loci genów rRNA u mieszań-
ców międzygatunkowych lub allopoliploidów [7, 16]. Dominację jąderkową wyja-
śniono przy pomocy modelu „enhancer – imbalance”. Sugeruje on, że aktywne geny 
rRNA mają większą liczbę i silniejsze enhancery, czyli aktywatory ekspresji niż geny 
nieaktywne. Geny aktywne zwyciężają zatem we współzawodnictwie o czynniki 
transkrypcyjne. Według tego modelu, dominujące geny dla rRNA u heksaploidal-
nej pszenicy mają dłuższe sekwencje IGS (ang. Intergenic Sequences – zewnętrzne 
sekwencje niekodujące, rozdzielające powtórzone jednostki genów rRNA), będące 
domniemanymi enhancerami, niż geny nieaktywne. Z kolei u allotetraploidów Ara-
bidopsis i Brassica, zróżnicowana ekspresja genów rRNA nie jest związana z akty-
watorami czy z dostępnością gatunkowo specyficznych czynników transkrypcyjnych. 
Analiza transkrypcji in vitro wykazała, że promotory rRNA u tych dwóch grup mogą 
funkcjonować z kompleksem polimerazy I RNA pochodzącym z innych gatunków. 
Wyciszone geny rRNA u allotetraploidów Arabidopsis i Brassica były reaktywowane 
przez chemiczne inhibitory metylacji DNA i/lub deacetylacji histonów. Świadczyło to 
o tym, że geny rRNA były wyciszone przez modyfikację DNA i histonów, co wiąże 
się z powstawaniem nieaktywnej struktury chromatyny [7]. 

Badania oparte o globalną analizę ekspresji genów u allopoliploidów wskazują 
na istnienie zarówno addytywnej jak i nieaddytywnej ich ekspresji w porównaniu 
do gatunków rodzicielskich. W przypadku efektów addytywnych poziom ekspresji 
określonego genu u poliploida stanowi sumę poziomów jego ekspresji u osobników 
rodzicielskich. Z kolei efekty nieaddytywne zależą od dodatkowych oddziaływań 
między poszczególnymi allelami, innymi genami czy też od modyfikacji epigene-
tycznych i nie stanowią prostej sumy poziomów ekspresji genu charakterystyczne-
go dla linii rodzicielskich. 
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Proporcje genów ulegających obu trendom zmian są dość szerokie. Przykładowo, 
u allotetraploidów Arabidopsis addytywnej ekspresji ulega 65-95% genów, a niead-
dytywnej od 5 do 38%. Dodatkowo, często obserwuje się preferencyjne wyciszanie 
ekspresji genów pochodzących z jednego genomu rodzicielskiego. U allotetraplo-
idów Arabidopsis dotyczy ono głównie genów pochodzących z genomu A. thaliana 
[45]. W innej grupie roślin, wśród allotetraploidów bawełny, zanotowano 30-70% 
genów o ekspresji addytywnej i podobny zakres genów wykazujących nieaddytywną 
ekspresję w stosunku do gatunków rodzicielskich [6, 12]. Z kolei u syntetycznych 
alloheksaploidów pszenicy stwierdzono, że addytywnej ekspresji ulega około 80% 
genów, a nieaddytywnej około 16% [36]. Wydaje się, że w przypadku addytywnej 
ekspresji genów pochodzących z różnych genomów następuje wykształcenie stanu 
równowagi, kompensujące efekt dawki genów o podobnych funkcjach, prowadzące 
do stabilności rozwojowej allopoliploida. Natomiast nieaddytywna ekspresja genów, 
szczególnie gdy dotyczy czynników transkrypcyjnych i regulatorowych, może ra-
dyklanie przeprogramować sieć zależności między różnymi genami i wpływać na 
wykształcenie nowej jakości po zajściu poliploidyzacji [19]. 

Wśród genów wykazujących nieaddytywną ekspresję u allotetraploidów Arabi-
dopsis znaleźć można między innymi geny odpowiedzi na fitohormony oraz różne-
go rodzaju stresy. Dotyczy to wielu genów związanych ze ścieżką syntezy etylenu 
oraz genów dla białek szoku cieplnego (ang. Heat Shock Protein, HSP). W przypad-
ku tej ostatniej kategorii stwierdzono, że poziom transkrypcji 31 spośród 33 genów 
o nieaddytywnej ekspresji ulegał obniżeniu, podobnie jak inne geny odpowiedzi na 
stres [45]. Również u syntetycznych alloheksaploidów pszenicy 6 spośród 8 genów 
HSP ulegało represji [36]. 

