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Recenzja 

rozprawy doktorskiej mgr inż. Michała Kwiatka pt. „Analiza genetyczna form 

pszenżyta ozimego (X Triticosecale Witt.) z introgresją chromatyny Aegilops spp.” 

wykonanej pod kierunkiem dr hab. Haliny Wiśniewskiej, prof. IGR PAN w Poznaniu 

 

 Pszenżyto (X Triticosecale Witt.) jest syntetycznym allopoliploidem należącym do 

plemienia Triticeae. Jest mieszańcem międzyrodzajowym stosunkowo młodym, powstałym w 

wyniku skrzyżowania pszenicy z żytem. W ten sposób połączono zalety pszenicy (większą od 

żyta zawartość białka i innych ważnych składników pokarmowych) z cennymi 

właściwościami żyta (odporność na choroby, suszę, zimotrwałość). Pszenżyto uprawne jest 

obecnie zbożem o dużym znaczeniu gospodarczym lecz intensywna selekcja na płodność i 

plenność spowodowała załamanie się cech ważnych z punktu widzenia rolniczego m.in. 

odporności na czynniki chorobotwórcze, biotyczne i abiotyczne. Rozwiązaniem jest 

zastosowanie krzyżowania oddalonego, w celu transferu genów warunkujących korzystne 

cechy z form dzikich do odmian uprawnych, uwarunkowane pokonaniem barier 

krzyżowalności istniejących w naturze. Kozieńce mogą być donorami takich cech dla 

pszenżyta, na co wskazują wyniki prac badawczych z tego zakresu. Badania Autora są bardzo 

dobrze wkomponowane w aktualne potrzeby genetyków i hodowców roślin i tym samym 

uznaję za zasadne podjęcie tematu ocenianej pracy doktorskiej. 

 Celem było zbadanie możliwości poszerzenia zmienności genetycznej pszenżyta 

poprzez introgresję chromatyny z dzikich gatunków rodzaju Aegilops. Realizując takie 

zamierzenia uzyskano rośliny mieszańcowe F1, krzyżując w obydwu kierunkach 5 

ustabilizowanych form amfiploidalnych (Aegilops spp. x Secale cereale L.) z 5 odmianami i 

jedną linią hodowlaną pszenżyta heksaploidalnego. Stosując samozapylenia [S] i krzyżowania 

wsteczne [B] wyprowadzono 4 kolejne generacje tych mieszańców. Kolejnym celem było 

sprawdzenie, w jakim zakresie zastosowane techniki umożliwiają określenie morfologii 

chromosomów podczas mitozy i MI mejozy oraz ich zachowanie w kolejnych pokoleniach 

mieszańcowych. Ziarniaki i rośliny uzyskane ze skutecznych krzyżowań stanowiły obiekt 

badań w latach 2009 – 2012. Identyfikowano w nich chromosomy mitotyczne i mejotyczne za 

pomocą fluorescencyjnej i genomowej hybrydyzacji in situ (FISH/GISH) pięciu 
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diploidalnych i 4 tetraploidalnych form kozieńców a także mieszańców tych form z żytem i 

pszenżytem. Ponadto, za pomocą zweryfikowanych markerów molekularnych 

identyfikowano geny odporności na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i łamliwość 

podstawy źdźbła.  

 Przedstawiona do oceny praca liczy 154 strony tekstu łącznie z piśmiennictwem, 

tabelami (19), rysunkami (36) i fotografiami (32). Tekst podzielono na 10 rozdziałów 

typowych dla prac doktorskich i nie wnoszę uwag w tym względzie. 

 Ocenę szczegółową rozpoczynam od rozdziału „Wykaz stosowanych skrótów”, który 

moim zdaniem wymaga uzupełnień w odniesieniu do wszystkich zastosowanych skrótów, np. 

str. 124 SRR (czy SSR?) a szczególnie ze str. 31, dotyczących wyprowadzania kolejnych 

pokoleń. Nie jest jasne czy krzyżowanie wsteczne to „B” bo nie ma przy tej literze cyfry lub 

może BC z odpowiednią cyfrą?, czy C1 – n to kolejne pokolenie po kolchicynowaniu? itd.; 

pierwszy kwadrat od góry należy zmienić albo uzupełnić o krzyżowanie odwrotne. 

 Treść rozdziału „Wstęp” stanowi dobre wprowadzenie w problematykę pracy. 

