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Przebieg pracy zawodowej, opis dorobku oraz osiągnięć naukowo-badawczych 

1. Imię i nazwisko: Michał Kwiatek 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe  

19.06.2013 – uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii, nadany 

decyzją Rady Naukowej Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk 

w Poznaniu.  

                      

                     Temat rozprawy doktorskiej: Analiza genetyczna form pszenżyta ozimego            

(× Triticosecale Witt.) z introgresją chromatyny Aegilops spp.  

                      

                     Promotor pracy: Dr hab. Halina Wiśniewska, prof. IGR PAN. 

                     Recenzenci:       Prof. dr hab. Daniela Gruszecka 

                                                Prof. dr hab. Zbigniew Broda 

 

1.06.2009 – uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera, specjalizacja: genetyka i hodowla 

roślin. Praca magisterska wykonana w Katedrze Genetyki i Hodowli Roślin 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.  

                      

                    Temat pracy magisterskiej: Próba przywrócenia płodności mieszańcom pokolenia 

F2 otrzymanym w wyniku krzyżowań międzygatunkowych pomiędzy Brassica 

napus L. (CMS) z żółtonasiennymi gatunkami Brassica.  

  

                   Promotor pracy magisterskiej: Dr Błażej Springer 

                   Recenzent:                                 Prof. dr hab. Jerzy Nawracała 

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych  

1.10.2017 – obecnie         -   Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa 

i Bioinżynierii, Katedra Genetyki i Hodowli Roślin, adiunkt. 



3 

 

1.08.2014 – 30.09.2017   -    Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk wPoznaniu, 

Zakład Genomiki, Zespół Genomiki Zbóż, adiunkt. 

30.07.2013 – 31-07.2014 -   Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, 

Zakład Genomiki, Zespół Genomiki Zbóż, asystent. 

1.10.2009 – 16.06.2013 -      Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, 

Zakład Genomiki, Zespół Genomiki Zbóż, doktorant. 

 

4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 

2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311.): 

a) tytuł osiągnięcia naukowego – jednotematycznego cyklu publikacji pod wspólnym tytułem: 

Indukcja aberracji chromosomowych w roślinach mieszańcowych pszenżyta heksapliodalnego 

(x Triticosecale Wittmack) z introgresją chromatyny gatunków Aegilops spp. w celu poszerzenia 

zmienności genetycznej pszenżyta uprawnego. 

b) Wykaz publikacji (P.h.) wchodzących w skład osiągnięcia naukowego (od najnowszej): 

P.h.1. Kwiatek M., Majka J., Majka M., Belter J., Wiśniewska H. (2017). Adaptation of the pivotal-

differential genome pattern for the induction of intergenomic chromosome recombination in 

hybrids of synthetic amphidiploids within Triticeae tribe. Frontiers in Plant Science 8: 1300.  

IF2016/2017: 4,298;  MNiSW2016: 40; Udział habilitanta: 80% 

 

P.h.2. Kwiatek M., Wiśniewska H.,  Ślusarkiewicz-Jarzina A., Majka J., Majka M., Belter J., 

Pudelska H. (2017). Gametocidal factor transferred from Aegilops geniculata Roth can be 

adapted for large-scale chromosome manipulations in cereals. Frontiers in Plant Science 8: 

409.  

IF2016/2017: 4,298;  MNiSW2016: 40; Udział habilitanta: 70% 

 

P.h.3. Kwiatek M., Belter J., Majka M., Wiśniewska H. (2016). Allocation of the S-genome 

chromosomes of Aegilops variabilis Eig. carrying powdery mildew resistance in triticale (× 

Triticosecale Wittmack). Protoplasma 253(2): 329-343. 

IF2016: 2,87;  MNiSW2016: 30; Udział habilitanta: 70% 

 

P.h.4. Kwiatek M., Majka M., Ślusarkiewicz-Jarzina A., Ponitka A., Pudelska H., Belter J., 

Wiśniewska H. (2016) Transmission of the Aegilops ovata chromosomes carrying gametocidal 

factors in hexaploid triticale (× Triticosecale Wittm.) hybrids. Journal of Applied Genetics 

57(3): 305-315. 

IF2016: 1,655; MNiSW2016: 20; Udział habilitanta: 65% 
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P.h.5. Kwiatek M., Majka M., Wiśniewska H., Apolinarska B., Belter J. (2015). Effective transfer of 

chromosomes carrying leaf rust resistance genes from Aegilops tauschii Coss. into hexaploid 

triticale (×Triticosecale Witt.) using Ae. tauschii × Secale cereale amphiploid forms. Journal 

of Applied Genetics 56(2): 163-168.  

IF2015: 1,929; MNiSW2015: 20; Udział habilitanta: 80% 

 

Suma punktów IF prac wchodzących w skład osiągnięcia naukowego:  15,05 

Suma punktów MNiSW prac wchodzących w skład osiągnięcia naukowego:  150 

Zakres udziału habilitanta w powstanie prac wchodzących w skład osiągnięcia naukowego: 65 - 80% 

Habilitant był zarówno pierwszym, jaki i korespondencyjnym autorem we wszystkich pracach 

składających się na osiągnięcie naukowe.  

 

Niezależnie  od  powyższego  zestawienia,  wykaz  i  kopie  monotematycznego   cyklu   publikacji 

stanowiącego osiągnięcie naukowe oraz oświadczenia współautorów określające indywidualny wkład 

każdego z nich w powstanie tych publikacji zamieszczono w Załączniku 4.  

c) Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich 

wykorzystania  

Wprowadzenie 

Prezentowany cykl publikacji jest wynikiem badań, które miały na celu indukcję 

i charakterystykę aberracji chromosomowych, powstałych w kolejnych pokoleniach pszenżyta 

heksaploidalnego (x Triticosecale Wittmack) z introgresją chromatyny gatunków z rodzaju Aegilops 

w świetle mechanizmów ewolucji poliploidalnych zbóż oraz możliwości ich wykorzystania w hodowli 

pszenżyta uprawnego. 

Aberracja chromosomowa to termin określający odstępstwo od naturalnej liczby 

chromosomów, charakterystycznej dla danego organizmu lub zmianę struktury chromosomu. 

Anomalie liczby chromosomów mogą występować w postaci aneuploidii, czyli zjawiska polegającego 

na wzbogaceniu lub zubożeniu zestawu chromosomów o jeden lub więcej chromosomów. 

Odstępstwami od naturalnej liczby chromosomów może być także poliploidia, będąca następstwem 

zwielokrotnienia kompletnego zestawu chromosomów. Z kolei anomalie struktury chromosomów są 

to zmiany powstające na skutek pęknięć chromosomów oraz możliwości ponownego łączenia się 

segmentów chromosomów w odmiennym porządku. Zjawiska te mają ogromne znaczenie dla 

ewolucji, ponieważ powodują zmiany w lokalizacji genów, co ma wpływ na ich ekspresję. Ponadto, 

aberracje strukturalne wpływają na zmienność miejsc, w których dochodzi do rekombinacji, dzięki 
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czemu możliwe jest przełamanie sprzężeń genów a w konsekwencji poszerzenie zmienności 

genetycznej. Rozróżniane są: 

 delecja – tj. utrata odcinka chromosomu, 

 inwersja – tj. odwrócenie fragmentu chromosomu o 180 stopni, 

 duplikacja – tj. powielenie odcinka chromosomu, 

 translokacja –tj. przeniesienie odcinków między niehomologicznymi chromosomami. 

 

Aberracje chromosomowe mają wpływ na kształtowanie fenotypu i leżą u podstaw ewolucji 

oraz różnicowania organizmów żywych. Zmiany struktury i liczby chromosomów są częstym 

zjawiskiem obserwowanym wśród organizmów mieszańcowych. Indukują one zmienność genetyczną 

blisko spokrewnionych osobników, jak również mogą prowadzić do powstania nowych gatunków. 

Wykorzystanie aberracji chromosomowych jest także efektywnym sposobem transferu chromatyny 

obcych gatunków w celu powiększenia bioróżnorodności gatunków użytkowych. Mogą być wywołane 

czynnikami fizycznymi (np. promieniowanie, wysoka temperatura), chemicznymi (np. traktowanie 

roztworem kolchicyny) lub genetycznymi (np. manipulacje genomami za pomocą odpowiednich 

krzyżowań lub manipulacja genami odpowiadającymi za mechanizmy kontrolujące proces 

rekombinacji). 