Zmiany w ekspresji genów mogą być także organospecyficzne [1]. Dla przy-
kładu, u poliploidów bawełny wyciszone w innych organach geny rRNA są reak-
tywowane w kwiatach. Podobnie u alloheksaploidalnej pszenicy zaobserwowano 
znaczące różnice w wyciszaniu homeologicznych loci między liśćmi a korzeniami. 
Sugeruje to wpływ czynników rozwojowych na kontrolę ekspresji poszczególnych 
loci homeologicznych [7].

W przypadku allotetraploidów bawełny wykryto, że wzór ekspresji prawie 
wszystkich genów homeologicznych jest charakterystyczny dla różnych organów. 
Co ciekawe, dla niektórych par homeologicznych genów, jeden gen np. ADHA, ko-
dujący dehydrogenazę alkoholową, jest wyciszony w jednym organie, a inny gen 
homeologiczny jest wyciszony w innym [1]. Wiadomo, iż wzór ten jest genoty-
powo niezależny i występuje u sztucznych i naturalnych allotetraploidów bawełny. 
Z kolei Chaudhary wraz ze współpracownikami [6], wykorzystując mikromacierze 
wykazał, iż gen CAO23634, kodujący hydrolazę S-formyloglutationową, jest wy-
ciszony w genomie D w ogonkach liściowych i merystemie apikalnym pędu syn-
tetycznego i naturalnego allotetraploida Gossypium. Innym przykładem jest gen 
CO131164, kodujący białko związane z fotoreceptorami, którego ekspresja w ge-
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nomie A jest wyciszona w ścianie zalążka w diploidalnym genomie rodzicielskim 
i u naturalnego allotetraploida, natomiast ekspresja tego locus jest obserwowana 
u syntetycznych poliploidów Gossypium. 

Dlaczego niektóre geny są wyciszane lub inaktywowane w genomach poliplo-
idów? Wydaje się, że głównym powodem jest zachowanie takiej dawki genów, która 
będzie optymalna dla rozwoju rośliny. Istotne może być także konkurowanie o czyn-
niki transkrypcyjne przez promotory genów homeologicznych, posiadających różne 
sekwencje nukleotydowe. Modyfikacja ekspresji genów, następująca natychmiast po 
powstaniu rośliny poliploidalnej, zwykle nie wynika z mutacji, lecz na skutek dzia-
łania czynników epigenetycznych. Dodatkowo, zmiany epigenetyczne mogą utrzy-
mywać się w kolejnych pokoleniach po hybrydyzacji. Przypuszcza się, że wycisza-
nie genów może także zachodzić za pośrednictwem elementów ruchomych. W tym 
przypadku wyciszanie sekwencji retrotranspozonowych może doprowadzić do wy-
ciszenia ekspresji także sąsiadujących z nimi genów. Zmiany w ekspresji wpływają 
bezpośrednio lub pośrednio na stopień zmienności na poziomie fizjologicznym i fe-
notypowym u poliploidów. Nadmiarowość informacji genetycznej u form poliplo-
idalnych prowadzi zatem do pewnej plastyczności w sposobie regulacji ekspresji 
genów, co ma istotny wpływ na ewolucję adaptacyjnie ważnych cech [19].

PODSUMOWANIE

Poliploidyzacja jest częstym zjawiskiem zachodzącym w królestwie roślin. 
Poliploidy stanowią unikalny system do badania mechanizmów stabilizujących 
funkcjonalne ścieżki biologiczne poprzez genetyczne i epigenetyczne interakcje 
pomiędzy ewolucyjnie różnymi genomami, ortologicznymi genami i ich pro-
duktami oraz różnicami w sieci regulacyjnej [7]. Zarówno autopoliploidyzacja 
jak i allopoliploidyzacja indukują znaczne i złożone zmiany genomu i fenotypu, 
jednak allopoliploidy wykazują szerszy zakres zmian niż autopoliploidy. Wśród 
obserwowanych efektów poliploidyzacji znajdują się zmiany w metylacji DNA, 
które mogą aktywować transpozony, co następnie może indukować transpozycje 
lub pęknięcia w chromosomach. Poza tym, metylacja cytozyny także odgrywa 
istotną rolę w regulacji ekspresji genów [21]. Należy pamiętać, że u jednej rośliny 
poliploidalnej może wystąpić klika wyżej opisanych zjawisk [7]. 

Najnowsze badania nad skutkami poliploidyzacji skierowane są na poznawa-
nie wpływu zmian środowiska na strukturę genomu u nowo formowanych allo-
poliploidów. Istotną do rozwikłania kwestią jest sposób, w jaki procesy mole-
kularne są utrzymywane lub zmieniane w naturalnych allopoliploidach oraz jak 
zmiany w ekspresji genów wpływają na system regulacji ich ekspresji, a także, co 
prowadzi do utrzymania wigoru mieszańca i wykształcenia cech adaptacyjnych 
u allopoliploidów. 
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