Obejmuje 20 stron, jest precyzyjny i klarowny. Zawiera ogólne informacje na temat  

badanych w pracy gatunków, ich znaczenia oraz zakresu aktualnie prowadzonych badań, nad 

ulepszaniem pszenżyta. Opisywany rozdział, który jest faktycznie przeglądem literatury, 

opracowany został w oparciu o niezbędne pozycje literatury. 

Drobne uwagi w odniesieniu do powyższej części pracy: 

str. 10 – w obecnej nomenklaturze zamiast rodziny „krzyżowe” stosuje się „kapustne – 

Brassicaceae”, 

str. 13 – np. Ae. biuncialis Vis., Ae. kotschyi (Boiss) i pozostałe – należy stosować pełne 

nazewnictwo (uwaga dotyczy całej pracy) 

str. 14 – techniki kultur in vitro - nie są technikami inżynierii genetycznej  

str. 20 dwunasty wiersz od dołu – brakuje „rdza żółta”   

 „Cel i zakres pracy” umieszczono w oddzielnym rozdziale, co uznaję jako w pełni 

zasadne. Jest jasno podany i właściwie zredagowany. 

 Kolejny rozdział pracy „Materiał roślinny” wymaga następujących zmian 

redakcyjnych: 

- rozdział należy uzupełnić o informacje dotyczące markerów wykorzystanych w pracy, 

autora(ów) markerów zaprojektowanych a sprzężonych z sekwencją genów Lr 9, Lr 35 o 

których Doktorant wspomina dopiero na str. 123, 124  

str. 26, 28 – dodatkowego wyjaśnienia lub uzupełnienia wymagają: 
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- źródło pochodzenia form alloploidalnych z żytem odmiany Strzekęcińskie. W tekście – str. 

26 (czwarty akapit od dołu) Autor powołuje się na pozycje literatury a w tabeli nr 1 jest 

inaczej. Wskazane byłoby choćby krótkie wyjaśnienie np. czy materiał ten był 

kolchicynowany i czy jest ustabilizowany genetycznie? Ponadto, w tab. 1 (także w tab. 10 na 

str. 89) warto dodać kolumnę z liczbą porządkową, łatwiej jest powoływać się na konkretną 

formę 

- potrzebne jest krótkie wyjaśnienie odnośnie otrzymania i wykorzystania kombinacji 

krzyżówkowej Ae. tauschii x S. cereale jako formy diploidalnej   

- str. 29 drugi akapit od dołu – dlaczego pominięto kombinację krzyżówkową AtSc x 

Lamberto? 

 Oceniając metodyczną część dysertacji uważam, że należy ją uściślić. Zakres badań 

jest bardzo szeroki, zgodny z metodami stosowanymi aktualnie w pracach o podobnej 

tematyce, co umożliwia porównywanie uzyskanych wyników własnych z danymi innych 

autorów. 

 Z obowiązku recenzenta przedstawiam uwagi szczegółowe, które proponuję 

uwzględnić przy redagowaniu do druku rozdziału „Metody badań”: 

- str. 39, 49 i w całej pracy należy zastosować pojęcie kastrowane, zapylane „kwiaty” zamiast 

„kwiatki”, str. 43 – nieścisłość w nazwach matrycy do PCR „amplifikowany insert” lub 

znakowana sekwencja”, str. 45 – „płukankach” = kolokwializmy 

- str. 41 – widnieje nazwa szczepu TopF10 z plazmidem pUC19, podczas gdy na str.42 i 46 

jest informacja o plazmidzie, czy może raczej fagu M13?  

- str. 42, 43, 47 i w całej pracy należy skorygować sposób zapisu składu mieszanin 

reakcyjnych do PCR, który powinien być podany w formie stężenia końcowego; przy 

polimerazie brak stężenia, zamiast tego jest informacja o dNTP?  

- str. 45 –5.3 w tytule podrozdziału należy dodać „podłoży płynnych”; w podrozdziale - 

pożywka LA - „jest zestalona agarem”; str. 45, 46 brak stężenia antybiotyków tetracykliny i 

ampicyliny (50 czy 100?); winno być „inkubacja z wytrząsaniem w 37
0
C przy 200 obr./min”; 

alkohol do izolacji – trzeba uściślić – zapewne etylowy? 

