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Wprowadzenie 

Alloheksaploidalny gatunek Festuca arundinacea (2n=6x=42), który łączy w sobie genomy 
F. pratensis (2x) i F. glaucescens (4x), może być źródłem genów tolerancji suszy dla 
gatunków z rodzaju Lolium. W pracach nad introgresją genów z F. arundinacea do genomu 
L. multiflorum wykorzystuje się częściowo płodne, pentaploidalne mieszańce F. arundinacea 
(6x) × L. multiflorum (4x). Formy introgresywne L. multiflorum/F. arundinacea stanowią 
unikalny materiał roślinny do badania fizjologiczno-molekularnych podstaw tolerancji 
stresów abiotycznych u traw, w tym tolerancji suszy. 

Cel i metodyka badań 

Prace wykonane w roku 2013 były kontynuacją badań prowadzonych w latach 2011-2012.  
W roku 2013 wyróżniono dwa główne cele badawcze projektu: 
� selekcja tolerancyjnych na suszę diploidalnych i tetraploidalnych form introgresywnych L. 

multiflorum z genami F. arundinacea w eksperymencie „pod daszkami”; 
� analiza fizjologiczna i molekularna wybranych form introgresywnych i kontrolnych w 

warunkach długotrwałej suszy polowej.  
Cele te realizowano w oparciu o następujące zadania szczegółowe, zgodne z harmonogramem 
realizacji projektu: 

1. Testy tolerancji roślin na długotrwałą suszę w warunkach polowych (ang. ‘rain out’ 
experiments).  

Testom na stres suszy poddano diploidalne i tetraploidalne formy introgresywne L. 
multiflorum uzyskane w roku 2012, w liczbie 280 genotypów, wraz z kontrolami L. 
multiflorum i F. arundinacea. W eksperymencie tym uwzględniono również tetraploidalne 
formy introgresywne 7/6 i 4/10 oraz genotypy F. arundinacea Fa45 i Fa60, celem zbioru 
materiału do analiz fizjologiczno-molekularnych w trakcie długotrwałej suszy polowej.  

Testy przeprowadzono w stacji Danko Hodowla Roślin oddz. Szelejewo, która 
dysponuje odpowiednią infrastrukturą badawczą w postaci namiotów z foliowym 
zadaszeniem, wyposażonych w system nawadniający i odwadniający. Konstrukcję namiotów 
zaprojektowano tak, by w okresie silnego nasłonecznienia letniego temperatura wewnątrz 
namiotu była zbliżona do temperatury na zewnątrz. Przez cały czas trwania eksperymentu 
monitorowano temperaturę zewnętrzną i opady oraz wilgotność gleby w namiotach. 280 
roślin po rozklonowaniu wysadzono w czterech powtórzeniach, każde powtórzenie w 
oddzielnym namiocie. Doświadczenie prowadzono w dwóch grupach. W pierwszej grupie 
(namiot nr 4) znajdowały się klony, którym stworzono „komfortowe” warunki wilgoci 
poprzez sztuczne nawadnianie. Natomiast w drugiej grupie (namioty nr 1, 2 i 3), rosły klony, 
którym stworzono warunki suszy (przez cały czas trwania eksperymentu rośliny nie były 
podlewane). Po 4, 8 i 12 tygodniach suszy wszystkie rośliny przycinano do wysokości 8 cm, 
celem określenia plonu zielonej i suchej masy. Po każdym pokosie określano stopień odrostu 
roślin, a następnie bonitację w skali 0-9, gdzie: 0 – brak rośliny, natomiast 9 – roślina 
najbujniejsza. Po ostatnim pokosie rozpoczęto nawadnianie „suchych namiotów”. Po 14 
dniach nawadniania mierzono odrost każdej rośliny. Kluczowe dla selekcji genotypów były: 
plon suchej masy po okresie suszy oraz odrost i bonitacja roślin po nawodnieniu.  
Wyselekcjonowane rośliny o najwyższym potencjale tolerancji na suszę wykorzystane 
zostaną w dalszych pracach, zmierzających do uzyskania form introgresywnych L. 
multiflorum z genami tolerancji suszy pochodzącymi z F. arundinacea.  