Krzyżowanie oddalone dwóch różnych gatunków może prowadzić do aberracji 

chromosomowych w postaci amfiploidii, tj. obecności w formie mieszańcowej kompletnych zestawów 

chromosomów pochodzących od obu rodziców. Przykładem naturalnych amfiploidów roślin 

użytkowych są gatunki z rodzaju Triticum, które powstały poprzez spontaniczne krzyżowania form 

z kompleksu Aegilops-Triticum oraz podwojenie liczby chromosomów nowopowstałych form 

mieszańcowych. Co więcej, istnieją dwie teorie specjacji tych gatunków (Zohary 1999). Pierwsza 

z nich, zwana monofiletyczną, zakłada, iż każdy genom wchodzący w skład roślin poliploidalnych ma 

swojego odrębnego przodka. Natomiast druga teoria, polifiletyczna, mówi o tym, że pierwotny 

amfidiploid powstał poprzez spontaniczne skrzyżowanie dwóch diploidów. Tak powstała forma 

mieszańcowa posiadała genom osiowy (konserwatywny, o mniejszej podatności na rekombinację) 

oraz genom różnicujący, którego chromosomy były bardziej podatne na rekombinację wewnątrz oraz 

międzygatunkową (Zohary i Feldman 1962; Feldman i Levy 2012). Udowodniono, że ten typ specjacji 

miał miejsce w procesie różnicowania tetraploidalnych pszenic Triticum turgidum ssp. diccocoides 

(A
u
A

u
BB) oraz Triticum timopheevi (A

u
A

u
GG) (Spoor 2001). Obie formy miały wspólnego przodka 

(A
u
A

u
SS), powstałego wskutek spontanicznego krzyżowania Triticum urartu Thum. ex Gandil (A

u
A

u
) 

z Aegilops speltoides Tausch (SS), w którym genom A
u
 był tzw. osiowym a genom S podlegał 

rearanżacjom prowadzącym do powstania genomów B i G. Podobne sposób różnicowania się 

amfiploidów miał miejsce wśród gatunków z rodzaju Aegilops (Feldman 1965; Kihara 1954; Kilian 

i in. 2011). W nauce i hodowli amfiploidy wykorzystywane są jako formy pomostowe do transferu 

korzystnych cech oraz do badań nad mechanizmami ewolucji roślin poliploidalnych (Apolinarska 
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2010; Kwiatek i in. 2012, 2013). Idąc dalej, za pomocą następujących po sobie krzyżowań 

wypierających z jednym rodzicem formy mieszańcowej istnieje możliwość uzyskania form 

addycyjnych lub substytucyjnych, posiadających dodatkowy, obcy chromosomom lub chromosomy 

albo zastąpienie chromosomu lub chromosomów biorcy kompensującą liczbą chromosomów dawcy. 

Formy addycyjne lub substytucyjne, a w szczególności te o charakterze monosomicznym są 

wykorzystywane do szybszego i bardziej efektywnego transferu wybranych cech użytkowych do 

roślin uprawnych, a także w badaniach nad mapowaniem genetycznym tych cech (Sears 1954; Kynast 

i in. 2004; Cho i in. 2006; Kwiatek i in. 2016a; c– P.h.3; 4). Ograniczeniem tego zabiegu jest jednak 

ilość obcej chromatyny wprowadzona do genomu rośliny uprawnej. W większości przypadków dawcą 

locus pożądanego genu jest dziki krewny, więc ilość chromatyny wprowadzanej do gatunku 

uprawnego wraz z locus danego genu powinna być niewielka, aby uniknąć wprowadzania sprzężonych 

cech z nieudomowionej puli genowej (Lukaszewski 2003). Stąd, najbardziej użyteczne w praktyce 

hodowlanej jest zjawisko translokacji. Dotychczas obserwowano translokacje i analizowano 

mechanizmy ich powstawania w terminalnych, interkalarnych lub przycentromerowych regionach 

chromosomów. Często spotykane są translokacje centromerowe, które powstają na skutek pęknięcia 

uniwalentów w regionie centromeru i rozejścia ramion do przeciwległych biegunów podczas anafazy I 

mejozy. Tak powstałe chromosomy telocentryczne różnych grup homologicznych lub genomów mogą 

ze sobą koniugować tworząc zrekombinowane chromosomy. Z kolei translokacje obejmujące jedynie 

segment chromosomu są obserwowane bardzo rzadko, ze względu na mechanizmy genetyczne 

ograniczające koniugacje chromosomów niehomologicznych lub pochodzących z różnych genomów. 

Powstają one w wyniku zjawiska opóźnionych chromosomów podczas anafazy I lub II mejozy. 

Opóźnione chromatydy mogą zostać pocięte podczas cytokinezy, a następnie ulec fuzji do innego 

chromosomu.  

Istnieją jednak mechanizmy genetyczne, które zabezpieczają koniugację jedynie 

chromosomów homologicznych. Do najlepiej poznanych należy mechanizm warunkujący 

homologiczną rekombinacje chromosomów pszenicy, kontrolowany przez gen Ph1, zlokalizowany na 

długim ramieniu chromosomu 5B (Riley i Chapman 1958);  i gen Ph2 (na chromosomie 3DS; Mello-

Sampayo 1971) oraz szereg nieokreślonych loci (Sears 1977). Do tej pory ustalono, że locus Ph1 jest 

sprzężone z białkiem Cdk2 (kinaza zależna od cyklin; Griffith i in. 2006; Greer i in. 2012) 

indukującym redukcję ekspresji genu TaASY1, który koduje białko ASY1 wchodzące w skład 

kompleksu synaptycznego (SC) (Boden i in. 2009). Mechanizm Ph1 ma znamiona procesu 

uniwersalnego wśród rodzajów należących do plemienia Triticeae. Schlegel i in. (1991) wykazali, iż 

introgresja całego chromosomu 5B (z locus Ph1) pszenicy do żyta (Secale cereale L.) skutkowała 

drastycznym obniżeniem częstości koniugacji chromosomów żyta podczas metafazy I mejozy 

(Lukaszewski i Kopecky 2010). 

Z drugiej strony istnieją także czynniki genetyczne, które, podobnie jak czynniki fizyczne 

i chemiczne, mają wpływ na zaburzenie segregacji poprzez indukcję aberracji chromosomowych. Są 
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to m.in. geny gametocydalne (Gc) występujące w gatunkach z rodzaju Aegilops (Endo i Tsunewaki 

1975; Nasuda i in. 1998; Endo 2007). Mechanizm działania genów Gc polega na preferencyjnej 

transmisji chromosomów posiadających te geny przy jednoczesnej indukcji pęknięć chromosomów, 

które nie posiadają loci tych genów, co w konsekwencji prowadzi do dysfunkcji gamety. Istnieje 

jednak możliwość, że szkody w postaci fragmentacji chromosomów są na tyle małe, iż gameta może 

funkcjonować i brać udział w zapłodnieniu oraz dalszych procesach związanych z dziedziczeniem. 

Zjawisko to zostało wykorzystane do tworzenia aneuploidalnych i translokacyjnych linii pszenicy 

uprawnej (Endo i Gill 1996) oraz do tworzenia addycyjnych linii pszenicy z chromosomami 

jęczmienia (Shi i Endo 1997; 1999; 2000). Fenomen ten wykorzystywany jest także do konstruowania 

map fizycznych (cytogenetycznych) i ich integracji z mapami genetycznymi (Nasuda i in. 2005; 

Sakata i in. 2010; Ishihara i in. 2014). 

Materiał roślinny, hipoteza badawcza i cel badań  

Idealnym obiektem do obserwacji i badań nad aberracjami chromosomowymi jest 

heksaploidalne pszenżyto (×Triticosecale Wittm.). Jest to sztucznie otrzymane zboże, łączące 

w jednym organizmie genomy A i B pochodzące z pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) 

i genom R pochodzący z żyta (Secale cereale L.). Chromosomy pszenżyta są dość łatwe do obserwacji 

i rozróżnienia stosując metody cytogenetyki molekularnej. Analiza genomu tego zboża na poziomie 

sekwencyjnym jest możliwa do wykonania, gdyż szeroko dostępne są metody i narzędzia biologii 

molekularnej, stosowane w badaniach nad pszenicą i żytem. Ponadto, możliwość krzyżowania 

pszenżyta z pokrewnymi gatunkami zbóż pozwala na wytworzenie międzyrodzajowych form 

mieszańcowych, posiadających dodatkowo cały zestaw (amfiploidy), lub pojedyncze obce 

chromosomy (aneuploidy).  

