Tytuł zadania:
Cecha wczesności kwitnienia u łubinu białego i łubinu żółtego
– podstawy genetyczne i molekularne

Okres realizacji:
2014-2020
Kierownik zadania:
Michał Książkiewicz (2016-2020), mksi@igr.poznan.pl
Bogdan Wolko (2014-2015)
Zespół wykonawców:
Michał Książkiewicz (2014-2020)
Bogdan Wolko (2014-2020)
Sandra Rychel-Bielska (2014-2020)
Barbara Naganowska (2014-2018)
Wojciech Bielski (2015-2016, 2018-2020)
Magdalena Tomaszewska (2015-2019)
Piotr Plewiński (2017-2020)
Waldemar Ulaszewski (2017)
Karolina Susek (2015, 2017)
Aneta Sawikowska (2018, 2019)
Anna Szczepaniak (2014)

Cele projektu:
 Analiza terminu kwitnienia i ocena wymagań wernalizacyjnych dla linii z kolekcji
nasiennej – dla obu gatunków łubinów
 Otrzymanie populacji mapującej łubinu żółtego dla kombinacji linii rodzicielskich
♀PRH444/14×♂Parys i ♀Parys×♂PRH444/14
 Poznanie sekwencji genów uczestniczących w procesie indukcji kwitnienia oraz
identyfikacja loci polimorficznych – dla obu gatunków łubinów
 Opracowanie markerów molekularnych na wybrane geny indukcji kwitnienia i ich
lokalizacja na mapach genetycznych – dla obu gatunków łubinów
 Lokalizacja klonów BAC zawierających wybrane geny indukcji kwitnienia w
chromosomach metafazowych – dla obu gatunków łubinów
 Mapowanie loci cech ilościowych (QTL) terminu kwitnienia w populacjach
mapujących – dla obu gatunków łubinów

 Przekształcenie uzyskanych markerów sekwencyjnych sprzężonych z loci QTL
wczesności kwitnienia w markery do selekcji molekularnej i genotypowanie linii
kolekcyjnych przy użyciu tych markerów – dla obu gatunków łubinów
 Profilowanie ekspresji genów uczestniczących w procesie indukcji kwitnienia w
odpowiedzi na fotoperiod i wernalizację – dla obu gatunków łubinów
Wszystkie cele zostały zrealizowane

Materiał:





populacja mapująca łubinu białego Kiev Mutant × P27174 (196 linii)
populacja mapująca łubinu żółtego Wodjil × P28213 (97 linii)
137 linii kolekcyjnych łubinu białego
113 linii kolekcyjnych łubinu żółtego

Metody:
 obserwacje terminu kwitnienia w warunkach szklarniowych (z wernalizacją i bez)
 izolacja DNA i RNA przy użyciu komercyjnie dostępnych zestawów
 amplifikacja PCR, trawienie enzymami restrykcyjnymi, elektroforeza
 hybrydyzacja DNA:DNA
 fluorescencyjna hybrydyzacja in situ z użyciem sond molekularnych
 sekwencjonowanie DNA metodą Sangera
 wysokoprzepustowe sekwencjonowanie końców 3’ CDNA (MACE)
 wysokoprzepustowe sekwencjonowanie przez syntezę, RNA-seq (Illumina)

 różnicowa analiza ekspresji genów na podstawie danych RNA-seq
 profilowanie ekspresji genów metodą PCR z detekcją w czasie rzeczywistym
 mapowanie genetyczne
 mapowanie loci cech ilościowych (QTL)