- str. 47 – końcówka akapitu o izolacji DNA jest zupełnie niejasna (podano raz stężenie, raz 

objętość); ponadto brak informacji o objętości końcowej mieszaniny reakcyjnej; brak numeru 

tabeli; w tabeli brak oryginalnego źródła markerów, takiego jak w dyskusji; w tabeli nazwy – 

symbol markera i symbol sekwencji starterów nie powinny być stosowane zamiennie 

- niezbędna jest weryfikacja liczebności zapylanych kwiatów i zawiązanych ziarniaków, w 

tekście i na rycinach (wykresach) powinny być te same dane np. na str.49 ryc. 19 podano 87 
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ziarniaków a w tekście 88, podano w tekście 39 ziarniaków a na ryc. 19 jest ich 31, podano 39 

ziarniaków a skąd 40 roślin? np. w tekście podano 64 rośliny (bo 24 + 40) – co nie odpowiada 

liczbie 66 roślin podanej w tab. 3 str. 32, np. w tekście 323 rośliny do analiz a w tab. 3 str. 32 

z wyliczeń winno być o 10 mniej, str. 51, 53 nie zgadza się liczba zawiązanych ziarniaków z 

podaną odpowiednio na ryc. 22 i 27 itd. 

 Wyniki badań przedstawiono w tabelach, na wykresach, rycinach i fotografiach. 

Sposób prezentacji wyników pozwala prześledzić poszczególne etapy i parametry. Jeśli 

chodzi o badania cytogenetyczne, dotychczas przeprowadzono ich wiele, różnymi technikami. 

Analizom cytogenetycznym Autor poświęcił wiele miejsca, efekty pracy zostały 

przedstawione bardzo solidnie. Na szczególne wyróżnienie zasługuje dokumentacja wyników 

uzyskanych metodą fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) i analizy struktury genomu 

techniką genomowej hybrydyzacji in situ (GISH i mcGISH) . Zastosowanie tych metod 

pozwoliło Autorowi na określenie nie tylko liczby chromosomów ale również ich zmian 

strukturalnych w kozieńcach na poziomie 4x w porównaniu z 2x. Doktorant zidentyfikował 

delecje oraz konkretne translokacje wewnątrzgatunkowe pomiędzy genomami kozieńców a 

także translokacje punktowe chromatyny genomu S na chromosomach genomów A i B w 

mieszańcach. Odkrył też translokację zlokalizowaną w okolicach centromeru, nie tak jak 

dotychczas opisywano – przytelomerowo. Ponadto, w mieszańcach z żytem i pszenżytem 

Autor mógł określić introgresję chromatyny kozieńców do pszenżyta oraz stabilność tych 

rearanżacji w potomstwie (F1 – F4), wykorzystując fizyczne mapy markerów 

cytogenetycznych. Na tak dokładne analizy nie pozwalała dotychczas stosowana metoda C-

prążków. W dostępnej literaturze mało jest informacji na ten temat. Za pomocą 

zweryfikowanych markerów molekularnych Autor zbadał obecność przeniesionych do 

pszenżyta genów warunkujących odporność na określone choroby. Opisane wyniki badań 

mogą być wykorzystane w praktycznej hodowli roślin, szczególnie jeśli chodzi o materiał 

wyjściowy o poszerzonej zmienności genetycznej, uzyskanej w wyniku krzyżowania 

oddalonego. 

Podczas czytania omawianego rozdziału nasunęły mi się następujące uwagi: 

- str. 50, ryc. 20 jest chyba wstawiona pomyłkowo – winna dotyczyć krzyżowań z odmianą 

pszenżyta Secundo a nie Bogo 

- str. 53 trzeci wiersz od dołu - zamiast „nasion” winno być ”ziarniaki” 

- str. 62 ryc. 33, str. 75 tab. 5, str. 109 tab. 18 – proponuję ujednolicić w całej pracy kolejność 

kombinacji krzyżówkowych w tabelach i na rycinach a tym samym w tekście całej pracy” z 
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zakresu żywotności ziarn pyłku, analiz cytologicznych i pozostałych wyników badań – będzie 

to bardziej czytelne  

- w tytułach rycin od nr 32 do 36 proponuję podać miano [%] a na ryc. 34 i 35 oznakowanie 

kolorami wyjaśnić pod lub na wykresach a nie w tytule 

- od str. 67 fot. 3 – 10 wyjaśnienia odnośnie kolorów, barw byłyby bardziej czytelne gdyby 

znajdowały się pod lub na fotografii niż w jej tytule  

- str. 102 – wyjaśnienie pod tab. 14 i 15 – jest „zidentyfikowana obecność genu” a winno być 

„zidentyfikowana obecność markera dla genu” 

- str. 103 fot 30 – w tytule jest „z genem Pm13 warunkującego odporność na rdzę brunatną” a 

winno być „z genem Pm13 warunkującym odporność na mączniaka prawdziwego” 

- str. 119 – w mieszańcach Ae. kotschyi x S. cereale brak jest genomów A i B, więc kwestia 

może dotyczyć tylko roślin tejże kombinacji krzyżówkowej zapylonej pyłkiem pszenżyta. 