Materiał roślinny w badaniach stanowiły rośliny kolejnych pokoleń mieszańcowych, 

uzyskanych z obustronnych krzyżowań form amfiploidalnych  Aegilops spp. × Secele cereale 

(2n=6x=42, UUSSRR; 2n=6x=42, UUMMRR oraz 2n=4x=28 DDRR) z pszenżytem uprawnym 

(2n=6x=42; odmiany: Bogo, Kitaro, Lamberto i Moreno). Formy amfiploidalne posiadały kompletne 

zestawy chromosomów kozieńców: Aegilops biuncialis (UUMM, 2n=4x=28),  Aegilops geniculata 

(syn. ovata UUMM, 2n=4x=28), Aegilops variabilis (UUSS, 2n=4x=28) Aegilops tauschii (DD, 

2n=2x=14), a także żyta (Secale cereale L.; 2n=2x=14). 

Zgodnie z główną hipotezą badawczą habilitanta, zastosowanie form amfiploidalnych 

charakteryzujących się obecnością osiowego genomu R, podobnie jak w pszenżycie (AABBRR), 

a także tym samym lub zbliżonym poziomem ploidalności (6x lub 4x)  jak pszenżyto heksaploidalne, 

powinno skutkować rekombinacją homologicznych chromosomów genomów R i w konsekwencji 

zapewnić większą stabilność cytogenetyczną otrzymanych mieszańców niż w przypadku 

bezpośrednich krzyżowań gatunków z rodzaju Aegilops.  
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Celem badań prowadzonych przez habilitanta była indukcja aberracji chromosomowych 

u roślin mieszańcowych pszenżyta (x Triticosecale Wittmack) z introgresją chromatyny gatunków 

rodzaju Aegilops wykorzystując osiowy charakter genomu R oraz ekspresję genów gametocydalnych 

charakterystycznych dla niektórych gatunków kozieńców. Badania koncentrowały się przede 

wszystkim na określeniu dynamiki zmian liczby i struktury chromosomów. Nadrzędnym celem było 

jednak poszerzenie zmienności genetycznej pszenżyta uprawnego a w szczególności wprowadzenie 

loci genów warunkujących odporność lub tolerancję na choroby wywołane przez grzyby patogeniczne.  

Aberracje chromosomowe w roślinach mieszańcowych Triticosecale × Aegilops biuncialis (P.h.1) 

W większości, formy mieszańcowe pokolenia F1 są sterylne ze względu na brak obecności 

dwóch kopii homologicznych chromosomów, co w konsekwencji prowadzi do powstania 

dysfunkcjonalnych gamet. Jednakże w toku ewolucji większości roślin poliploidalnych wykształcony 

został mechanizm tworzenia mieszańców międzyrodzajowych, oparty na osiowo-różnicującej 

konstrukcji genomów, który umożliwia powstanie gamet zdolnych do zapłodnienia. Zgodnie 

z hipotezą badawczą, do krzyżowań międzyrodzajowych z pszenżytem heksaploidalnym (2n=6x=42 

chromosomy, AABBRR) użyto form amfiploidalnych Aegilops biuncialis × Secale cereale 

(2n=6x=42, UUMMRR) mając na uwadze osiowy charakter genomów R oraz chcąc wymusić 

rekombinacje chromosomów należących do genomów A i B pszenżyta oraz U i M, właściwych dla 

Ae. biuncialis. Dzięki analizom cytogenetycznym pokoleń potomnych F1 i F2 scharakteryzowano dwa 

mechanizmy warunkujące rekombinację chromosomów. Pierwszy z nich to losowa fragmentacja 

chromosomów oraz następujące po niej losowe łączenie fragmentów chromosomów podczas mitozy 

merystemów wierzchołkowych korzenia. Drugi mechanizm to koniugacja chromosomów różnych 

genomów podczas mejozy komórek macierzystych pyłku. W celu obserwacji i identyfikacji 

chromosomów mitotycznych wykorzystano fluorescencyjną oraz genomową hybrydyzacje in situ 

(FISH/GISH) wykorzystując markery cytogenetyczne opracowane w oparciu o sekwencje powtarzalne 

(Kwiatek i in. 2016c) oraz sondy pozwalające na detekcję poszczególnych genomów (Kwiatek i in. 

2013). Z kolei, analiza cytogenetyczna chromosomów podczas mejozy komórek macierzystych pyłku 

(KMP) poprowadzana została z wykorzystaniem zarówno technik FISH/GISH oraz immunodetekcji 

białek kompleksu synaptycznego (ASY-1 i ZYP-1), które tworzą swoiste rusztowanie pomiędzy 

koniugującymi chromosomami i towarzyszą procesowi crossing-over. W 230 roślinach pokolenia F1 

obserwowano spodziewany zestaw chromosomów składający się z jednej haploidalnej liczby 

chromosomów pochodzących z genomów A, B, U i M (po 7 chromosomów) oraz 14 chromosomów 

genomu R (7 par). Jednakże, u sześciu roślin pokolenia F1 obserwowano kompensujące translokacje 

segmentów chromosomów należących do obu form rodzicielskich, np. 1BS-1BL.5ML i 5MS-

5ML.1BL („-„ oznacza centromer;  „.” oznacza miejsce translokacji). Można przypuszczać, iż 

gwałtowne zmiany w genomie mieszańców, spowodowane wymuszonym krzyżowaniem 

międzyrodzajowym, mogły mieć wpływ na tworzenie pęknięć chromosomów (Friedberg i in. 2004). 
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W literaturze znane są przypadki, w których zaburzenia cyklu komórkowego spowodowane przez 

anomalie w segregacji chromosomów podczas mitozy lub pęknięcia DNA (tzw. double-strand breaks, 

DSBs), prowadzą do aberracji chromosomowych (Ganem i Pellman 2012). Co więcej, 

w poszczególnych komórkach merystemu wierzchołkowego danej rośliny pokolenia F1 obserwowano 

niekompensujące chromosomy translokacyjne, co może wskazywać na losowy charakter zmian 

wywołanych tzw. stresem komórkowym, związanym z obecnością obcego DNA, indukującym 

zakłócenia cyklu komórkowego (Stevens i in. 2011). Z kolei analiza profazy I mejozy komórek 

macierzystych pyłku roślin pokolenia F1, wykazała obecność białek kompleksu synaptycznego, 

wskazującego na koniugację chromosomów. Z doniesień literaturowych wiadomo, że u diploidów 

białko ASY-1 zanika w regionach gdzie tworzą się synapsy podczas zygotenu, aby ponownie włączyć 

się w strukturę kompleksu synaptycznego podczas pachytenu (Philips i in. 2012). W badaniach 

mejozy KMP u roślin mieszańcowych Triticosecale × Aegilops biuncialis (Kwiatek i in. 2017a; P.h.1) 

w zygotenie obserwowano sygnały specyficzne zarówno dla białka ASY-1, jak i ZYP-1, co wskazuje 

na to, że nie wszystkie chromosomy brały udział w procesie koniugacji. Co więcej, obserwowano 

charakterystyczne miejsca, w których sygnały białka ASY-1 były nagromadzone i bardziej 

intensywne, a ich lokalizacja odpowiadała miejscom intensywnego nagromadzenia chromatyny, 

charakterystycznej dla telomerów chromosomów żyta, co świadczy o koniugacji chromosomów 

osiowego genomu R, potwierdzając hipotezę badawczą. Biwalenty chromosomów genomu R 

obserwowane były następnie podczas metafazy I mejozy KMP przy użyciu techniki GISH. Oprócz 

tego, obserwowano biwalenty i triwalenty chromosomów pochodzących z różnych genomów, które 

miały bezpośredni wpływ na obecność aberracji chromosomowych w postaci translokacji w roślinach 

pokolenia F2. W niektórych miejscach, w których dochodziło do translokacji segmentów 

chromosomów zmapowano sekwencje powtarzalne, za pomocą FISH. Następnie, przy użyciu narzędzi 

bioinformatycznych, porównano ich sekwencje i wytypowano szereg wspólnych dla nich motywów 

DNA, które mogą być uznane za motywy charakterystyczne dla miejsc rekombinacji chromosomów 

badanych roślin mieszańcowych. 

