
„Genetyczne i molekularne podstawy cechy wczesności kwitnienia 

łubinu żółtego (Lupinus luteus L.)” - streszczenie 

Łubin żółty (Lupinus luteus L.) to jednoroczny gatunek uprawny z rodziny bobowatych (Fabaceae), 

wywodzący się z basenu Morza Śródziemnego. Jest on fakultatywną rośliną dnia długiego, 

a jego dzikie formy są późno kwitnące i mają silne wymagania wernalizacyjne. Łubin żółty 

jest ceniony za wysoką zawartość białka w nasionach oraz pozytywny wpływ na strukturę i żyzność 

gleby, wynikający m. in. z głębokiego systemu korzeniowego i zdolności do symbiotycznej asymilacji 

azotu atmosferycznego. Białko nasion łubinu żółtego może być z powodzeniem stosowane 

w żywieniu zwierząt gospodarskich, także jako substytut importowanej śruty sojowej. 

Wczesność kwitnienia i termoneutralność należą do kluczowych cech użytkowych łubinów, 

umożliwiających ich uprawę na nasiona w warunkach klimatu umiarkowanego. Genetyczna 

i molekularna regulacja indukcji kwitnienia została najlepiej opisana dla gatunku modelowego 

– rzodkiewnika pospolitego [Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.]. Wyróżnia się cztery główne szlaki 

indukcji kwitnienia: szlak zależny od wernalizacji, szlak zależny od fotoperiodu, szlak zależny 

od giberelin i szlak autonomiczny. Sygnały wyjściowe z tychże szlaków zbiegają się na etapie 

regulacji tak zwanych genów integratorowych. Gen FT to najważniejszy integrator szlaków indukcji 

kwitnienia związanych z detekcją sygnałów środowiskowych (temperatura, fotoperiod, jakość 

światła), kodujący florigen. Ekspresja genu FT podlega ścisłej regulacji poprzez czynniki 

transkrypcyjne oraz mechanizmy epigenetyczne. Bodźcami wpływającymi na tę regulację są warunki 

środowiska i stadium rozwojowe rośliny. W genomie łubinu żółtego zidentyfikowano cztery homologi 

FT: LlutFTa1a, LlutFTa1b, LlutFTc1 i LlutFTc2. Głównym represorem FT u rzodkiewnika, 

działającym w ramach szlaku wernalizacyjnego,  jest FLOWERING LOCUS C (FLC). Gen ten ulega 

epigenetycznej represji w wyniku wernalizacji, co prowadzi do przerwania represji FT i indukcji 

kwitnienia. Jednak wiele gatunków bobowatych, w tym także łubin żółty, nie posiada w genomie 

homologu FLC.  

Celem pracy było wyznaczenie genu lub genów kandydujących, odgrywających dominującą rolę 

w warunkowaniu wczesności kwitnienia i termoneutralności u łubinu żółtego, a także określenie 

polimorfizmu sekwencji tych genów, mogącego leżeć u podstaw obserwowanej wariancji w liczbie 

dni do kwitnienia i wrażliwości na wernalizację w kolekcji nasiennej. Przeprowadzono mapowanie 

loci cech ilościowych (QTL) dla liczby dni do kwitnienia oraz mapowanie markerów molekularnych 

zakotwiczonych w sekwencjach 22 genów ze szlaków regulacji indukcji kwitnienia. 

Mapowanie to wykazało kosegregację głównego locus QTL warunkującego termoneutralność 



(który jednocześnie jest jednym z głównych loci QTL terminu kwitnienia) z markerem genu LlutFTc1. 

W kolejnych dwóch loci QTL terminu kwitnienia zlokalizowano markery genów LlutFTc2 

oraz LlutFTa1a. 

W promotorach genów LlutFTa1a i LlutFTc1 wykryto szereg polimorfizmów insercyjno‑delecyjnych, 

wykazujących istotną korelację z liczbą dni do kwitnienia i/lub odpowiedzią na wernalizację 

w badanej puli materiałów kolekcyjnych łubinu żółtego. Sekwencjonowanie ujawniło także insercję 

retrotranspozonu typu Copia-like w trzecim intronie genu LlutFTc2, który także wykazał istotną 

korelację z badanymi cechami. 

Wyniki profilowania ekspresji homologów FT metodą RT-qPCR wspierają hipotezę 

o ich subfunkcjonalizacji u łubinu żółtego. Geny LlutFTa1a  i LlutFTc2 mogą regulować kwitnienie 

roślin w odpowiedzi na fotoperiod, a gen LlutFTc1 – w odpowiedzi na fotoperiod i wernalizację. 

W przypadku genu LlutFTa1b nie wykazano istotnych asocjacji loci zidentyfikowanych 

polimorficznych z terminem  kwitnienia łubinu żółtego. 

Podsumowując, wczesność kwitnienia u łubinu żółtego to cecha ilościowa, warunkowana przez 

co najmniej kilka genów. Jest ona związana z występowaniem termoneutralności, polegającej 

na zniesieniu wymagań wernalizacyjnych w celu indukcji kwitnienia. Głównym genem 

warunkującym wczesność kwitnienia i termoneutralność u łubinu żółtego jest gen LLutFTc1. Rozległa 

delecja (2227 par zasad) odkryta regionie promotorowym tego genu u linii wcześnie kwitnących 

i termoneutralnych, prawdopodobnie powoduje utratę miejsc wiązania białkowych represorów 

transkrypcji, takich jak AGL15 i SUF4, czego efektem jest de-represja LlutFTc1. 

Skutkuje to podwyższoną ekspresją genu niezależnie od tego, czy występuje indukcyjny fotoperiod 

i czy spełniony został wymóg wernalizacji. Również w przypadku genu LlutFTa1a polimorfizm 

w obrębie promotora prowadzi prawdopodobnie do utraty jednego z dwóch miejsc wiązania się 

białkowego represora (w tym przypadku TOE2), co powoduje zmniejszenie represji genu LlutFTa1a 

pomimo braku indukcyjnego fotoperiodu. Insercja retrotranspozonu Copia-like o długości 

5269 par zasad w genie LlutFTc2 może z kolei prowadzić do atenuacji jego ekspresji u linii 

posiadających ten allel genu (linie te są jednocześnie jednymi z najpóźniej kwitnących w badanej puli 

nasiennej). 


