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Ali je hrane dovolj za vse? 

• Naraščajoča svetovna populacija  do leta 2050 potrebno 
povečati proizvodnjo za 70% 

– Klimatske spremembe, povzročitelji bolezni 

– Povečanje površin za gojenje (10%) 

– Izboljšanje kvalitete proizvodnje 
• Učinkovitost  izkoriščanja vode 

• Odpornost na različne stresorje 

• Prehranska vrednost hrane 

 

 TRANSLACIJSKE RAZISKAVE V KMETIJSTVU 

 

 



listne uši 

PVYNTN 
obročkasta nekroza gomoljev krompirja 

Krompirjev virus Y 



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 



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 
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SIGNALIZACIJA 



Mochida&Shinozaki, 

PlantCellPhysiol2010 
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Št različno izraženih genov v okuženih glede na 
neokužene rastline (bolj izraženi, manj izraženi) 

Transkriptomika 

• izražanje vseh genov v 
organizmu 

• Razlike v dinamiki odgovora: 
hitrejši odziv v odporni sorti 

 



Proteomika 

  

 V odporni sorti:  

•fotosinteza: protein CAB  

• oksidativni stres: superoksid dismutaza 



Metabolomika 

Spremenjen primarni 
metabolizem v odzivu na 
virus 



Kvalitativni model 
-Potrditev koncepta 

Integracija  

Model signalizacije 

obrambe 

Eksperimentalni 

podatki  

(časovne vrste) 

Funkcionalne analize 

POSTAVITEV IN POTRDITEV HIPOTEZ 

Kvantitativni model 
- Simulacije 

Modeliranje 



Model signalizacije  

• A. thaliana -  Turnip crinkle virus: baze podatkov + literatura 

• 175 komponent, 524 reakcij 

 

JA SA Et 



Izboljšava modela 

 

• 15696 komponent, 53498 povezav 

• Vključene informacje  o proteinskih 
interakcijah, miRNA , 
transkripcijskih faktorjih 

• Prostorska ločitev procesov 



Izboljšan model 

Sinteza  in del 
signalizacije etilena 



Simulacije 

 



Kvantitativno modeliranje: simulacije 

          Pod-modeli  



Ethylene response factor (ERF)  

• Pomembna komponenta v modelu 

• v občutljivih rastlinah močna 
indukcija gena po okužbi 

 

 ali je vključen v  odgovor na virus 

 ali bi bile z utišanjem ERF rastline 
bolj odporne? 



Funkcijske analize 

v citoplazmi    po okužbi v jedru 



Funkcijske analize 

Utišanje ERF: 
 počasnejše širjenje virusa 
      po rastlini 

PVYN-605-GFP Neg. kontrola 



Imamo tarčni gene… kaj sedaj? 

• Izboljšanje rastlin 

– Selekcija 

– Hibridi 

– Mutageneza 

– Križanje sorodnih vrst 

– Z markerji podprta selekcija 

– Genetski inžiniring 

– Genome editing: variacija genoma brez transgeneze 

 



Zaključek 

Čeprav do sedaj izsledki 
sistemske biologije še niso 
vodili do izboljšav na poljih, 
so pristopi sistemske 
biologije nujni za 
izboljšanje proizvodnje 
hrane.  
 

 