Aberracje chromosomowe w roślinach mieszańcowych Triticosecale × Ae. geniculata (syn. ovata) 

(P.h.2 i P.h.4) 

Głównym celem badań była indukcja aberracji chromosomowych pszenżyta heksaploidalnego 

wykorzystując ekspresję genów gametocydalnych, których loci znajdują się na chromosomie 4M  

Aegilops geniculata van Slageren syn. ovata Roth. W tym celu wykonano obustronne krzyżowania 

form amfiploidalnych Ae. geniculata syn. ovata × S. cereale (2n=6x=42; UUMMRR) 

z heksaploidalnym pszenżytem odmiany Moreno a następnie wyprowadzano pokolenia potomne 

poprzez samozapylenie oraz krzyżowania wsteczne z pszenżytem w celu analizy segregacji 

chromosomu 4M oraz zmian liczby i struktury pozostałych chromosomów. Przedmiotem badań były 

chromosomy obserwowane podczas mitozy komórek merystemów wierzchołkowe korzenia oraz 
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mejozy KMP. Identyfikacji poszczególnych chromosomów dokonano przy użyciu technik FISH 

i GISH. Wszystkie rośliny pokolenia F1 charakteryzowały się identycznym zestawem chromosomów, 

składającym się z pojedynczych chromosomów każdego typu reprezentujących genomy A, B, U i M 

(po 7 chromosomów) oraz 14 chromosomów genomu R (7 par). Natomiast w kariotypach roślin 

pokolenia F2 (Ae. geniculata syn. ovata × S. cereale) × Triticosecale (cytoplazma Aegilops), 

wykazano obecność dwóch kopii chromosomu 4M (Kwiatek i in. 2016a, P.h.4.). Ponadto, 

obserwowano parę koniugujących ze sobą chromosomów 4M w postaci biwalentu, podczas metafazy I 

mejozy w KMP należących do roślin pokolenia F2. Jedynym wytłumaczeniem tego faktu jest to, iż 

przyczyną obecności dwóch kopii chromosomu 4M była jego preferencyjna transmisja, która miała 

miejsce zarówno podczas androgenezy, jak i gynogenezy roślin pokolenia F1 (Kwiatek i in. 2016c, 

P.h.4.). Z kolei w roślinach pokolenia F2 Triticosecale × (Ae. geniculata syn. ovata × S. cereale) 

z cytoplazmą pszenżyta, proces preferencyjnej transmisji chromosomów 4M nie był powszechny. Para 

chromosomów 4M była obecna w trzech z szesnastu roślin pokolenia F2. Z drugiej strony, 

krzyżowania wsteczne roślin pokolenia F1 (cytoplazma Aegilops) z pszenżytem zaowocowały 

potomstwem (BC1F1), w którym nie stwierdzono obecności chromatyny Aegilops (Kwiatek i in. 

2016c, P.h.4.). Natomiast w roślinach pokolenia BC1F1 uzyskanych przez krzyżowanie wsteczne 

roślin pokolenia F1 (cytoplazma pszenżyta) z pszenżytem obserwowano wiele translokacji drobnych 

segmentów chromosomów Aegilops do poszczególnych chromosomów pszenżyta (Kwiatek 

i in. 2016c, P.h.4.). Można zatem wnioskować, iż preferencyjny charakter transmisji chromosomu 4M 

z pokolenia na pokolenia jest kontrolowany przez dotąd nieokreślony czynnik cytoplazmatyczny. 

Możliwe jest także inne wytłumaczenie, zakładające istnienie supresora genów Gc, który zmniejsza 

efekt preferencyjnej transmisji chromosomów 4M, poprzez ograniczenie fragmentacji chromosomów 

w gametach nieposiadających chromosomów 4M, co ma wpływ na funkcjonalność i płodność. 

Takowy mechanizm supresji genów gametocydanych obserwowano w addycyjnych mieszańcach 

pszenicy odmiany Norin 26 z dodatkowym chromosomem 3C, pochodzącym od Aegilops truncialis 

L., który posiada loci Gc (Tsujimoto i Tsunewaki 1985). 

Kolejnym celem badawczym było poznanie mechanizmu fragmentacji chromatyny, będącej 

skutkiem ekspresji genów Gc oraz adaptacja tego zjawiska do indukcji aberracji chromosomowych 

w pszenżycie (Kwiatek i in. 2017b; P.h.2). W tym celu wykorzystano rośliny pokolenia F2 

(Triticosecale × Ae. geniculata syn. ovata × S. cereale; cytoplazma pszenżyta) posiadające dodatkową 

parę chromosomów 4M (2n=44, Kwiatek i in. 2016c, P.h.4) do krzyżowań wstecznych z pszenżytem 

(2n=42). Spośród roślin potomnych wybrano cztery, charakteryzujące się obecnością jednej kopii 

chromosomu 4M (2n=43). Podczas anafazy II mejozy KMP badanych czterech roślin obserwowano 

zjawisko opóźnionych chromosomów. Analiza statystyczna pozwoliła stwierdzić, iż liczba 

chromosomów opóźnionych i częstość występowania tego zjawiska była istotnie większa 

w komórkach nieposiadających chromosomów 4M, w porównaniu do komórek, w których 

zidentyfikowano te chromosomy. Fakt ten wskazuje na to, iż ekspresja genów gametocydalnych ma 
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wpływ na tempo rozchodzenia się chromosomów potomnych do biegunów podczas anafazy II mejozy 

KMP. Następstwem tego zjawiska jest rozerwanie opóźnionych chromosomów poprzez formującą się 

otoczkę jądrową podczas telofazy II oraz przez następującą po niej cytokinezę (Kwiatek i in. 2017b; 

P.h.2). W dalszej kolejności pęknięte chromosomy mogą formować mikrojądra, lub segregować do 

powstałych komórek potomnych. Co więcej, pofragmentowane chromosomy mogą łączyć się ze sobą 

lub pozostać rozczłonkowane podczas kolejnych podziałów mitotycznych mikrospory.  

W kolejnym etapie badań indukowano androgenezę w kulturach pylnikowych roślin pszenżyta 

z dodatkowym chromosomem 4M  w celu otrzymania roślin haploidalnch. Ich ploidalność poddana 

została ewaluacji za pomocą technik cytometrii przepływowej. Następnie wybrane rośliny haploidalne 

poddano kolchicynowaniu, celem podwojenia liczby chromosomów. W ten sposób otrzymano 41 linii 

podwojonych haploidów (DH) pszenżyta. Rośliny 17 linii posiadały następujące aberracje 

chromosomowe:  

 chromosomy telosomiczne 2RS i 2RL (5 linii, 4827 ziarniaków), 

 nullisomia 2R (1 linia, 835 ziarniaków),  

 translokacja 4RS.4BL (3 linie, 2563 ziarniaki),  

 translokacja 5BS-5BL.5RL (brak segmentu z locus Ph1; 5 linii, 4197 ziarniaków),  

 translokacja D7RS.3AL (3 linie, 2763 ziarniaki). 

Miejsca translokacji zostały fizycznie zmapowane przy użyciu metod cytogenetyki molekularnej 

(FISH/GISH). Wykonano także mapowanie genetyczne wykorzystując markery molekularne typu 

SSR (ang.: simple sequence repeats). Rośliny pozostałych 24 linii DH pszenżyta charakteryzowały się 

obecnością dodatkowej pary chromosomów 4M. Liczba uzyskanych roślin pszenżyta z konkretnymi 

aberracjami chromosomowymi dowodzi, iż kombinacja zabiegów cytogenetycznych, umożliwiających 

adaptację ekspresji genów Gc do indukcji rearanżacji chromosomowych w powiązaniu z technikami 

wyprowadzania kultur pylnikowych użytych do tworzenia podwojonych haploidów może być 

efektywnym narzędziem biotechnologicznym w produkcji unikatowych form pszenżyta na szeroką 

skalę. Wielkość liczby uzyskanych form ma szczególne znaczenie w aspekcie ich wykorzystania w 

programach hodowlanych.  