- str. 130 – proponuję w ostatnim zdaniu słowo „roślina” zamienić na „gatunek” 

 „Dyskusja wyników” jest obszerna, liczy 20 stron. W rozdziale tym komentarzem 

obdarzono rezultaty badań, odnosząc je do danych piśmiennictwa. Uznaję tę część rozprawy 

za interesującą i bardzo dobrze opracowaną. Dobór piśmiennictwa w dyskusji jest właściwy, 

co wskazuje na dobre rozeznanie Autora w realizowanej tematyce badawczej. 

Zgromadzone piśmiennictwo jest wyjątkowo liczne (268 pozycji), w tym ponad 40% 

cytowań to wydawnictwa po 2000 roku a ok. 90% pozycji jest obcojęzycznych. Proponuję 

jedynie pominąć wydawnictwa książkowe i wprowadzić korektę spisu literatury, uzupełniając 

go o brakujące pozycje, na które Autor powołuje się w tekście pracy np. str. 112, wiersz 6, 7, 

13 od góry, str. 124, wiersz 4 od dołu. Ponadto uzupełnienia wymaga wyszczególnienie 

adresów internetowych np. str. 8,12,127 

 W tekście ocenianej pracy Autor nie ustrzegł się licznych pomyłek edytorskich, 

niektóre zaznaczyłam w maszynopisie pracy: str. 1, 7, 12, 16, 24, 25, 66, 101, 114. Proponuję 

również by w całej pracy sformułowanie „w porównaniu do” zamienić na „w porównaniu z” 

– np. na str. 10, 111,113, 131 w 2 wniosku.  

 Wnioski sformułowano o uzyskane wyniki badań. Uważam jednak, że są zbyt liczne 

(14), część z nich jest stwierdzeniami. Proponuję pominąć wniosek 4, a połączyć 7 z 8 oraz 

połączyć wnioski 11, 12, 13 i 14. W 3 wniosku należy dopisać „zwykle”. We wnioskach 5 i 

10 słowo „genu” zamienić na „genów”; we wniosku 11 stwierdzenie „są źródłem” zamienić 

na „mogą być źródłem”. 

 Streszczenie wymaga uzupełnień: w pierwszym akapicie od góry należy uzupełnić 

treść o „rdzę żółtą”, w trzecim brak informacji o Ae. tauschii; str. 135 drugi akapit od góry 
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należy zamienić słowo „genom” na „genomy” (w dwóch miejscach) a w trzecim akapicie 

zamiast „są źródłem” winno być „mogą być źródłem”. 

 Na zakończenie wyrażam opinię, że wykonano wszystkie planowane zadania 

badawcze i tym samym zrealizowano postawiony cel pracy.  

Podsumowując ocenę pracy doktorskiej stwierdzam, że przeprowadzone badania i 

wyniki są bardzo interesujące ze względów poznawczych i aplikacyjnych. Specyfika badań 

wymagała bardzo dużego zaangażowania ze strony Autora. Dodatkową korzyścią aplikacyjną 

z przeprowadzonych badań jest możliwość wykorzystania przez hodowców informacji 

przedstawionych we wnioskach. Cenne są szeroko przebadane komponenty do krzyżowań 

zwiększające zmienność genetyczną, które można było zbadać i opisać dzięki połączeniu 

metod cytogenetyki molekularnej i wykorzystania markerów molekularnych. Praca stanowi 

kompleksowe opracowanie w tym zakresie, jednak jest opracowana niestarannie pod 

względem edytorskim.  

Reasumując stwierdzam, że oceniana rozprawa wnosi nowe elementy poznawcze do 

prezentowanej dziedziny wiedzy, mające jednocześnie znaczenie dla bezpośredniej praktyki. 

Praca spełnia więc wymogi stawiane dysertacjom doktorskim, określone w Art. 11 Ustawy z 

dnia 12 września 1990 r. o tytule i stopniach naukowych (Dz. Ustaw nr 65, poz.386).  

Biorąc powyższe pod uwagę, występuję do Wysokiej Rady Instytutu Genetyki Roślin 

Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu o dopuszczenie mgr inż. Michała Kwiatka do publicznej 

obrony Jego rozprawy doktorskiej. 

 

Lublin,  03.06.2013 r.       

 

 

 


