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Wprowadzenie i cel pracy
Rizobia to bakterie występujące w glebie w postaci wolno żyjącej
(saproﬁtycznej) oraz symbiotycznej – w brodawkach korzeniowych roślin
bobowatych. W procesie symbiozy rizobia redukują azot atmosferyczny,
dostarczając go roślinom w formie związków łatwo przyswajalnych. Warunki
środowiskowe, które panują w glebie, często prowadzą do ograniczenia
wzrostu i prawidłowego funkcjonowania mikroorganizmów. Do głównych
czynników wpływających na symbiozę pomiędzy rizobiami a roślinami
bobowatymi należą: temperatura, pH, zasolenie gleby, wilgotność oraz
zawartość składników odżywczych.
Celem badań było określenie globalnej odpowiedzi
transkryptomu modelowego szczepu bakterii Rhizobium
leguminosarum bv. trifolii TA1 (RtTA1) na zróżnicowane warunki
stresowe (niskie pH i zawartość składników odżywczych).
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Adnotacja funkcjonalna wytypowanych DEG w kategoriach COG
(ang. Clusters of Orthologous Groups of proteins) wykazała, że wśród
nadreprezentowanych kategorii COG znajdują się w większości geny
związane z transportem i metabolizmem węgla (G), aminokwasów (E),
związków nieorganicznych (P), produkcją i konwersją energii (C),
transdukcją sygnałów (T) oraz regulacją transkrypcji (K) (Rys. 3). Oznacza
to, że odpowiedź komórek RtTA1 na zastosowane stresowe warunki
wzrostu odbywa się na drodze znaczącego przestawienia
podstawowego metabolizmu komórkowego i regulacji ekspresji
związanych z tym genów na poziomie transkrypcji. Rozkład DEG
w prawie wszystkich kategoriach funkcjonalnych COG potwierdza
złożony charakter tej odpowiedzi.
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Rys. 3. Proﬁlowanie funkcjonalne wytypowanych DEG do kategorii COG
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Rys. 2. Analiza dystrybucji wytypowanych DEG na
poszczególnych replikonach RtTA1. Liczbę DEG
znormalizowano do całkowitej liczby genów kodujących
białka zlokalizowanych na danym replikonie. Oznaczenia
literowe wariantów A), B), C) i D) jak w Tabeli I

DEG ulegające represji

Analiza wspólnych i unikalnych
DEG dla różnych wariantów hodowli
wykazała, że w reakcji na głodzenie
bakterii (niezależne od pH) uczestniczy
447 genów, odpowiedź na kwaśne pH
(niezależnie od pożywki) wymusza
zmianę poziomu ekspresji 296 genów,
zaś wspólna pula genów odpowiedzi
na stres pH i głodzenie to 76 DEG
(Rys. 1). Wśród DEG nie wykryto
genów typowo związanych
z tolerancją rizobiów na kwaśne
środowisko, takich jak geny actA,
actRS, actP, phrR, lpiA, chvGI, lpiA,
c z y b r a D , j a k r ó w n i e ż g e n ó w Rys. 1. Diagram Venna obrazujący
b e z p o ś r e d n i o z a a n g a ż o w a n y c h grupowanie DEG wspólnych dla
w biosyntezę powierzchniowych poszczególnych wariantów wzrostu
polisacharydów, które stanowią istotny bakterii. Oznaczenia literowe wariantów
czynnik protekcyjny rizobiów przed A), B), C) i D) jak w Tabeli I
niekorzystnymi warunkami.
W każdym z analizowanych wariantów DEG były rozproszone na
wszystkich 5 replikonach RtTA1 (większość na chromosomie), ale co warte
podkreślenia duża liczba DEG była ulokowana na plazmidach
(30,1–33,2% wszystkich DEG) (Rys. 2), co potwierdza, że tzw. genom
zapasowy RtTA1 odgrywa istotną rolę w reakcji komórki na stres
środowiskowy.
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Tabela I Liczba DEG uzyskanych w analizie transkryptomów komórek RtTA1
rosnących w różnych warunkach. Zbiór wyłonionych DEG stanowi część wspólną
wyników uzyskanych z użyciem wszystkich czterech metod statystycznych. W nawiasach
podano jaki % wszystkich genów kodujących białka w RtTA1 stanowią DEG
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Przeprowadzono wysokoprzepustowe sekwencjonowanie typu RNA-Seq
całkowitego RNA wyizolowanego z komórek RtTA1 rosnących w podłożach
minimalnym: M1 i pełnym: 79CA oraz o różnym odczynie pH (neutralnym: pH=7
i kwaśnym: pH=5 dla każdej z zastosowanych pożywek). Uzyskane surowe odczyty
zostały przycięte i odﬁltrowane (Cutadapt), a następnie zmapowane do genomu
referencyjnego (Bowtie 2). Wykorzystując narzędzia DESeq2, limma, NOISeq oraz
edgeR w transkryptomach RtTA1 wytypowano geny, których poziom ekspresji
w badanych warunkach uległ istotnej zmianie (DEG, ang. diﬀerentially expressed
genes) (zastosowane progi minimalne: p-adj. < 0,05; −1 ≤ log2FC ≥ 1; CPM ≥ 1).
Wykazano, że każdy ze zbadanych wariantów hodowli skutkuje istotną
zmianą poziomu ekspresji dużej liczby genów (15–24% wszystkich genów
kodujących białka w RtTA1), wśród których w większości (poza wariantem A)
przeważają geny, które uległy represji (Tabela I).
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