Aberracje chromosomowe w roślinach mieszańcowych Triticosecale × Aegilops variabilis (P.h.3) 

Główną koncepcją badań było uzyskanie aberracji chromosomowych w roślinach 

mieszańcowych Triticosecale × Aegilops variabilis Eig. celem wprowadzenia do pszenżyta 

uprawnego genu Pm13, warunkującego odporność na porażenie przez grzyby patogeniczne gatunku 

Blumeria graminis (DC.) E.O. Speer f. sp. Tritici Em. Marchal (Bgt) = Erysiphe graminis DC. Ex 

Merat f. sp. Tritici Em., powodujące mącznika prawdziwego. Zgodnie z hipotezą badawczą formy 

mieszańcowe zostały wyprowadzone poprzez obustronne krzyżowania form amfiploidalnych Aegilops 

biuncialis × Secale cereale (2n=6x=42, UUSSRR) z pszenżytem heksaploidalnym (AABBRR). 
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Podobnie jak w wyżej opisanych badaniach, rośliny pokolenia F1 posiadały haploidalną liczbę 

chromosomów genomów A, B, U i S oraz diploidalną liczbę chromosomów genomu R, co łącznie 

stanowiło zestaw 42 chromosomów. Chromosomy Aegilops i pszenżyta identyfikowane były za 

pomocą metod FISH i GISH, natomiast obecność genu Pm13 weryfikowana była za pomocą markera 

typu SSR, UTV14 (Cenci i in. 1998; 2003). W wyniku przeprowadzenia krzyżowań wstecznych roślin 

pokolenia F1 z pszenżytem uzyskano 17 roślin, które można było podzielić na dwie grupy. Pierwsza 

z grupa składała się z 12 roślin, których chromosomy pszenżyta posiadały translokacje małych, nie 

możliwych do identyfikacji za pomocą FISH, segmentów chromatyny Ae. variabilis. Ponadto, 

w żadnej z tych roślin nie zidentyfikowano markera genu Pm13. Z kolei w skład drugiej grupy roślin 

pokolenia BC1F1 wchodziło 5 roślin, które posiadały całe chromosomy Ae. variabilis w zakresie od 2 

do 5 chromosomów dla genomu U i od 3 do 4 chromosomów dla genomu S. Wszystkie te rośliny 

posiadały marker genu Pm13. Kolejnym krokiem było krzyżowanie wsteczne z pszenżytem pięciu 

roślin z drugiej grupy. W otrzymanych roślinach pokolenia BC2F1 obserwowano gwałtowną 

eliminację chromosomów Aegilops. Uzyskano trzy rośliny z pojedynczą substytucją 3S/3B, oraz sześć 

roślin z podwójną substytucją tego typu, a także cztery rośliny z addycją pojedynczego chromosomu 

3S oraz dwie rośliny z addycją chromosomu 2S i jednocześnie substytucją 3S/3B. Wszystkie te rośliny 

charakteryzowały się także obecnością markera genu Pm13. Eliminacja chromatyny Aegilops 

obserwowana w roślinach pokolenia BC2F1, przy jednoczesnej obecności chromosomów 2S i 3S może 

wskazywać na preferencyjny charakter transmisji tych dwóch chromosomów. Według doniesień 

literaturowych, chromosomy drugiej i trzeciej grupy homeologicznej gatunków Aegilops sp. posiadają 

geny gametocydalne, warunkujące wybiórczą względem tych chromosomów transmisję do kolejnych 

pokoleń roślin mieszańcowych pszenicy z chromatyną kozieńców, np. Aegilops caudata L. i Ae. 

triuncialis L. (chromosom 3C), Ae. cylindrica Host (2C), Ae. speltoides Tausch (2S), Ae. longissima 

Schweinf. & Muschl. (2S) (Endo, 2007). Potwierdzeniem słuszności tej tezy może być fakt, iż genom 

S należący do  Ae. variabilis, użytego do krzyżowań z pszenżytem, ma swojego przodka w postaci 

diploidalnego gatunku  Ae. longissima (Yu i Jahier 1992; Zhang i in. 1992; Badaeva i in. 1998). 

W ostatnim etapie badań, w wyniku samozapylenia roślin pokolenia BC2F1 uzyskano rośliny 

pszenżyta (pokolenie BC2F2), które charakteryzowały się obecnością jedynie chromosomów 3S, 

w postaci addycji jednej kopii bądź pary tych chromosomów lub substytucji 3S/3B. Co więcej, analizy 

molekularne wykazały, iż wszystkie rośliny mieszańcowe pokolenia BC2F2 posiadały marker genu 

Pm13. Podsumowując, zjawisko preferencyjnej transmisji chromosomów pozwoliło w relatywnie 

krótkim czasie (cztery pokolenia) uzyskać addycyjne lub substytucyjne formy posiadające chromosom 

lub parę chromosomów z loci pożądanej cechy. 

Aberracje chromosomowe w roślinach mieszańcowych Triticosecale × Aegilops tauschii (P.h.5) 

Celem badań było uzyskanie monosomicznych roślin pszenżyta posiadających chromosom 2D lub 3D 

przeniesiony z Aegilops tauschii Coss (2n=2x=14, DD). Wg literatury chromosom 2D posiada loci 
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genów Lr22a i Lr39 (Hiebert i in. 2007; Pestsova i in. 2000) natomiast chromosom 3D jest nosicielem 

locus genu Lr32 (Kerber 1987; Thomas i in. 2010). Wszystkie trzy geny są odpowiedzialne za 

odporność na porażenie grzybami patogenicznymi z gatunku Puccinia recondita Rob. ex Desm f. sp. 

tritici Eriks. et Henn. (syn. Puccinia triticina Eriks.), powodujące rdzę brunatną. Materiałem 

wyjściowym do badań były mieszańce Triticosecale × Aegilops tauschii pokolenia BC2F2 posiadające 

dodatkowe pary chromosomów 2D i 3D (2n=46) oraz geny Lr32 i Lr39, uzyskane we wcześniejszych 

badaniach habilitanta przy użyciu formy amfiploidalnej Ae. tauschii × S. cereale (2n=4x=28; DDRR). 

Samozapylenie roślin BC2F2 indukowalo częściową eliminację chromosomów Ae. tauschii z genomu 

mieszańców. Uzyskano sześć roślin o identycznym składzie chromosomowym jak rośliny BC2F2 , oraz 

cztery rośliny z addycją jednej kopii chromosomu 2D (2n=43) a także cztery rośliny z dodatkowym, 

pojedynczym chromosomem 3D (2n=43). W czterech pozostałych roślinach nie zidentyfikowano 

chromatyny Ae. tauschii oraz markerów genów Lr32 i Lr39. W roślinach posiadających poszczególne 

chromosomy genomu D zidentyfikowano właściwe im geny odporności Lr. Do kolejnego 

samozapylenia wybrano rośliny BC2F3 posiadające dodatkowe pary chromosomów 2D i 3D (2n=46) 

w wyniku czego uzyskano cztery grupy roślin, w których najliczniejszą była grupa zawierająca rośliny 

pszenżyta z dodatkową parą chromosomów 3D. Kolejne dwie grupy roślin charakteryzowały się: 

dodatkowym chromosomem 2D (1 roślina) oraz dodatkowym chromosomem 3D (5 roślin). Ponadto 

w jednej roślinie pokolenia BC2F3 nie obserwowano chromatyny Ae. tauschii. Wyniki te pozwalają 

przypuszczać, iż częstość transmisji chromosomów 3D do następnych pokoleń jest wyższa 

w porównaniu do częstości transmisji chromosomów 2D. Ponadto, w większości roślin 

mieszańcowych posiadających chromosomy 3D zidentyfikowano marker genu Lr32 oraz marker genu 

Lr39, charakterystyczny dla chromosomu 2D, który uległ eliminacji, co może świadczyć o introgresji 

locus Lr39 do genomu tych form mieszańcowych i piramidyzacji genów odporności. Uzyskane 

mieszańcowe formy pszenżyta posiadające pojedyncze chromosomy Ae. tauschii mogą zostać 

wykorzystane w programach hodowlanych pszenżyta, ukierunkowanych na polepszenie odporności na 

choroby wywołane przez grzyby patogeniczne. 