2. Analizy wybranych parametrów fizjologicznych w warunkach stresu suszy. 



 

Analizy fizjologiczne obejmowały następujące parametry: zawartość wody, relatywną 
zawartość wody, wyciek elektrolitów, parametry wymiany gazowej i fluorescencję chlorofilu 
w dwóch punktach czasowych: 12 tydzień suszy i 2 tygodnie po nawadnieniu (eksperyment 
‘pod daszkami’, punkt 1). Organ rośliny wybrany do badań: liście. 
Materiałem do badań były dwie tetraploidalne formy introgresywne wyselekcjonowane „pod 
daszkami” w roku 2011 o skrajnym poziomie tolerancji stresu długotrwałej suszy; genotyp 
4/10 – o stosunkowo wysokim stopniu tolerancji i genotyp 7/6 o stosunkowo niskim poziomie 
tolerancji. Analizowano również dwie formy kontrolne F. arundinacea.: genotyp Fa45 – o 
stosunkowo wysokim poziomie tolerancji stresu i genotyp Fa60 – o niskim poziomie 
tolerancji.  
Celem prowadzonych prac było poznanie odpowiedzi fizjologicznej na stres długotrwałej 
suszy u genotypów o zróżnicowanym potencjale tolerancji na stres. 
Wszystkie wymienione parametry fizjologiczne analizowano wcześniej dla 
wyselekcjonowanych roślin w warunkach krótkotrwałej suszy (11 dni) w doniczkach w 
warunkach laboratoryjnych (Kosmala i in. 2012; Perlikowski i in. 2013). Prace te były 
przedmiotem realizacji zadania w roku 2012.  

3. Analizy molekularne ukierunkowane na aldolazę chloroplastową w wybranych punktach 
czasowych eksperymentu. 

Prace fizjologiczne i molekularne prowadzone były według stosowanej wcześniej przez 
wykonawców projektu metodyki. 
Podstawowym celem prowadzonych analiz molekularnych było poznanie wzoru ekspresji 
genu aldolazy na różnym poziomie oraz zbadanie jej aktywności.  
Materiałem badawczym były dwie tetraploidalne formy introgresywne, wyselekcjonowane w 
eksperymencie ‘pod daszkami’ w roku 2011 i analizowane pod kątem wybranych parametrów 
fizjologicznych w roku 2012 oraz 2013 (punkt 2). Organ rośliny wybrany do badań: liście. 
Wykonano następujące analizy: klonowanie genu aldolzy; analizę poziomu transkrypcji genu 
aldolazy; analizę poziomu białka aldolazy i jego aktywności. Badania prowadzono w dwóch 
punktach czasowych: 12 tydzień suszy i 2 tygodnie po nawadnieniu (eksperyment ‘pod 
daszkami’, punkt 1). Każda analiza prowadzona była w trzech powtórzeniach przy 
wykorzystaniu trzech różnych klonów danego genotypu. 

Wykorzystano następujące metody badawcze: izolacja chloroplastów i białek, oznaczanie 
stężenia białek, elektroforeza DNA i białkowa, oznaczenie aktywności aldolazy, klonowanie 
genu, 5’, 3’ RACE, sekwencjonowanie, transformacja, izolacja plazmidu, PCR, izolacja 
RNA, odwrotna transkrypcja, real time PCR, Western blot, i inne. 

4. Prowadzenie kolekcji odmian L. multiflorum (2x i 4x). 

Wyniki 

W okresie sprawozdawczym badania prowadzono zgodnie z założonym harmonogramem. 
Założone cele badań zostały osiągnięte w stopniu 100%. Poniżej przedstawiono zbiorczą 
charakterystykę uzyskanych wyników. 

