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Recenzja rozprawy doktorskiej magistra Waldemara Ulaszewskiego 

pt. „Transfer chromatyny Aegilops kotschyi Boiss.,  

zawierającej geny warunkujące odporność na rdzę brunatną i żółtą,  

do pszenżyta ozimego (× Triticosecale Wittm.)” 

 

Przedstawiona do recenzji rozprawa doktorska Pana mgr Waldemara Ulaszewskiego 

została zrealizowana pod kierunkiem Pana dr hab. Michała Kwiatka, profesora Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu, pracownika Katedry Genetyki i Hodowli Roślin na Wydziale 

Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii. Praca doktorska została wykonana w Instytucie 

Genetyki Roślin PAN w Poznaniu w latach 2018-2021 podczas studiów doktoranckich 

realizowanych na Środowiskowym Studium Doktoranckim przy Instytucie Chemii 

Bioorganicznej PAN w Poznaniu oraz Międzynarodowych Studiów Doktoranckich IGR PAN. 

Badania przeprowadzono w ramach projektu LIDER VIII, finansowanego przez Narodowe 

Centrum Badań i Rozwoju (LIDER nr 3/0004/L-8/16/NCBR/2017), którego kierownikiem był 

Pan dr hab. Michał Kwiatek.  

Podstawą ocenianej dysertacji są trzy oryginalne publikacje naukowe oraz poprzedzające 

je polskojęzyczne opracowanie. Przedstawione do oceny publikacje ukazały się w latach 2019 

– 2020 w recenzowanych, międzynarodowych czasopismach, indeksowanych w bazie JCR 

(Journal Citation Reports) oraz umieszczonych w wykazie czasopism naukowych MEN. 

Sumaryczny współczynnik wpływu (IF, impact factor) czasopism, w których opublikowano 

prace wynosi 11,77, natomiast suma punktów MEN (wg komunikatu MEN w sprawie wykazu 

czasopism naukowych z dnia 9 lutego 2021 r.) wynosi 300. W dwóch pracach Doktorant jest 

pierwszym, w jednej drugim autorem. Biorąc pod uwagę wymóg prawny oceny 
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indywidualnego wkładu Doktoranta w powstanie publikacji (Dz U 2014, poz 1383; §6 ust. 

5 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 

w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie 

doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora) 

i uwzględniając zarówno pisemne oświadczenia złożone przez wszystkich współautorów 

opublikowanych prac, jak i wkład poszczególnych autorów w proces powstawania prac 

określony w deklaracjach wkładu zawartych w tekstach publikacji, można stwierdzić, że rola 

Doktoranta w planowaniu, wykonywaniu i opracowaniu otrzymanych wyników badań była 

istotna.  

Należy podkreślić, że wchodzące w skład rozprawy doktorskiej publikacje są tematycznie 

spójne i dotyczą wprowadzenia do genomu pszenżyta (× Triticosecale Wittmack) segmentu 

chromosomu 2SkL, pochodzącego z Aegilops kotschyi Boiss. niosącego geny odporności Lr54 

i Yr37 warunkujące odporność na rdzę brunatną i rdzę żółtą przy zastosowaniu metod inżynierii 

chromosomowej. Tematyka badawcza podjęta przez Doktoranta doskonale wpisuje się 

w zakres naukowych zainteresowań zespołu badawczego kierowanego przez Pana Profesora 

Michała Kwiatka, w którym Doktorant realizował badania. 

Pierwsza praca wchodząca w skład rozprawy doktorskiej, opublikowana w czasopiśmie 

Agronomy ma charakter przeglądowy i przedstawia możliwości wykorzystania gatunków 

z rodzaju Aegilops do poszerzania zmienności genetycznej pszenżyta, a przede wszystkim 

zwiększania odporności na rdzę brunatną i rdzę żółtą. W pracy scharakteryzowano odporność 

na choroby współczesnych odmian pszenżyta wskazując na wzrost wrażliwości tego zboża, 

które w założeniu łączy w sobie korzystne właściwości pszenicy i żyta, ale jednocześnie staje 

się podatne na patogeny, których gospodarzem były dotychczas gatunki z rodzajów Secale 

i Triticum. W gatunkach z rodzaju Aegilops zidentyfikowano liczne geny Lr i Yr, warunkujące 

odpowiednio odporność na rdzę brunatna i żółtą, niemniej jednak tylko niektóre z nich udało 

się wprowadzić do pszenżyta. Z uwagi na to, że Aegilops sp. stanowią drugorzędową pulę 

genową dla pszenżyta introgresja pożądanych genów wymaga wytwarzania linii addycyjnych, 

substutucyjnych i translokacyjnych, a następnie przeprowadzenia krzyżowań wypierających 

w celu pozostawienia w mieszańcu jak najmniejszego fragmentu obcej chromatyny.  