Najważniejsze osiągnięcia poznawcze i aplikacyjne zaprezentowanych badań: 

1) Wykazano, że osiowo-różnicująca konstrukcja genomowa roślin mieszańcowych 

Triticosecale-Aegilops, powstałych w wyniku krzyżowania pszenżyta heksaploidalnego 

(2n=6x=42 chromosomy, AABBRR) z formami amfiploidalnymi Aegilops spp.× Secale 

cereale (2n=6x=42, UUMMRR lub UUSSRR oraz 2n=4x=28, DDRR) pozwala na indukcję 

aberracji chromosomowych w postaci: 

a.  rearanżacji struktury chromosomów,   

b. zmiany liczby chromosomów. 
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2) Obserwowano i opisano dwa mechanizmy tworzenia się rearanżacji chromosomowych 

u roślin mieszańcowych Triticosecale-Aegilops w postaci: 

a. losowej fragmentacji chromosomów oraz następującego po niej losowego łączenia 

fragmentów chromosomów podczas mitozy merystemów wierzchołkowych korzenia, 

b. koniugacji chromosomów homeologicznych lub niehomologicznych podczas mejozy 

komórek macierzystych pyłku, wymuszonej poprzez osiowo-różnicującą konstrukcję 

genomową roślin mieszańcowych. 

3) Udowodniono, iż chromosomy genomu osiowego R koniugują ze sobą podczas mejozy roślin 

mieszańcowych pokolenia F1 uzyskanych poprzez krzyżowanie pszenżyta heksaploidalnego 

(2n=6x=42 chromosomy, AABBRR) z formami amfiploidalnymi Aegilops spp.× Secale 

cereale (2n=6x=42, UUMMRR lub UUSSRR oraz 2n=4x=28, DDRR) zapewniając częściową 

funkcjonalność gamet oraz płodność mieszańców następnych pokoleń. 

4) Wykazano, że chromosomy genomów osiowych mogą również koniugować z chromosomami 

genomów różnicujących. 

5) Na podstawie mapowania fizycznego sekwencji powtarzalnych scharakteryzowano miejsca, 

w których dochodzi do przełamań i translokacji segmentów chromosomów oraz 

wyodrębniono sekwencje DNA, które mogą być markerami tych miejsc. 

6) Adaptowano ekspresję genów gametocydalnych (Gc) specyficznych dla Ae. geniculata syn. 

ovata, w celu losowej fragmentacji chromosomów i losowego łączenia powstałych 

fragmentów w nowe kombinacje (translokacje). 

7) Udowodniono, że ekspresja genów gametocydalnych (Gc) specyficznych dla Ae. geniculata 

syn. ovata oddziałuje na tempo rozchodzenia się chromosomów potomnych do biegunów 

podczas anafazy II mejozy KMP, czego następstwem jest rozerwanie opóźnionych 

chromosomów poprzez formującą się otoczkę jądrową podczas telofazy II oraz przez 

następującą po niej cytokinezę. 

8) Wykorzystano kombinację zabiegów cytogenetycznych, umożliwiających adaptację ekspresji 

genów Gc do indukcji rearanżacji chromosomowych w powiązaniu z technikami 

wyprowadzania kultur pylnikowych użytych do tworzenia podwojonych haploidów jako 

narzędzie biotechnologiczne do produkcji unikatowych form pszenżyta posiadających 

podwojoną liczbę identycznych translokacji chromosomowych. 

9) Uzyskano linie pszenżyta z dwoma kopiami chromosomów z translokacją 5BS-5BL.5RL, 

które nie posiadają loci genu Ph1 (5BL), warunkującego koniugację chromosomów 
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homologicznych. Formy te mogą znaleźć szerokie zastosowanie w hodowli introgresywnej 

pszenżyta. 

10) Obserwowano zjawisko preferencyjnej transmisji chromosomów 3S (przeniesionego z Ae. 

variabilis), niosących loci genu Pm13 w następujących po sobie pokoleniach roślin 

mieszańcowych pszenżyta, które adaptowano w celu wytworzenia addycyjnych 

i substytucyjne form odpornych na porażenie przez grzyby patogeniczne powodujące 

mączniaka prawdziwego. 

11) Uzyskano monosomiczne rośliny mieszańcowe pszenżyta, posiadające chromosom 2D lub 3D 

(przeniesione  z Aegilops tauschii), które posiadają geny warunkujące odporność na porażenie 

przez grzyby patogeniczne powodujące rdzę brunatną. 

12) Monosomiczne linie pszenżyta posiadające chromosomom 2D (przeniesiony z Ae. tauschii) 

lub 2S (przeniesiony z Ae. variabilis) oraz translokacyjne linie pszenżyta posiadające parę 

chromosomów 5BS-5BL.5RL (z delecją loci genu Ph1) będą użyte w dalszych pracach nad 

wykorzystaniem inżynierii chromosomowej w celu efektywnego transferu segmentów 

chromosomów kozieńców do pszenżyta uprawnego w ramach projektu Lider VIII, 

finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych. 

Nadrzędnym celem badań prowadzonych przez habilitanta było poszerzanie zmienności 

genetycznej uprawnych form pszenżyta (× Triticosecale Wittmack), a także pszenicy (Triticum 

aestivum L.) i żyta (Secale cereale L.) poprzez transfer chromatyny z nieuprawnych lub dzikich 

gatunków z rodzajów Aegilops i Triticum. W pracach nad wyżej wspomnianymi trzema zbożami 

można wyróżnić dwa główne nurty: badania podstawowe i badania aplikacyjne, które wzajemnie się 

uzupełniają. W ramach badań podstawowych habilitant zajmował się poznaniem organizacji 

chromosomów roślin mieszańcowych uzyskanych w wyniku krzyżowań oddalonych oraz 

mechanizmami rekombinacji pomiędzy chromosomami różnych genomów. Aplikacyjny nurt badań 

związany był z wprowadzaniem do zbóż uprawnych cech warunkujących odporność na choroby 

powodowane przez grzyby patogeniczne z rodzaju Puccinia (powodujące m.in. rdzę brunatną i żółtą), 

Blumeria (powodujące mączniaka prawdziwego), Fusarium (powodujące fuzariozę kłosa) oraz 

Oculimacula (powodujące łamliwość podstawy źdźbła). W zakres badań wchodzą zarówno analizy 

molekularne, jak i testy inokulacyjne in vivo oraz ocena fenotypu badanych roślin. Badania te były 

wykonywane w ramach projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowe 

Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 



16 

 

I. Analiza genetyczna form mieszańcowych pszenżyta ozimego z introgresją chromatyny 

Aegilops spp. oraz Triticum spp. 

Badania prowadzone przez habilitanta miały przede wszystkim na celu wprowadzenie 

bezpośrednio do pszenżyta uprawnego zweryfikowanych lub jeszcze niepoznanych genów 

warunkujących odporność lub tolerancję na choroby wywołane przez grzyby patogeniczne. Materiał 

roślinny w badaniach stanowiły cztery gatunki poliploidalne kozieńców: Aegilops biuncialis (UUMM, 

2n=4x=28), Aegilops ovata (UUMM, 2n=4x=28), Aegilops kotschyi (UUSS, 2n=4x=28), Aegilops 

variabilis (UUSS, 2n=4x=28), jeden gatunek diploidalny: Aegilops tauschii (DD, 2n=2x=14) oraz 

gatunek diploidalny Triticum monococcum (AA, 2n=2x=14), a także wytworzone przez Zespół 

Genomiki Zbóż IGR PAN formy amfiploidalne Aegilops spp. × S. cereale (UUSSRR, UUMMRR, 

DDRR) i T. monococcum × S. cereale (AARR, 2n=4x=28) oraz kolejne pokolenia mieszańcowe 

uzyskane z obustronnych krzyżowań form amfiploidalnych z pszenżytem uprawnym (odmiany: Bogo, 

Kitaro, Lamberto, Moreno, Secundo, Fredro, Twingo oraz linia hodowlana 8/88).  

Głównymi założeniami prowadzonych prac były:  

1) poznanie organizacji chromosomów wybranych gatunków z rodzajów Aegilops oraz 

Triticum, 

2) porównanie struktury genomów rodzaju Aegilops do genomów wchodzących w skład 

pszenicy, pszenżyta oraz żyta, 

3) wytworzenie form mieszańcowych oraz określenie organizacji strukturalnej miejsc 

translokacji chromosomowych,  

4) badania procesu rekombinacji międzygenomowej,  

5) weryfikacja wprowadzonych cech oraz ocena ich ekspresji.  

W badaniach habilitant stosował metody cytogenetyki molekularnej bazującej na 

fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (GISH, FISH, BAC-FISH, C-banding) w chromosomach. 