Testy tolerancji roślin na długotrwałą suszę w warunkach polowych  
(ang. ‘rain out’ experiments) 

Populacja polycrossu (2x) roślin pokolenia BC4 cechowała się stosunkowo niskim 
potencjałem tolerancji suszy w roku 2013. Jeszcze niższy potencjał wykazywała populacja 
polycrossu (2x) roślin pokolenia BC5. Obie badane populacje polycrossów charakteryzował 
niższy poziom tolerancji w odniesieniu do genotypów rodzicielskich, które zostały 
wyselekcjonowane w roku 2011, jako rośliny o stosunkowo wysokim potencjale tolerancji 
suszy w obrębie diploidalnych populacji form introgresywnych. Kolejne pokolenie form 
introgresywnych (4x) – BC5, uzyskane z krzyżowania wstecznego genotypu (4x) 4/10 – o 
wysokim poziomie tolerancji, cechowało się również niższym potencjałem tolerancji suszy, w 
porównaniu z genotypem (i populacją) rodziecielskim. Aczkolwiek, w obrębie badanej 
populacji można wyselekcjonować rośliny, które poziomem tolerancji przewyższają zarówno 



 

genotyp rodzicielski, jak i całą populację, z której się ten genotyp wywodzi (180/30/2, 19, 20, 
24 i 89). 

Podsumowanie wyników testu tolerancji suszy: 

• Wydaje się, że uzyskanie polycrossu na poziomie tetraploidalnym, uwzględniającego 
genotypy wyselekcjonowane jako najlepsze w roku 2011 i w 2013 spośród 
tetraploidalnych form introgresywnych, o stabilnej strukturze cytogenetycznej (patrz 
sprawozdanie z roku 2011), będzie najlepszą drogą wyprowadzenia  odmian form 
introgresywnych o podwyższonej tolerancji suszy w porównaniu do odmian L. 
multiflorum (2x, 4x). 

Analiza parametrów fizjologicznych w trakcie długotrwałej suszy  
w warunkach symulowanych  

Analizy fizjologiczne prowadzono dla dwóch form introgresywnych 7/6 i 4/10 oraz dwóch 
genotypów F. arundinacea Fa45 i Fa60.  

• zasadniczo brak istotnych różnic w parametrach WC i RWC pomiędzy genotypami form 
introgresywnych 7/6 i 4/10 oraz pomiędzy genotypami F. arundinacea Fa45 i Fa60. W 
punkcie S3 eksperymentu (12 tydzień suszy) u genotypu 7/6 obserwowano wyższy 
poziom RWC w porównaniu z genotypem 4/10.  

• istotne różnice w punkcie S1 eksperymentu (4 tydzień suszy) w odniesieniu do parametru 
opisującego poziom wycieku elektrolitów (EL): genotyp 7/6 był lepszy od genotypu 4/10; 
a genotyp Fa45 lepszy od od genotypu Fa60. 

• sprawniejszy transport elektronów za PSII (psiO) u Fa; parametry mają niższe wartości w 
miarę trwania eksperymentu; u genotypów introgresywnych brak wpływu suszy na te 
parametry; po rehydratacji genotyp 7/6 był lepszy od genotypów Fa. 

• genotypy Fa „przepuszczają” przez łańcuch transportu elektronów większą ilość energii 
(ETo/CS), w porównaniu z genotypami introgresywnymi. 

• ilość absorbowanej energii rośnie w trakcie eksperymentu u genotypów Fa, natomiast nie 
zmienia się u form introgresywnych (ABS/CS); podobnie jest w przypadku energii 
„pułapkowanej” w centrach reakcji PSII (TRo/CS); nadmiar energii jest rozpraszany 
(Dio/CS). 