Głównym celem pracy opublikowanej w czasopiśmie Frontiers in Plant Science było 

uzyskanie monosomicznych addycyjnych i substytucyjnych linii pszenżyta zawierających 

chromosom 2Sk z Aegilops kotschyi Boiss., na którym zlokalizowane są geny odporności na 
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rdzę brunatną i żółtą: Lr54 i Yr37. Obecność loci obu genów w materiałach mieszańcowych 

potwierdzono wykorzystując marker SSR sprzężony z Lr54 i Yr37. Testy odpornościowe 

przeprowadzone na roślinach reprezentujących monosomiczne linie substytucyjne wykazały 

wzrost odporności na rdzę brunatną, jednak poziom odporności na rdzę żółtą nie uległ zmianie. 

Uzyskane w pracy linie stanowią doskonały materiał źródłowy do wykorzystania w hodowli 

nowych odmian pszenżyta o poprawionej odporności na choroby grzybowe.  

W trzeciej pracy, opublikowanej w czasopiśmie Agronomy, badano translokacje 

Robertsonowskie w potomstwie pszenżyta z monosomiczną substutucją 2Sk – chromosomem 

pochodzącym z Aegilops kotschyi, który był przedmiotem badań również w poprzedniej pracy 

z uwagi na obecność dwóch genów odporności Lr54 i Yr37. Celem pracy było uzyskanie 

translokacji Robertsonowskich 2Sk.2R, czego dokonano krzyżując ditelosomiczną linię 2RS 

i 2RL z monosomiczną linią sybstutucyjną pszenżyta zawierającą chromosom 2Sk zamiast 2R 

(40 + M2R + M2Sk). Uzyskano rośliny z translokacjami niosącymi chromatynę zawierającą 

geny odporności na choroby grzybowe, co, podobnie jak w poprzedniej publikacji, wykazano 

wykorzystując markery mikrosatelitarne. Materiały roślinne po przeprowadzeniu testów 

fizjologicznych potwierdzających obecność genów odporności będą mogły być wykorzystane 

w hodowli odpornościowej pszenżyta.  

Zawarte w rozprawie doktorskiej opracowanie poprzedzające cykl publikacji liczy 

34 strony i obejmuje poza stroną tytułową oraz oświadczeniami promotora i autora, następujące 

rozdziały: Wykaz publikacji wchodzących w skład rozprawy doktorskiej, Wykaz 

zastosowanych skrótów, Streszczenie, Summary, Wstęp, Hipotezy badawcze i cel pracy, 

Materiał roślinny, Najważniejsze wyniki, Podsumowanie i wnioski oraz Spis literatury. 

W dalszej części znajdują się wydruki publikacji wchodzących w skład rozprawy doktorskiej 

oraz oświadczenia dotyczące udziału Doktoranta i współautorów w powstawaniu prac. 

Streszczenie w języku polskim stanowiące rozdział pierwszy odpowiada streszczeniu 

w języku angielskim (rozdział drugi). Przedstawia problem zawężania zmienności genetycznej 

zbóż i możliwości wykorzystania inżynierii chromosomowej jako narzędzia do wprowadzania 

genów z gatunków blisko spokrewnionych. W kolejnym akapicie Autor porusza problem coraz 

częstszego pojawiania się chorób grzybowych w uprawach pszenżyta, a następnie przedstawia 

cel prowadzonych badań i uzyskane wyniki.  

W rozdziale trzecim Autor przedstawia historię wytworzenia przez człowieka w wyniku 

krzyżowania pszenicy z żytem, rodzaju ×Triticosecale Wittmack, sposoby uzyskiwania form 
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pierwotnych i wtórnych pszenżyta, początki hodowli tego zboża i rejestrację pierwszych odmian, 

a także walory pszenżyta odpowiedzialne za jego sukces hodowlany i coraz większy areał uprawy. 

Kolejny podrozdział dotyczy rdzy brunatnej i żółtej. Najbardziej obszerny jest następny podrozdział 

opisujący nie tylko sposoby tworzenia linii introgresywnych, ale również ich wady i zalety, a także 

możliwości wykorzystania do wprowadzania do biorców zmienności z mniej lub bardziej 

spokrewnionych dawców. ‘Wstęp’ kończy przegląd genów odporności na choroby grzybowe oraz 

zestawienie innych cech zidentyfikowanych w gatunkach z rodzaju Aegilops, które można 

wykorzystać w hodowli pszenżyta. 

