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Celem pracy było stwierdzenie, czy stosowane dla uzyskania form homozygotycznych  
metody androgenezy i krzyżowania pszenicy z kukurydzą mogą mieć wpływ na powstawanie 
zaburzeń w  segregacji alleli w loci Glu-1   populacji linii DH.  W roku sprawozdawczym 
zakończono prace nad uzyskaniem materiału do badań z kombinacji krzyżówkowej MP1. Z 
mieszańców pokolenia F1 wyprowadzono   linie DH dwoma technikami: eliminacji 
chromosomów i na drodze androgenezy  oraz określono skład podjednostek 
wysokocząsteczkowych białek gluteninowych. Materiałem badawczym były linie 
homozygotyczne uzyskane z pokolenia F1 sześciu kombinacji krzyżówkowych pomiędzy 
liniami hodowlanymi i odmianami pszenicy ozimej. Analizowano łącznie 573 DH- MP, 493 
DH-AC i 658 SSDF6.  

Oznaczono skład podjednostek białek wysokocząsteczkowych w badanych populacjach 
linii DH i SSD. Analizy produktów ekspresji alleli Glu-1 wykonano metodą elektroforezy na 
żelu poliakrylamidowym oraz metodami identyfikacji alleli w loci Glu-1 za pomocą 
markerów allelospecyficznych. Do rozdzielania i identyfikacji białek zastosowano metodę 
rozdziału na żelu poliakrylamidowym SDS-PAGE. Identyfikację alleli za pomocą markerów 
allelospecyficznych przeprowadzono dla podjednostek: Axnull, Ax1, Bx7, By8, Dx5, Dy10. 
Porównano segregację wysokocząsteczkowych białek gluteninowych zachodzącą w rodzinach 
linii DH pszenicy otrzymanych metodą krzyżowania z kukurydzą i androgenezy 
z populacjami linii SSDF6 uzyskanych z tych samych kombinacji krzyżówkowych.   

W przypadku lini DH uzyskanych na drodze androgenezy w pięciu z sześciu badanych 
kombinacji krzyżówkowych wystąpiły istotne rozbieżności w oczekiwanych stosunkach 
rozszczepień. W liniach DH otrzymanych metodą krzyżowania z kukurydzą lub techniką SSD 
zaburzenia w segregacji natomiast występowały tylko w jednym przypadku.  

Podjęto próbę wyjaśnienia przyczyn występowania zaburzeń w częstości pojawiania 
się poszczególnych segregantów w populacjach linii DH otrzymywanych na drodze 
androgenezy. Przeprowadzono analizę molekularną roślin (na poziomie haploidalnym) 
otrzymywanych z jednego kalusa. W tym celu wykorzystano chromosomowo-specyficzne 
markery SSR (simple sequence repeat). Genomowy DNA wyizolowano z dwutygodniowych 
siewek za pomocą Kit Promega.  
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W analizach molekularnych wykorzystano 29 markerów mikrosatelitarnych dla 
których wcześniej zoptymalizowano warunki prowadzenia reakcji. Ze względu na możliwość 
multipleksowania reakcji PCR markery zostały wyznakowane barwnikami 
fluorescencyjnymi, a po przeprowadzeniu elektroforezy kapilarnej (Analizator Genetyczny 
DNA Applied Biosystems) analizowane z   wykorzystaniem  programu  GeneMapper.  