Wykorzystywane były również analizy markerów molekularnych (SSR, ang. Simple Sequence 

Repeats; SNP, ang. Single Nucleotide Polymorphism) oraz analizy ekspresji genów odporności (testy 

inokulacyjne, analizy mikroskopowe interakcji patogen-roślina). Dotychczasowe wyniki badań 

prowadzonych przez habilitanta dostarczyły nowych informacji w obszarze mapowania fizycznego 

chromosomów gatunków Aegilops za pomocą markerów cytogenetycznych, charakterystyki struktury 

genomowej mieszańców Aegilops × Triticosecale oraz identyfikacji efektywnych genów odporności 

na choroby wywoływane przez grzyby patogeniczne. Badania te pozwoliły na identyfikację 

poszczególnych chromosomów badanych gatunków Aegilops i Triticum za pomocą mapowania 

cytogenetycznego sekwencji powtarzalnych metodą BAC-FISH (Kwiatek i in. 2013; Salmanowicz 

i in. 2013; Wiśniewska i in. 2013; Majka J. i in. 2016). Prowadzone prace polegały także na analizie 

cytogenetycznej i molekularnej form wyjściowych, amfiploidów oraz form mieszańcowych pszenżyta. 

W rezultacie wykazano różnice w lokalizacji powtarzalnych sekwencji DNA pomiędzy analogicznymi 
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chromosomami genomów wchodzących w skład form wyjściowych i form mieszańcowych. Ponadto, 

tematyka prowadzonych badań przez habilitanta wpisuje się w obszar nauki zajmujący się poznaniem 

mechanizmów koniugacji chromosomów i rekombinacji. Obserwowane zmiany struktury 

chromosomów bądź interakcje między chromosomami różnych genomów są źródłem informacji na 

temat mechanizmów kontrolujących koniugowanie chromosomów homo- i homeologicznych. W tym 

celu za pomocą immunodetekcji i obrazowania 3D kandydat podjął się mapowania białek tworzących 

kompleks synaptyczny oraz białek odpowiedzialnych za proces rekombinacji chromosomów 

pochodzących z różnych genomów. Badany był wpływ genów kontrolujących koniugację 

chromosomów homologicznych na powstawanie chromosomów translokacyjnych.  

W ramach badań aplikacyjnych prowadzonych przez habilitanta, identyfikowane były geny 

związane z odpornością na rdzę brunatną i mączniaka prawdziwego za pomocą markerów 

molekularnych. Dowiedziono, że uzyskane rośliny mieszańcowe posiadające chromatynę rodzaju 

Aegilops kotschyi, Ae. variabilis, Ae. ovata i Ae. biuncialis są źródłem kompleksowej odporności na 

rdzę (Lr37+Sr38+Yr17; Kwiatek i in. 2012). Uzyskano także substytucyjne lub addycyjne formy 

pszenżyta posiadające chromosom 2D (Ae. tauschii) posiadające efektywne geny odporności na rdzę 

brunatną Lr22a i Lr39 oraz mączniaka prawdziwego Pm43 (Majka M. i in. 2016). Habilitant pracował  

nad wprowadzeniem nowych, niezweryfikowanych źródeł odporności na rdzę brunatną w postaci 

genów Lr54 (Ae. kotschyi) i Lr59 (Ae. variabilis) zlokalizowanych w chromosomach drugiej grupy 

homologicznej genomu S. Nadrzędnym celem tych prac było wykorzystanie metod inżynierii 

chromosomowej w celu uzyskania efektu piramidyzacji efektywnych genów odporności na rdzę 

brunatną i mączniaka prawdziwego poprzez uzyskanie mieszańców pszenżyta z translokacjami 

chromatyny chromosomów 2D i 2S. Jest to pionierskie podejście do fuzji chromatyny trzech różnych 

chromosomów (2S
Ae. kotschyi

; 2S
Ae. variabilis

 i 2D
Ae. tauschii

) i jej transfer do pszenżyta za pomocą manipulacji 

chromosomowych w oparciu od krzyżowania oddalone odpowiednich form substycyjnych, 

addycyjnych, nullisomicznych i telosomicznych pszenżyta mieszańcowego (Triticosecale × Aegilops). 

Ponadto, otrzymane formy mieszańcowe pszenżyta poddawane były analizom identyfikującym skład 

chromosomowy oraz markery genetyczne związane z odpornością typów odporności na fuzariozę 

kłosa (Wiśniewska i in. 2015). Co więcej, analizowane były również konkretne typy odpowiedzi na 

porażenie przez grzyby z rodzaju Fusarium. Przeprowadzane były także analizy proteomiczne mające 

na celu identyfikację białek ochronnych/obronnych mogących być bezpośrednim wskaźnikiem stopnia 

odporności rośliny (Perlikowski i in. 2014). Ostateczny stopień odporności badany był w testach 

inokulacyjnych in vivo. Badana była także zawartość ergosterolu (wskaźnik zawartości grzybni) oraz 

toksyn fuzaryjnych – deoksyniwalenolu i pochodnych, niwalenolu i zearalenonu w ziarnie wybranych 

genotypów pszenżyta wykazujących podwyższoną odporność na porażenie kłosa i uszkodzenie 

ziarniaków przez Fusarium. Habilitant brał także udział w badaniach nad wytworzeniem form 

pszenżyta uprawnego o polepszonych właściwościach wypiekowych związanych przeniesieniem 
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segmentu chromosomu 1D pszenicy (zawierającego locus Glu1 kodujący wysokocząsteczkowe 

gluteniny) i transferze genów warunkujących podwyższoną odporność na rdzę brunatną z Triticum 

monococcum. Zadaniem habilitanta była charakterystyka cytogenetyczna kolejnych pokoleń 

uzyskanych form mieszańcowych (Salmanowicz i in. 2013). 

II. Analiza genetyczna form mieszańcowych pszenicy zwyczajnej z introgresją chromatyny 

Aegilops spp. oraz Triticum spp. 

W ramach badań prowadzonych przez habilitanta opracowywane były skuteczne narzędzia 

genetyczne, które pozwoliłyby wprowadzić geny warunkujące odporność na łamliwość podstawy 

źdźbła do odmian pszenicy uprawnej. W celu przeniesienia genów odporności na łamliwość podstawy 

źdźbła do pszenicy zwyczajnej wykonano szereg krzyżowań międzyrodzajowych pomiędzy pszenicą 

heksaploidalną a dzikimi formami Aegilops ventricosa i T. monococcum, będącymi źródłami genów 

odporności (odpowiednio: Pch1 i Pch2). Formy mieszańcowe poddawane były analizom 

cytogenetycznym. W wyniku analiz molekularnych wyselekcjonowano zestaw efektywnych markerów 

genetycznych, który pozwala na identyfikację odpornych form pszenicy. Uzyskano formy 

mieszańcowe pszenicy posiadające oba genów odporności (Kwiatek i in. 2015b). Ich ekspresję 

analizowano w testach inokulacyjnych in vivo, w różnych stadiach rozwojowych roślin. Ponadto, 

analizowano wpływ introgresji obcej chromatyny na elementy struktury plonu i wybrane cechy 

fizjologiczne form mieszańcowych pszenicy (Kwiatek i in. 2016d). Analizowane były również 

wybrane formy mieszańcowe pszenicy pod kątem odporności na fuzariozę. W badaniach tych 

habilitant identyfikował geny odporności za pomocą markerów molekularnych oraz bierze udział 

w inokulacyjnych testach in vivo, mających na celu weryfikację analiz molekularnych (Góral i in. 

2015). 

III. Analiza genetyczna form mieszańcowych żyta z introgresją chromatyny Aegilops spp. oraz 

Triticum spp. 

U podstaw pracy badawczej habilitanta leży wykorzystanie mieszańców Aegilops × Secale 

w celu poszerzenia zmienności genetycznej pszenżyta. Mieszańcowe formy amfiploidalne kozieńców 

i żyta uprawnego zostały scharakteryzowane pod względem cytogenetycznym oraz ze względu na 

geny odporności na choroby wywołane przez grzyby patogeniczne (Kwiatek i in. 2012; Kwiatek i in. 

