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Pektynolityczne bakterie z rodzaju Dickeya (uprzednio zaliczane do gatunku 
Erwinia chrysanthemi) oraz Pectobacterium (uprzednio zaliczane do gatunku Erwinia 
carotovora) wywołują choroby zwane czarną nóżką i mokrą zgnilizną na ziemniaku i 
szeregu gatunków roślin rolniczych, warzywniczych, ozdobnych i ziół (Toth i in. 
2011). Choroby te prowadzą do strat ekonomicznych w produkcji rolniczej. Bakterie z 
rodzaju Dickeya wytwarzają szerokie spektrum czynników wirulencji, a do 
najważniejszych z nich należą enzymy pektynolityczne. Wieloletnie badania z 
wykorzystaniem szczepu Dickeya dadantii 3937, pozwoliły na zidentyfikowanie w 
genomie tych bakterii kilkunastu genów kodujących liazy kwasu poligalakturonowego 
(między innymi pelA, pelB, pelC, pelD, pelE, pelI, pelL, pelN, pelX, pelZ) 
(Hugouvieux-Cotte-Pattat i in. 2014) oraz białek regulujących ekspresję genów 
warunkujących biosyntezę tych enzymów (KdgR, PecS, PecT, Fur, Fis, H-NS, CRP, 
MfbR) (Charkowski i in. 2012). Wymienione regulatory mają istotny wpływ na 
ekspresję genów kodujących pektynazy oraz sekrecję enzymów degradujących 
składniki roślinnych ścian komórkowych  (Hugouvieux-Cotte-Pattat i in. 1996; Hassan 
i in. 2013; Charkowski i in. 2012; Nasser i in. 2013).  

W Polsce, bakterie z rodzaju Dickeya zostały wykryte po raz pierwszy na roślinie 
ziemniaka wykazującej objawy czarnej nóżki w roku 2005 (Slawiak i in. 2009b). 
Identyfikacja i charakterystyka wyizolowanych w ostatnich latach w Polsce i innych 
krajach europejskich bakterii, doprowadziła do wyróżnienia w obrębie rodzaju 
Dickeya nowej grupy (Slawiak i in. 2009a), która w ostatnim czasie została 
podniesiona do rangi gatunku – Dickeya solani (Wolf i in. 2014). Bakterie te 
charakteryzowały się wyższą wirulencją na roślinach ziemniaka i łatwiejszym 
przemieszczaniem się w obrębie wiązek przewodzących niż uprzednio izolowane z 
prób roślin ziemniaka w Europie szczepy bakterii z gatunku D. dianthicola 
(Czajkowski i in. 2010; Toth i in. 2011).  

W ramach przedstawianej rozprawy doktorskiej scharakteryzowałam pod 
względem genotypowym i fenotypowym 4 szczepy z gatunku D. solani różniące się 
wirulencją oraz skonstruowałam mutanty tych szczepów w genach kodujących 
globalne regulatory KdgR, PecS, PecT oraz elementy mechanizmu QS ExpR, ExpI. 
Dzięki przeprowadzeniu szerokiej charakterystyki fenotypowej badanych szczepów i 
ich mutantów określiłam wpływ badanych mechanizmów regulacji na wirulencję 
szczepów z gatunku D. solani na ziemniaku (Potrykus i in. 2014a). Badania 
wskazały, że negatywne globalne regulatory PecS, PecT oraz KdgR hamują 
ekspresję determinant wirulencji szczepów D. dadantii 3937 oraz D. solani.  Z moich 
badań wynika, że regulator PecT w sposób istotny wpływa na ekspresję genów 
wirulencji w komórkach szczepów D. solani i jest najważniejszym negatywnym 
regulatorem spośród zbadanych w ramach niniejszej rozprawy. Dodatkowo, moje 
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badania sugerują, że mechanizm QS jest u bakterii D. solani istotny dla 
powodowania infekcji. Mutanty w genach expR i expI wykazywały obniżoną 
wirulencję w stosunku do szczepów typu dzikiego w testach na bulwach ziemniaka.  

Opracowałam również metodę wykrywania i identyfikacji wybranych grup 
bakterii pektynolitycznych powodujących choroby zwane: czarna nóżka i mokra 
zgnilizna (Potrykus i in. 2014b). Zaproponowana metoda pozwala na wykrywanie 
bakterii z rodzaju Dickeya, oraz bakterii z gatunków Pectobacterium atrosepticum, 
Pectobacterium carotovorum subsp. carovorum/Pectobacterium wasabiae w jednej 
reakcji multipleks PCR zarówno w tkankach ziemniaka wykazujących objawy 
chorobowe jak i w roślinach bez objawów. Dzięki zastosowaniu izolacji całkowitego 
DNA z próby oraz reakcji multipleks PCR zarówno czas jak i koszt wykrywania 
obecności kilku rodzajów patogenów bakteryjnych zostały znacząco obniżone, a 
hodowla bakterii stała się zbędna.  

Przeprowadziłam także analizę genotypową 46 szczepów Dickeya 
izolowanych z roślin ziemniaka w Finlandii z wykorzystaniem rep-PCR oraz 
sekwencjonowania fragmentu genu dnaX. W efekcie potwierdziłam obecność D. 
solani na ziemniaku w regionach produkcji sadzeniaków (ang. high grade regions) w 
Finlandii (Degefu i in. 2013).  

Przedstawiona rozprawa wnosi istotne elementy w poznanie molekularnego 
mechanizmu warunkującego wirulencję bakterii z gatunku Dickeya solani oraz 
umożliwia badania przesiewowe materiału roślinnego, w szczególności sadzeniaków 
ziemniaka pod kątem obecności wybranych grup bakterii pektynolitycznych. 
Opracowana metoda może także służyć wykrywaniu i identyfikacji bakterii 
pektynolitycznych w różnego typu zbiornikach wodnych (rzeki, jeziora, stawy, wody 
poprzemysłowe). 
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