W rozdziale piątym, który powinien być rozdziałem czwartym, przedstawiono hipotezy 

badawcze postawione w pracy oraz cele prowadzonych badań. Przyjęte w niniejszej pracy 

hipotezy zakładały, że (1) wprowadzenie chromosomu 2Sk, niosącego geny Lr54 oraz Yr37 do 

genomu pszenżyta prowadzi do zwiększenia odporności tego zboża na rdzę brunatną i żółtą, 

a (2) poprzez samozapylenie monosomicznej pod względem chromosomu 2Sk oraz 

ditelosomicznej pod względem 2RS oraz 2RL linii pszenżyta (40 + M2RS + M2RL + M2Sk) 

możliwe jest wyprowadzenie translokacyjnej linii T2R.2Sk. Nadrzędnym celem badań było 

wprowadzenie do genomu pszenżyta (× Triticosecale Wittmack), przy zastosowaniu metod 

inżynierii chromosomowej, segmentu chromosomu 2SkL, pochodzącego z Aegilops kotschyi 

Boiss. i niosącego geny odporności na rdzę żółtą i brunatną. Cele pośrednie to: 

(1) wyprowadzenie monosomicznych substytucyjnych form pszenżyta z chromosomem 

2Sk(2R); (2) ocena odporności roślin, posiadających chromosom 2Sk na rdzę brunatną i rdzę 

żółtą; (3) wyprowadzenie form translokacyjnych pszenżyta T2R.2Sk. 

W rozdziale szóstym (piątym) Autor przedstawił zestawienie wykorzystanego w pracy 

materiału roślinnego, zarówno pochodzącego z kolekcji IGR PAN, jak i wyprowadzonego 

w ramach badań własnych poprzez krzyżowanie i selekcję z zastosowaniem analiz 

cytologicznych, cytogenetycznych i molekularnych. Materiał ten jest unikalny, a jego 

uzyskanie związane było z bardzo dużym nakładem pracy i specjalistycznych umiejętności, 

którymi dysponuje niewielu badaczy. Obecnie, pracochłonne i czasochłonne, analizy 

cytogenetyczne stosowane są niezmiernie rzadko. 

Rozdział siódmy (szósty) obejmuje opis najważniejszych wyników uzyskanych 

w poszczególnych publikacjach, zaś w ósmym (siódmym) Autor przedstawia podsumowanie 

i wnioski sformułowane na podstawie przeprowadzonych badań. Opracowanie kończy spis 

literatury obejmujący 61 pozycji.  
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Wchodzące w skład rozprawy doktorskiej publikacje, które były już uprzednio 

recenzowane, nie budzą zastrzeżeń. Prace stanowią logiczny i spójny układ, są napisane 

w sposób zrozumiały, cele są jasno sformułowane, metodyka i wyniki przedstawione 

z dbałością o szczegóły, a dyskusje i wnioskowanie przeprowadzone zostały prawidłowo. 

W mojej ocenie publikacje, szczególnie druga i trzecia, zostały przygotowane w sposób 

perfekcyjny. Niemniej jednak mam kilka spostrzeżeń i uwag dotyczących samej rozprawy 

doktorskiej: 

1. W rozprawie nie udało się uniknąć błędów, nie tylko stylistycznych i interpunkcyjnych. 

Pomylono numery rozdziałów, użyto sformułowań ‘uprawne gatunki zbóż’ czy ‘pszenżyto 

uprawne’? Charakteryzując pierwszorzędowe i drugorzędowe formy pszenżyta dwukrotnie 

podano tę samą definicję. Pojawiło się też niefortunne stwierdzenie, że ‘pocięte fragmenty 

chromosomu mogą zostać użyte w programach hodowlanych’. W nieprawidłowy sposób 

zacytowano publikację McIntosh’a i współautorów z 2003 roku. Nie umniejsza to jednak 

w żaden sposób wartości merytorycznej pracy. 

2. Doktorant zdecydowanie lepiej porusza się w problematyce cytogenetycznej, aniżeli 

odpornościowej czy hodowlanej. Jeśli chodzi o informacje na temat odporności pszenżyta 

na rdzę brunatną i żółtą to pojawiają się cytowania z roku 1996, zaś w przypadku opisu 

właściwości ziarna pszenżyta zacytowano literaturę z 1974 roku, sprzed prawie pół wieku.  