2013a). Kandydat prowadził także badania nad transferem chromatyny pszenicy do di- 

i tetraploidalnych form żyta. Za pomocą metod cytogenetyki molekularnej zidentyfikowano formy 

mieszańcowe posiadające liczne translokacje chromosomowe (Wiśniewska i in. 2013), stanowiące 

cenny materiał, który może zostać wykorzystany zarówno w tworzeniu bądź ulepszaniu map 

genetycznych, integrowaniu map genetycznych i fizycznych oraz sekwencjonowaniu genomu 

pszenicy, a także programach hodowlanych. Stwierdzono, że rośliny mieszańcowe posiadające 

chromatynę gatunków Aegilops kotschyi, Ae. variabilis, Ae. ovata i Ae. biuncialis są źródłem 
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kompleksowej odporności na rdzę (Lr37+Sr38+Yr17). Wyprowadzono również formy mieszańcowe 

żyta, posiadające chromosomy Ae. variabilis lub Ae. tauschii, które są źródłem odporności na rdzę 

brunatną warunkowaną przez gen Lr39. Ponadto, otrzymane rośliny mieszańcowe posiadające 

chromosomy Ae. variabilis cechują się obecnością genu Pm13 (odporność na mączniaka 

prawdziwego).  

Podsumowując, efektem badań habilitanta, wykorzystujących metody inżynierii chromosomowej, 

są introgresywne formy pszenżyta, pszenicy oraz żyta z genami warunkującymi odporność na choroby 

wywołane przez grzyby patogeniczne. Manipulacje chromosomowe pozwoliły także uzyskać formy 

zbóż o zredukowanej wysokości i zmienionej morfologii kłosa. Co więcej, tematyka badawcza 

habilitanta wpisuje się w obszar badań zajmujący się poznaniem mechanizmów ewolucji struktury 

chromosomów. Jego badania cytomolekularne ukazują dynamikę zmian budowy oraz składów 

chromosomowych w mieszańcach oraz charakteryzują główne miejsca międzygenomowych 

rearanżacji, co pozwala poznać mechanizmy odpowiedzialne za ewolucję genomów zbóż.  

6. Syntetyczna charakterystyka opublikowanego dorobku naukowego  

 Liczba opublikowanych prac w czasopismach naukowych – 22 

o Liczba publikacji w czasopismach z części A wykazu czasopism MNiSW - 17 

o Liczba publikacji w czasopismach z części B wykazu czasopism MNiSW - 5 

 Liczba publikacji - pierwszy autor – 11 

 Liczba publikacji – autor korespondencyjny - 14 

 Indeks Hirscha (wg Web of Science, 26.06.2017) – h =6 

 Liczba cytowań – 65 

 Suma punktów IF – 43,362 

 Suma punktów IF2016/17– 42,731 

 Suma punktów MNiSW – 521 

 Suma punktów MNiSW2016/17  – 523  
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Tabela 1. Zestawienie dorobku naukowego, opublikowanego w czasopismach punktowanych przez 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

 

 

Zestawienie publikacji niewchodzących w skład osiągnięcia naukowego (*-habilitant jest 

autorem korespondencyjnym): 

 

1. Majka M., Kwiatek M.*, Majka J. Wiśniewska H. (2017). Aegilops tauschii accessions with 

geographically diverse origin show differences in chromosome organization and polymorphism 

of molecular markers linked to leaf rust and powdery mildew resistance genes. Frontiers in Plant 

Science 8: 1149.  

 

2. Kwiatek M.*, Majka M., Majka J., Belter J., Suchowilska E., Wachowska U., Wiwart M., 

Wiśniewska H. (2016). Intraspecific polymorphisms of cytogenetic markers mapped on 

chromosomes of Triticum polonicum L. PlosOne 11(7): e0158883. 

 

3. Kwiatek M., Wiśniewska H., Korbas M., Gawłowska M., Belter J., Majka M., Danielewicz J. 

(2016). How do eyespot resistance genes transferred into winter wheat breeding lines affect their 

yield? Journal of Plant Protection Research 56(4): 319-322.  

Nazwa czasopisma Rok publikacji IF w roku publikacji IF2016/17 MNiSW w roku publikacji MNiSW2016/17

1. Frontiers in Plant Science 2017 4,298 4,298 40 40

2. Frontiers in Plant Science 2017 4,298 4,298 40 40

3. Potoplasma 2016 2,87 2,87 30 30

4. Journal of Applied Genetics 2016 1,655 1,655 20 20

5. Journal of Applied Genetics 2015 1,929 1,655 20 20

SUMA: 15,05 14,776 150 150

6. Frontiers in Plant Science 2017 4,298 4,298 40 40

7. PLoS One 2016 2,806 2,806 35 35

8. Journal of Plant Protection Research 2016 0 0 15 15

9. Plant Cell Reports 2016 2,869 2,869 35 35

10. Journal of Applied Genetics 2016 1,665 1,665 20 20

11. Frontiers in Plant Science 2016 4,298 4,298 40 40

12. Cereal Research Communications 2015 0,528 0,496 15 15

13. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 2015 0 0 6 6

14. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 2015 0 0 6 6

15. PLoS One 2014 3,234 2,806 40 35

16. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 2014 0 0 4 6

17. International Journal of Molecular Sciences 2013 2,339 3,226 30 30

18. Journal of Applied Genetics 2013 1,902 1,665 20 20

Suma: 23,939 24,129 306 303

19. Journal of Applied Genetics 2013 1,902 1,665 20 20

20. Cereal Research Communications 2013 0,624 0,496 15 15

21. Journal of Applied Genetics 2012 1,847 1,665 20 20

22. Journal of Plant Protection Research 2012 0 0 10 15

Suma: 4,373 3,826 65 70

Suma punktacji pozostałych publikacji: 28,312 27,955 371 373

Suma punktacji wszystkich publikacji: 43,362 42,731 521 523

Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego

Po osiągnięciu stopnia doktora

Przed osiągnięciem stopnia doktora

Pozostałe publikacje
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4. Majka M., Kwiatek M., Belter J., Wiśniewska H. (2016). Characterization of morphology and 

resistance to Blumeria graminis of winter triticale monosomic addition lines with chromosome 

2D of Aegilops tauschii. Plant Cell Reports 35: 2125. 

 

5. Majka J., Majka M., Kwiatek M., Wiśniewska H. (2016). Similarities and differences in the 

nuclear genome organization within Pooideae species revealed by comparative genomic in situ 

hybridization (GISH). Journal of Applied Genetics 58(2): 151-161. 

 

6. Perlikowski D., Wiśniewska H., Kaczmarek J., Góral T., Ochodzki P., Kwiatek M., Majka M., 

Augustyniak A., Kosmala A. (2016). Alterations in kernel proteome after infection with 

Fusarium culmorum in two Triticale cultivars with contrasting resistance to Fusarium head blight. 

Frontiers in Plant Science 7: 1217. 

 

7. Kwiatek M., Wiśniewska H., Kaczmarek Z., Korbas M., Gawłowska M., Majka M., Pankiewicz 

K., Danielewicz J., Belter J. (2015). Using markers and field evaluation to identify the source of 

eyespot resistance gene Pch1 in the collection of wheat breeding lines. Cereal Research 

Communications 43: 638-648. 

 

8. Góral T., Ochodzki P., Walentyn-Góral D., Belter J., Majka M., Kwiatek M., Wiśniewska H., 

Bogacki J., Drzazga T., Ługowska B., Matysik P., Witkowski E., Rubrycki K., Woźna-Pawlak U. 

(2015). Resistance of winter wheat lines to Fusarium head blight and Fusarium toxins                

accumulation characterized using different types of resistance. Biuletyn Instytutu Hodowli 

i Aklimatyzacji Roślin 276: 19-37. 

 

9. Wiśniewska H., Góral, T., Ochodzki P., Walentyn-Góral D., Kwiatek M., Majka M., Belter J., 

Banaszak Z., Pojmaj M., Kurleto D., Konieczny M., Budzianowski G., Cicha A., Paizert K., Woś 

H. (2015). Resistance of winter triticale breeding lines to infection of spike with Fusarium 

culmorum. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 276: 39-55. 

 

10. Perlikowski D., Wiśniewska H., Góral T., Kwiatek M., Majka M., Kosmala A. (2014). 

Identification of kernel proteins associated with the resistance to Fusarium head blight in winter 

wheat (Triticum aestivum L.), PlosOne 9(10): e110822. 

 

11. Wiśniewska H., Góral, T., Ochodzki P., Walentyn-Góral D., Kwiatek M., Majka M., Grzeszczak 
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