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Cele projektu 

Celem poznawczym projektu było określenie pozycji genomowej oraz sekwencji 
nukleotydowej homologów genów mających kluczowe znaczenie dla inicjacji procesu 
kwitnienia u roślin. Końcowym celem aplikacyjnym, osiągalnym w perspektywie łącznie 
trzyletnich badań, było opracowanie technologii opierającej się na monitorowaniu genotypów 
łubinu wąskolistnego za pomocą markerów molekularnych zaprojektowanych na podstawie 
sekwencji genu odpowiedzialnego za cechę wczesności kwitnienia. 

Materiał badawczy i metodyka badań użyta do realizacji badań w 2013 r.  

Materiał badawczy: 

- biblioteka klonów BAC genomu jądrowego L. angustifolius w formie makromacierzy na trzech 
filtrach nylonowych  

- sonda do hybrydyzacji z biblioteką BAC, która została zaprojektowana na podstawie informacji o 
sekwencji genu FT z baz danych gatunku modelowego Medicago truncatula. 

- zestaw 97 linii łubinu wąskolistnego wykazujących zmienność w obrębie cechy wczesności 
kwitnienia. Zarówno informacje o fenotypie (tj. terminie do kwitnienia), jak i nasiona (po 5 szt.) 
uzyskane zostały z Poznańskiej Hodowli Roślin Oddział Wiatrowo.  

Metodyka badań: 

- Sekwencjonowanie klonów BAC 

- Adnotacja funkcjonalna sekwencji  

- Sekwencjonowanie regionu FT metodą chromosome walking 

- Testowanie zmienności nowych markerów na zestawie linii łubinu wąskolistnego za pomocą PCR 

- FISH z użyciem klonów BAC (BAC-FISH)i znakowanych produktów PCR jako sond. 

 
Omówienie wykonanych prac i uzyskanych wyników  

W pierwszych dwóch latach projektu zastosowano strategię poszukiwania specyficznego genu 
odpowiedzialnego za ekspresję cechy wczesności kwitnienia. Do tego celu została 
wykorzystana informacja o homologu genu indukcji kwitnienia z bazy danych 
sekwencyjnych. Sekwencja genowa została wykorzystana do zaprojektowania sondy do 
przeszukiwania biblioteki BAC genomu jądrowego L. angustifolius, będącej w posiadaniu 
zespołu. Wybrane klony BAC zostały poddane sekwencjonowaniu końców i trawieniu 
restrykcyjnemu, co pozwoliło na pogrupowanie klonów w kontigi, reprezentujące 
poszczególne regiony genomu. W ramach kontynuacji projektu klony BAC zawierające 
odrębne kopie genów kwitnienia zostały  zlokalizowane na mapie genetycznej, w celu 
określenia sprzężenia z cechą wczesności kwitnienia. Wynik mapowania genetycznego został 



 

2 

 

zweryfikowany przy zastosowaniu metod cytogenetycznych (BAC-FISH). Trzy klony BAC 
poddano całkowitemu sekwencjonowaniu w celu określenia sekwencji genu 
odpowiedzialnego za ekspresję tej cechy u łubinu wąskolistnego.  

Badania w 2013 r. prowadzono w następujących etapach: 

1. Sekwencjonowanie regionu genomu zawierającego gen FT u linii nie wymagającej 
wernalizacji w celu poznania różnic na poziomie DNA odpowiadających za ekspresję cechy 
termoneutralności. 

W toku mapowania sekwencji z regionu FT (w roku 2012 – zadanie 2) zaobserwowano szereg 
loci polimorficznych, obejmujących od jednego do kilku nukleotydów. Na podstawie 
adnotacji funkcjonalnej sekwencji wykazano, że nie powinny one mieć wpływu na ekspresję 
cechy. W związku z tym zaprojektowano kolejne startery flankujące region na początku 
sekwencji genu, odpowiadające pozycjom 71987–72005 pz i 72817–72840 pz z klonu BAC 
133N08. Przeprowadzenie sekwencjonowania amplifikowanych produktów PCR wykazało 
delecję około 1600 pz, występującą w linii termoneutralnej. Na podstawie danych 
literaturowych stwierdzono, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo przyłączania się w tym 
miejscu czynników wpływających na transkrypcję genu FT, zwłaszcza tych o działaniu 
represyjnym. Innymi słowy, brak tej sekwencji u linii termoneutralnej uniemożliwia 
hamowanie ekspresji genu FT po osiągnięciu odpowiedniego etapu rozwoju rośliny.   

2. Opracowanie markerów molekularnych do selekcji termoneutralnych genotypów łubinu 
wąskolistnego. 

Na podstawie analizy porównawczej regionu genomu zawierającego gen FT dla dwóch linii: 
termoneutralnej i wymagającej wernalizacji, zidentyfikowano locus z INDELem ok. 1600 pz. 
Posłużył on do zaprojektowania starterów do PCR. Odpowiada on regionowi 71987-72840 pz 
w klonie BAC 133N08.  

Dodatkowo, w celu objęcia starterami większego zakresu zmienności sekwencji, zostały 
zaprojektowane startery flankujące badany region. Wszystkie markery wykorzystują 
polimorfizm długości produktu PCR, a więc nie wymagają stosowania kosztownych metod 
detekcji. 

