
Streszczenie 

Ontogeneza roslin okrytonasiennych jest procesem wieloetapowym i kontrolowanym 

przez czynniki zewn^trzne oraz wewn^trzne. Indukcja kwitnienia, zwi^zana z przejsciem 

rosliny z fazy wzrostu wegetatywnego do fazy rozwoju generatywnego, kontrolowana jest 

przez 7 wspoldzialaj^cych ze sob^ szlakow indukcji kwitnienia: szlak fotoperiodyczny, szlak 

zalezny od jakosci swiatla, szlak wernalizacyjny, szlak zwiazany z temperaturq otoczenia, 

szlak hormonalny, szlak zwiazany z dojrzatosci^ fizjologiczn^ oraz szlak autonomiczny. 

Kontrola rozwoju generatywnego ma kluczowe znaczenie dla plonowania roslin. Jedn^ 

z roslin, z ktor^ zwi^zane ŝ  duze nadzieje dla polskiej gospodarki jest lubin, ktorego 

plonowanie jest wyj^tkowo silnie uzaleznione od warunkow uprawy. Od kilku lat 

realizowany jest rz^dowy program „Ulepszanie krajowych zrodel bialka roslinnego". Z jednej 

strony prowadzone ŝ  badania nad ograniczeniem opadania organow generatywnych 

a z drugiej badania powi^zane z efektywnosci^ i optymalizacj^ czasu kwitnienia. Wydaje, ze 

szczegolnie wazn^ rol^ wprocesie indukcji kwitnienia u lubinow odgrywa szlak 

autonomiczny, ktory jest stosunkowo slabo poznany od strony regulacji jego aktywnosci. 

W oparciu o sekwencje genow poznanych u innych gatunkow roslin z rodziny 

bobowatych, w pracy zidentyfikowano 7 genow szlaku autonomicznego LIFCA, LIFY, 

LIFLD, LIFPA, LIFLK, LIFVE i LILD obecnych u lubinu zoltego. Porownanie uzyskanych 

sekwencji cDNA wykazalo najwi^ksze podobienstwo do sekwencji homologicznych genow 

pochodzqcych od lubinu w^skolistnego. Analiza bioinformatyczna przewidywanych 

sekwencji bialkowych tych genow pokazala wyst^powanie konserwowanych domen 

charakterystycznych dla poszczegolnych bialek genow szlaku autonomicznego u Arabidopsis 

thaliana. 

Analizy ekspresji 5 wybranych genow szlaku autonomicznego LIFCA, LIFY, LIFLD, 

LIFPA i LIFVE przeprowadzone z wykorzystaniem reakcji RT-qPCR, wykazaly wrazliwosc 

tych genow na egzogennie podawane fitohormony ABA i GA. Reakcja LlFCA-like na 

egzogennq aplikacj^ ABA jest podobna do reakcji A. thaliana, gdzie ABA stymuluje 

ekspresji FCA. Egzogennie podane ABA lub GA powoduj^ wzrost ekspresji badanych genow 

w lisciach dolnych a w przypadku LlFCA-like oraz LlFVE-like, takze w cz^sci 

wierzcholkowej. Zmiany aktywnosci transkrypcyjnej badanych genow w ogonkach 

lisciowych oraz w lisciach gornych po aplikacji GA wzgl^dem lisci dolnych ŝ  na ogol 

przeciwstawne. Wzrost ekspresji badanych genow w lisciach gornych zaobserwowano takze 

wraz ze wzrostem temperatury otoczenia pomi^dzy porankiem awczesnymi godzinami 

popoludniowymi. 



Przedstawiona praca jest jedn^ z niewielu opisujqcych wplyw czynnikow 

zewnetrznych na ekspresji genow szlaku autonomicznego. Uzyskane wyniki podwazaj^ 

pogl^d 0 niezaleznosci szlaku autonomicznego od wpiywu warunkow srodowiskowych. 
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