 adnotacja funkcjonalna sekwencji genów

Wyniki – łubin biały:
 Poznano sekwencje i określono liczbę kopii dla 20 genów indukcji kwitnienia, w
tym głównych integratorów szlaku fotoperiodycznego i wernalizacyjnego
 Wykonano mapowanie porównawcze tych genów w genomach 11 gatunków roślin
strączkowych i przeprowadzono analizy filogenetyczne, w wyniku których poznano
wzorzec duplikacji, zarówno liniowo-specyficznych, jak i obejmujących całe klady
 Opracowano 33 markery molekularne typu PCR (polimorfizm długości) oraz CAPS
i dCAPS, zakotwiczone w sekwencjach 26 genów indukcji kwitnienia
 Na mapie genetycznej zlokalizowano 29 markerów (reprezentujących 24 geny)
 W populacji mapującej zidentyfikowano 4 loci QTL wczesności kwitnienia, które
wykazały
ko-segregację
z
opracowanymi
markerami
molekularnymi,
zakotwiczonymi w sekwencjach genów GI, FTa1, SEP3 i FRI (Tab. 1)
Tab. 1. Loci QTL terminu kwitnienia zidentyfikowane na mapie genetycznej - pozycja,
procent wyjaśnionej wariancji, logarytm szans i sprzężony gen kandydujący.
Locus
QTL
QTL1
QTL2
QTL3
QTL4

Liczba
doświadczeń
2/3
3/3
3/3
3/3

Grupa
sprzężeń
ALB02
ALB02
ALB13
ALB16

Pozycja
(cM)
2.2
100.2
99.3
2.2

Procent
wariancji
4.0%
15.0%
15.0%
14.8%

LOD
7.5
24.3
21.3
17.6

Gen
kandydujący
GI
FTa1
SEP3
FRI

Wyniki – łubin biały (kontynuacja):
 Określono profil ekspresji 5 genów ze szlaków indukcji kwitnienia w liniach
różniących się terminem kwitnienia i wymaganiami wernalizacyjnymi, wykazując
istotne różnice pomiędzy poszczególnymi genotypami
 Opracowano markery na główne loci QTL wczesności kwitnienia (po 5 na locus)
 Poznano termin kwitnienia i wymagania wernalizacyjne 137 linii kolekcyjnych
 Wykonano genotypowanie linii kolekcyjnych przy użyciu 20 markerów na loci QTL
oraz 32 markerów na geny indukcji kwitnienia
 Dla 21 markerów reprezentujących 15 genów indukcji kwitnienia oraz główne loci
QTL zidentyfikowano istotną statycznie korelację z terminem kwitnienia linii
kolekcyjnych dla co najmniej 1 roku, a w przypadku 7 markerów dla 3 lat (Tab. 2)
Tab. 2. Korelacja terminu kwitnienia i polimorfizmu markerów na wybrane loci QTL
i geny indukcji kwitnienia w kolekcji nasiennej łubinu białego.
Rok QTL4 PIF4 QTL3 FTc2 QTL1 QTL3 FRI SKIP QTL2 FY FTc1 CO MFT QTL2
2020
2018
2015
Skala
>0.05
≤0.05
≤0.01
≤0.001
<0.0001
P-value

Wyniki – łubin żółty:
 Poznano sekwencje dla 110 fragmentów reprezentujących 26 genów, przy czym
11 sekwencji było polimorficznych pomiędzy liniami rodzicielskimi PRH444/14 i
Parys zaś 34 pomiędzy liniami rodzicielskimi Wodjil i P28213
 Dla polskiej populacji mapującej (PRH444/14×Parys) opracowano 10 markerów
zakotwiczonych w sekwencjach 9 genów indukcji kwitnienia
 Dla australijskiej populacji mapującej (Wodjil×P28213) opracowano 19 markerów
zakotwiczonych w sekwencjach 16 genów indukcji kwitnienia
 Na mapie genetycznej zlokalizowano 12 markerów (po jednym na gen)
 W populacji mapującej zidentyfikowano 5 loci QTL terminu kwitnienia, przy czym
dwa główne loci wykazały ko-segregację z markerami dwóch genów FT (Tab. 3)
Tab. 3. Loci QTL terminu kwitnienia zidentyfikowane na mapie genetycznej - pozycja,
logarytm szans, procent wyjaśnionej wariancji, efekt addytywny i gen kandydujący.
Grupa
sprzężeń
YL01
YL03
YL06
YL17
YL21

Pozycja

LOD

41.06
22.14
42.80
38.96
2.92

11.72
5.71
5.12
5.45
4.66

Procent
wariancji
26.62
10.87
11.69
10.30
11.79

Efekt
addytywny
-1.74
-1.15
-1.30
-1.51
-1.13

Gen
kandydujący
FT1
FT2
FT3

Wyniki – łubin żółty (kontynuacja):
 Określono pełną sekwencję dla 5 genów indukcji kwitnienia: czterech homologów
genu FT i genu SOC1