3. Testowanie zmienności nowych markerów molekularnych na zestawie linii łubinu 
wąskolistnego 
Do testowania użyteczności opracowanych markerów genetycznych do selekcji materiału 
hodowlanego ukierunkowanej na termoneutralność został wykorzystany zestaw 97 linii łubinu 
wąskolistnego wykazujących zmienność w obrębie cechy wczesności kwitnienia. Zarówno 
informacje o fenotypie (tj. terminie do kwitnienia), jak i nasiona (po 5 szt.) uzyskane zostały z 
kolekcji PHR Oddział Wiatrowo. Jako matryca do reakcji PCR posłużył DNA roślinny 
wyizolowany z tkanki liści.  
Dla pary starterów F75/R75 przeprowadzono amplifikację na matrycy DNA wszystkich linii. 
W wątpliwych przypadkach reakcję powtórzono (do 3 razy).  Dla linii nr. 53 – Palestyna 
uzyskano fenotyp pośredni. Produkt reakcji PCR został zsekwencjonowany. Dla 15 linii nie 
otrzymano żadnego produktu amplifikacji. W przypadkach, których nie otrzymano żadnego 
produktu amplifikacji przy użyciu pary starterów F75/R75, przeprowadzono amplifikację z 
zastosowaniem pozostałych par starterów w różnych kombinacjach - 133N08_F3/R3, 
133N08_F3/R4, 133N08_F4/R3. 

Podsumowując, dla kombinacji starterów F75/R75 dla wszystkich linii późnych uzyskano 
genotyp 2 (późny), a więc pod kątem selekcji termoneutralnych materiałów hodowlanych nie 
generuje on wyników fałszywie pozytywnych. Jednakże dla 3 linii wczesnych otrzymano 
genotyp późny. Jednak w przypadku tych linii nie są znane wymagania wernalizacyjne, a 
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jedynie termin kwitnienia po poddaniu wernalizacji. Warto jednak zauważyć, że dla 9 linii 
marker F75/R75 nie amplifikował żadnych produktów, zaś dla 6 produkty uzyskiwano 
sporadycznie, w niektórych powtórzeniach. Kombinacje starterów 133N08_F3/R4 i 
133N08_F4/R3 pozwoliły na potwierdzenie późnego genotypu 3 linii z tych 15 (57, 59, 83). 
Marker 133N08_F3/R3 okazał się bezużyteczny (amplifikował produkt tej samej wielkości i o 
tej samej sekwencji dla wszystkich linii). Na podstawie uzyskanych wyników można 
wnioskować, że oprócz poznanych loci polimorficznych, w 15 liniach (z populacji dzikich) 
występują inne loci polimorficzne. 

4. Cytogenetyczne określenie liczby kopii homologów genu FT w genomie łubinu 
wąskolistnego z zastosowaniem procedury FISH. 

Założeniem prac w tym zadaniu było określenie liczby kopii homologów genu FT w genomie 
łubinu wąskolistnego z zastosowaniem procedury FISH. Pierwszym etapem proponowanego 
podejścia badawczego było zaprojektowanie zestawu starterów do amplifikacji PCR na 
matrycy klonów BAC 133n08 oraz 137o24. Uzyskano i oczyszczono produkty PCR. Każdy z 
produktów PCR miał długość ok. 800 pz i odpowiadał sekwencji kodującej genu FT z 
pominięciem intronów. Kolejnym etapem prac było wyznakowanie produktów PCR 
fluorochromami: digoksygeniną-11-dUTP i/lub tetrametylrodaminą-5-dUTP.  

Wszystkie wyznakowane produkty PCR wykorzystano jako sondy molekularne w 
reakcji FISH w chromosomach metafazowych łubinu wąskolistnego. Pomimo podjętych prób 
zmiany standardowego protokołu reakcji FISH nie udało się zaobserwować pozytywnych 
sygnałów hybrydyzacyjnych produktów PCR homologicznych do sekwencji genu FT. 
Modyfikacje metodyki polegały na zmianie siły odpłukania sondy poprzez manipulacje 
stężeniem buforów SSC oraz formamidu oraz poprzez zmianę czasu hybrydyzacji. Brak 
uzyskania pozytywnych wyników można rozważać pod różnym kątem. Po pierwsze podjęte 
próby były obarczone dużym ryzykiem związanym z rozdzielczością reakcji FISH. 
Dodatkowo użycie kilku sond jednocześnie mogło mieć znaczący wpływ na zmianę siły 
hybrydyzacji sondy z DNA chromosomów łubinu wąskolistnego. 

W związku z brakiem pozytywnych rezultatów przeprowadzono analizę BAC-FISH w 
chromosomach metafazowych łubinu białego i żółtego z klonami BAC 133n08 oraz 137o24 
jako sondami molekularnymi. Analizy te wykazały, że klon 133n08 generujący sygnały typu 
single locus w chromosomach łubinu wąskolistnego wykazuje repetytywny charakter w obu 
analizowanych gatunkach. Klon 137o24  dający rozproszony sygnał hybrydyzacji we 
wszystkich chromosomach L. angustifolius  również w chromosomach L. luteus i albus 
utrzymuje swój powtarzalny charakter. Na tej podstawie można wnioskować, że sekwencje 
powtarzalne zawarte w insertach klonów BAC 133n08 oraz 137n24 w okolicy genu FT mają 
wysoki poziom podobieństwa do repetytywnych sekwencji występujących w genomach 
łubinu żółtego i białego w znacznej liczbie kopii. 
 
Najważniejsze osiągnięcia poznawcze i aplikacyjne otrzymane w toku 3 lat badań 
 
1. Poznano sekwencję dwóch kopii genu kwitnienia występujących w genomie łubinu 

wąskolistnego. 
2. Obie kopie genu zlokalizowano zarówno na mapie genetycznej, jak i w chromosomach 

metafazowych łubinu wąskolistnego. 
3. Określono sekwencję obu alleli (recesywnego i dominującego) jednej z kopii genu 

kwitnienia, w pełni determinujących wymagania wernalizacyjne łubinu wąskolistnego. 
4. Uzyskano markery do selekcji materiałów hodowlanych w kierunku cechy 

termoneutralności, zakotwiczone w regionie polimorficznym warunkującym tę cechę. 