Analizy molekularne ukierunkowane na aldolazę chloroplastową  
w wybranych punktach czasowych eksperymentu 

Etapy wykonanych badań: 

• sklonowano cDNA chloroplastowej aldolazy w oparciu o sekwencje heterologiczne z 
pokrewnych gatunków (projektowanie starterów; 5’,3’ RACE; klonowanie w wektorze 
pGEM; sekwencjonowanie, itd.); 

• zoptymalizowano warunki RT-PCR w czasie rzeczywistym (izolacja RNA; odwrotna 
transkrypcja; projektowanie starterów i sondy; reakcja real time dla cDNA 
referencyjnego, itd.); 

• przeprowadzono reakcje RT-PCR w czasie rzeczywistym w wybranych punktach 
czasowych eksperymentu (12 tydzień suszy, rehydratacja) dla genotypów 
introgresywnych 4/10 i 7/6; 

• dokonano pomiaru aktywności aldolazy w wybranych punktach czasowych 
eksperymentu (12 tydzień suszy, rehydratacja) dla genotypów introgresywnych 4/10 i 7/6 
(izolacja chloroplastów; izolacja białka; optymalizacja warunków reakcji); 

• analizowano akumulację białka (aldolazy) w wybranych punktach czasowych 
eksperymentu (12 tydzień suszy, rehydratacja) dla genotypów introgresywnych 4/10 i 7/6 
(izolacja białek; SDS-PAGE; elektrotransfer białek na membranę; Western blot). 

Wyniki reakcji RT-PCR w czasie rzeczywistym wykazały stabilny poziom transkryptu 
aldolazy w warunkach kontrolnych oraz w zaawansowanej suszy i po nawodnieniu. Nie 
stwierdzono różnic (wzrostu/spadku) poziomu ekspresji genu w trakcie stresu i po jego 



 

ustąpieniu u obu analizowanych genotypów introgresywnych. Aldolaza jest kluczowym 
enzymem cyklu Calvina; białkiem niezbędnym do funkcjonowania rośliny także w 
warunkach kontrolnych. Różnice w poziomie akumulacji aldolazy (białko) obserwowane w 
trakcie eksperymentów między formami 4/10 i 7/6 (2-D elektroforeza i Western blot), 
wynikają najprawdopodobniej z odmiennych, potranskrypcyjnych procesów regulacji 
ekspresji genu. Hipoteza ta wymaga dalszych badań. Aktywność enzymu była wyższa u obu 
badanych genotypów introgresywnych po powtórnym nawodnieniu (w odniesieniu do 
warunków stresu suszy). Wyższy poziom aktywności aldolazy wykazywał genotyp 7/6. 
Poziom akumulacji białka odzwierciedlał poziom aktywności enzymatycznej aldolazy. 
Można więc wysunąć wniosek, że wyższy poziom aktywności aldolazy, obserwowany w 
chloroplastach genotypu 7/6, wynikał z wyższego poziomu akumulacji białka u tego 
genotypu. 

Podsumowanie wyników analiz molekularnych: 

• chloroplastowa aldolaza jest kluczowym enzymem cyklu Calvina i może wpływać na 
poziom regeneracji RuBisCo i wydajność fotosyntezy. Stwierdzono podwyższoną 
aktywność i wyższy poziom akumulacji tego enzymu u genotypu 7/6, który 
charakteryzował się wydajniejszą fotosyntezą w warunkach suszy. Wyniki potwierdzają 
hipotezę postawioną w roku 2012, o kluczowym znaczeniu aldolazy chloroplastowej w 
procesie regulacji poziomu intensywności fotosyntezy w warunkach suszy u badanych 
form introgresywnych. 

Wnioski 

� formy introgresywne L. multiflorum/F. arundinacea z zaawansowanych pokoleń 
wstecznych są doskonałym materiałem do badania fizjologicznych i molekularnych 
podstaw tolerancji roślin stresu suszy. 

� wyniki badań fizjologicznych i molekularnych (w tym, ekspresja genu i aktywność 
enzymu aldolazy) wskazują na potencjalny mechanizm regulacji intensywności 
fotosyntezy w warunkach suszy u traw, niezależny od stopnia otwarcia aparatów 
szparkowych. 

� poziom ekspresji genu i aktywności białka aldolazy chloroplastowej może stanowić 
swoisty marker poziomu tolerancji suszy u form introgresywnych L. multiflorum/ 
F. arundinacea (ta hipoteza wymaga dalszych badań). 

 