W czterech przypadkach nie stwierdzono zróżnicowania genetycznego w obrębie 
roślin uzyskanych z jednego kalusa. Wszystkie osobniki generowały takie same długości 
produktów. Stąd należy przypuszczać, że rośliny tworzące każdą z tych grup pochodziły 
z kalusa uzyskanego z jednej mikrospory. W jednym przypadku uzyskano dwie polimorficzne 
pary roślin, jednakże tworzące każdą z tych par rośliny prawdopodobnie były klonami. 
Uzyskane wyniki badań wskazują, że częstość otrzymywania poszczególnych typów 
segregantów w przypadku metody androgenezy może ulec zaburzeniu, czego jednym 
z powodów może być uzyskiwanie kilku takich samych roślin z kalusa powstałego z jednej 
mikrospory. 
             Prowadzono  badania nad  zwiększeniem efektywności otrzymywania  haploidów 
i linii podwojonych haploidów pszenicy ozimej metodą kultur pylnikowych. Do indukcji 
androgenezy pszenicy zastosowano trzy pożywki: C17, PII i NPB-99, z których pożywki C17 
i PII testowano w dwóch postaciach fizycznych – płynnej i zestalonej agarozą. Androgeniczne 
struktury  prowadzono  na dwóch pożywkach regeneracyjnych: 190-2 oraz MS, 
zawierających takie same substancje wzrostowe. W  ciągu trwania projektu, wyłożono 
292246 pylników ze 182 form pszenicy i otrzymano 84392 androgeniczne struktury (28,9/100 
pylników) oraz 5835 zielonych roślin (2,0/100 pylników, 6,9/100 struktur). Efektywność 
uzyskiwania androgenicznych struktur i roślin zależała od badanego genotypu, od składu 
i fizycznej postaci pożywki indukującej androgenezę, a także od składu pożywki 
regeneracyjnej. Na pożywkach płynnych C17 i PII uzyskano dwukrotnie więcej 
androgenicznych struktur pszenicy w porównaniu z pożywką zestaloną agarozą.  Najlepszą 
pożywką indukującą androgenezę była C17 w płynnej postaci, natomiast najwyższą 
efektywność regeneracji roślin stwierdzono na pożywce 190-2. Na podstawie 
cytometrycznych analiz 407 androgenicznych roślin pszenicy (z 17 losowo wybranych 
genotypów) uzyskano 184 (45,2%) spontanicznie podwojonych haploidów w kulturach 
pylnikowych.  Uzyskano 1876 linii podwojonych haploidów z 105 (68,6%) genotypów 
pszenicy w stosunku do 153, z których pobierano pylniki. W zależności od genotypu 
uzyskano od 1 do 89 linii. Wszystkie otrzymane linie DH przekazano do dalszych 
doświadczeń polowych placówkom, z których pochodził materiał do kultur pylnikowych.  
W 2014 roku zostaną przekazane linie otrzymane z 30 genotypów badanych w 2013 roku.  

Kontynuowano badania mające na celu określenie efektywności uzyskiwania haploidów 
drogą krzyżowania pszenicy z kukurydzą, w zależności od genotypu badanych form.  Ocenę 
efektywności uzyskiwania form haploidalnych na drodze krzyżowania pszenicy z kukurydzą 
prowadzono na  43  kombinacjach krzyżówkowych.  Zapylono ponad 54000 kwiatków,  
uzyskując ponad 2500 zarodków. Ze wszystkich genotypów uzyskano zalążnie zawierające 
zarodki. Średni procent zarodków w stosunku do otrzymanych zalążni przekraczał 9%. 
Efektywność uzyskiwania roślin haploidalnych w stosunku do liczby izolowanych zarodków  
wynosiła średnio 36,4%.   Łącznie z około  54000 zapylonych kwiatków otrzymano  około 
920  roślin haploidalnych.  
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Otrzymane w roku 2013 linie podwojonych haploidów metodą kultur pylnikowych, 

krzyżowania pszenicy z kukurydzą oraz SSD posłużyły do weryfikacji hipotezy dotyczącej 
występowania zaburzeń w segregacji loci  w Glu1.  
 
 
Podsumowanie:  

Wyjaśniono jedną  z przyczyn występowania  zaburzeń w segregacji alleli w 
populacjach linii DH otrzymanych na drodze kultury pylników wskazując, iż w skład 
potomstwa roślin androgenicznych pozyskanych z jednego pylnika mogą wchodzić zarówno 
rośliny polimorficzne, uzyskane z różnych mikrospor jaki i klony otrzymane z tej samej 
mikrospory 

 Wykazano, że linie podwojonych haploidów uzyskane drogą krzyżowania z kukurydzą 
są dobrym materiałem zarówno do badań naukowych jak i w hodowli nowych odmian 
pszenicy. Prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń w segregacji alleli w loci Glu-1 w tej 
populacji jest znacznie niższe niż w populacji uzyskanej drogą androgenezy.  

 Stwierdzono, że w przypadku hodowli pszenicy z wykorzystaniem linii DH,  markery 
allelospecyficzne pozwalają na ocenę składu alleli w loci Glu-1 u roślin już  na poziomie 
haploidalnym. Pozwala to na wyeliminowanie z procesu hodowlanego linii o niekorzystnym 
składzie alleli bez konieczności podwajania liczby chromosomów u haploidów i oczekiwania 
na wydanie przez te rośliny nasion. 
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