3. Jestem pod ogromnym wrażeniem analiz cytogenetycznych. Jakość uzyskanych zdjęć 

z hybrydyzacji FISH i GISH jest bardzo wysoka, szczególnie, że analizie poddawano 

formy heksaploidalne i analizowano 42 chromosomy pochodzące z trzech lub czterech 

różnych genomów. Pod tym względem praca jest naprawdę wyjątkowa.  

Pytania dotyczące pracy: 

1. Czy obecność genów odporności Lr54 i Yr37 jest charakterystyczna tylko dla genotypu 

Ae. kotschyi 14808 czy jest to cecha wszystkich kozieńców? Zastanawia mnie również brak 

testu odpornościowego na roślinach Ae. kotschyi. Czy to wynikało z niedostępności roślin? 

2. Czy odporność warunkowana genami Lr54 i Yr37 jest efektywna w Polsce bądź Europie? 

Czy nie ma genów odporności, które są bardziej efektywne, a można je wprowadzić 

w prostszy sposób? 

3. Czy badano cechy plonotwórcze linii, które potencjalnie można by wykorzystać w hodowli 

odpornościowej? Czy zaobserwowano różnice pomiędzy liniami zawierającymi cały 

chromosom 2Sk a liniami zawierającymi tylko jedno ramię chromosomu 2SkL? 
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Za najważniejsze osiągnięcia rozprawy doktorskiej Pana mgr Waldemara Ulaszewskiego 

uznaję: (1) wprowadzenie do pszenżyta, pochodzących od Ae. kotschyi genów Lr54 i Yr37; 

(2) wykazanie w oparciu o analizy kariotypów, że chromosom 2Sk, na którym położone są geny 

Lr54 oraz Yr37 jest preferencyjnie przekazywany z pokolenia na pokolenie, co wynikać może 

z obecności genów gametocydalnych; (3) uzyskanie translokacji Robertsonowskich typu 

2SkS.2RL i 2RS.2SkL poprzez zastosowanie linii ditelosomicznej Dt2RS i Dt2RL; 

(4) lokalizację loci genów Lr54 i Yr37 w długim ramieniu chromosomu 2Sk (2SkL); 

(5) wykazanie zwiększonej odporności na rdzę brunatną form pszenżyta zawierających gen 

Lr54. Szczególnie ważny jest aspekt aplikacyjny prowadzonych badań, czyli możliwość 

wykorzystania otrzymanych form translokacyjnych pszenżyta T2R.2Sk jako materiału 

wyjściowego w hodowli odpornościowej pszenżyta. 

Podsumowując, rozprawę doktorską Pana mgr Waldemara Ulaszewskiego oceniam 

pozytywnie. Stanowi ona oryginalne, kompleksowe opracowanie poszerzające aktualny stan 

wiedzy. Należy podkreślić, że zastosowane metody badawcze wymagają dużego 

doświadczenia i są niesamowicie pracochłonne. Uzyskane wyniki przedstawiają wartość 

poznawczą, a wyprowadzone materiały roślinne będą miały zastosowanie w hodowli 

odpornościowej pszenżyta.  

 

WNIOSEK KOŃCOWY 

Stwierdzam, że przedstawiona do recenzji rozprawa doktorska mgr Waldemara 

Ulaszewskiego pt. ‘Transfer chromatyny Aegilops kotschyi Boiss., zawierającej geny 

warunkujące odporność na rdzę brunatną i żółtą, do pszenżyta ozimego (× Triticosecale 

Wittm.)’ spełnia warunki określone w artykule 13 Ustawy 1 z dnia 14.03.2003 r. o Stopniach 

Naukowych i Tytule Naukowym oraz Stopniach i Tytule w Zakresie Sztuki (Dz.U. z 2003 r., 

Nr 65, poz. 595, wraz z późniejszymi zmianami), jak również zapisy Ustawy z dnia 20 lipca 

2018 roku (Dz.U. z 2018r. poz. 1668) stawiane rozprawom doktorskim, dlatego też zwracam 

się do Rady Naukowej Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu z prośbą o dopuszczenie 

Pana mgr Waldemara Ulaszewskiego do dalszych etapów przewodu doktorskiego. 

Jednocześnie, z uwagi na wysoką wartość merytoryczną pracy wnioskuję o wyróżnienie 

recenzowanej rozprawy doktorskiej stosowną nagrodą. 