 Zidentyfikowano insercje/delecje (indele) w regionach regulatorowych genów FT2
(5 indeli), FT3 (1 indel) i FT1 (2 indele)
 Poznano termin kwitnienia i wymagania wernalizacyjne 113 linii kolekcyjnych
 Analiza rozkładu indeli genów FT w kolekcji nasiennej łubinu żółtego wykazała
istotną statystycznie korelację z terminem kwitnienia (Tab. 4)
 Linie rodzicielskie obu populacji mapujących wykazały istotne różnice w profilach
ekspresji genów FT w zależności od zastosowanego fotoperiodu i wernalizacji, co
wskazuje, że poznane indele mogą mieć znaczenie funkcjonalne
Tab. 4. Korelacja terminu kwitnienia i polimorfizmu markerów na indele regionów
regulatorowych genów FT w kolekcji nasiennej łubinu żółtego.
Rok
2016
2017
2019
Skala
P-value

FT2
indel5

FT1
indel2

FT2
indel4

FT1
indel1

FT2
indel3

FT2
indel2

FT2
indel1

FT3
indel1

≤0.05

≤0.01

≤1E-3

≤1E-4

≤1E-5

≤1E-6

≤1E-7

≤1E-10

Wnioski:
1. Pomimo dużego poziomu kolinearności pomiędzy genomami łubinu wąskolistnego
i białego, cecha wczesności kwitnienia u tych gatunków warunkowana jest przez
różne geny, zlokalizowane na innych chromosomach.
2. Cecha wczesności kwitnienia łubinu białego jest kontrolowana przez wiele genów,
co w praktyce uniemożliwia klasyczną selekcję w kierunku wczesności kwitnienia
przy użyciu markerów molekularnych (zbyt wiele markerów do analizy).
3. Występowanie statystycznie istotnej korelacji między rozkładem terminu kwitnienia
łubinu białego i polimorfizmem niektórych markerów wskazuje na możliwość
opracowania modelu selekcji genomowej. Wymaga to jednak genotypowania
kolekcji metodą wysokoprzepustowego sekwencjonowania (wysoki koszt).
4. Cecha wczesności kwitnienia łubinu żółtego jest warunkowana przez kilka
głównych loci związanych z indelami w regionach regulatorowych genów FT.
5. Jeden z indeli różnicuje linie łubinu żółtego wczesne termoneutralne od linii
wymagających wernalizacji, natomiast pozostałe indele odróżniają linie bardzo
późne od reszty linii w kolekcji.
6. Główny gen wczesności kwitnienia u łubinu żółtego jest położony w regionie
kolinearnym do regionu genomu łubinu wąskolistnego zawierającego allele Ku i
Julius warunkujące termoneutralność u tego gatunku.

Osiągnięcia – łubin biały:
 Scharakteryzowanie molekularnych podstaw wczesności kwitnienia łubinu białego,
w postaci udziału wpływu genów na ekspresję tej cechy, z których każdy wyjaśnia
zaledwie niewielki procent obserwowanej wariancji fenotypowej
 Opracowanie markerów molekularnych typu PCR, CAPS i dCAPS, które mogą być
przydatne do monitorowania alleli wczesności i termoneutralności w liniach
uzyskanych w wyniku krzyżowania z materiałami nieudomowionymi
 Uzyskane wyniki stały się podstawą do złożenia wniosku o finansowanie badań
podstawowych w ramach konkursu SONATINA Narodowego Centrum Nauki,
projekt został przyznany i jest realizowany (kierownik Sandra Rychel-Bielska)
Osiągnięcia – łubin żółty:

 Wyjaśnienie molekularnego mechanizmu warunkującego termoneutralność łubinu
żółtego
 Opracowanie markerów umożliwiających selekcję termoneutralnych linii łubinu
żółtego (100% korelacji z cechą)

 Uzyskane wyniki stały się podstawą do złożenia wniosku o finansowanie badań
podstawowych w ramach bieżącego konkursu OPUS Narodowego Centrum Nauki
(kierownik Michał Książkiewicz)
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