
RECENZJA 

pracy doktorskiej mgr. Inż. Piotra Plewińskiego 

pt. „Genetyczne i molekularne podstawy cechy wczesności kwitnienia łubinu żółtego 

(Lupinus luteus L.)” 

 

 

 Rodzaj Lupinus (łubin) należy do plemienia Genisteae wyodrębnionego w ramach 

rodziny Fabaceae. Najważniejsze z rolniczego punktu widzenia są trzy gatunki łubinów z grupy 

tzw. łubinów Starego Świata, czyli łubin wąskolistny (L. angustifolius), łubin biały (L. albus),  i 

łubin żółty (L. luteus), a lokalne znaczenie ma również łubin andyjski (L. mutabilis), jeden z 

wielu gatunków łubinów Nowego Świata, uprawiany w krajach Ameryki Południowej. Stanowią 

one istotne źródło białka roślinnego zwierząt, a ich uprawa jest korzystna dla środowiska 

glebowego. Łubiny poprawiają strukturę gleby zniszczonej monokulturą zbożową oraz dzięki 

symbiozie z bakteriami brodawkowymi wnoszą do niej azot.  

Zdolność łubinów do wczesnego kwitnienia jest ważnym elementem ich przydatności do uprawy 

na nasiona w warunkach klimatu umiarkowanego i ma istotny wpływ na plenność. Odmiany 

uprawne muszą zatem cechować się ograniczonymi wymaganiami dotyczącymi wernalizacji, 

określa się je jako termoneutralne. Mechanizmy warunkujące termoneutralność odmian łubinu 

wąskolistnego, zostały przynajmniej częściowo rozpoznane, natomiast nie ma wielu informacji 

na ten temat w odniesieniu do łubinu żółtego. W przedstawionej mi do recenzji rozprawie Autor 

podjął się identyfikacji genów kandydujących, warunkujących wczesność kwitnienia i 

termoneutralność tego gatunku, a ponadto podjął On próbę wskazania polimorfizmów 

funkcjonalnych warunkujących różnice w reakcji odmian na wernalizację.  

 

 Struktura pracy 

 Praca doktorska mgr. inż. Piotra Plewińskiego została przygotowana w formie 

bardzo obszernej monografii naukowej, liczącej wraz z aneksem aż 263 strony. Spełnia ona 

wymogi formalne, jest kompletna i obejmuje typowe rozdziały charakterystyczne dla tego typu 

opracowań: Wstęp (przegląd literatury), Cel pracy, Hipotezy badawcze, Materiał i metody, 

Wyniki, Dyskusję, Wnioski, Streszczenia w języku polskim i angielskim, Literaturę i Aneks. 

Rozprawa została opatrzona spisem treści oraz uzupełniona o wykaz skrótów.  



Wstęp jest bardzo rozbudowany i obejmuje 54 strony. Autor bardzo szeroko przedstawia 

stan wiedzy na temat łubinów, co stanowi bardzo dobre kompendium wiedzy z tego zakresu, z 

którym interesująco było się zapoznać, gdyż zostało dobrze zredagowane. Z drugiej strony 

objęło ono wiele zagadnień o marginalnym znaczeniu dla tematyki badawczej stanowiącej istotę 

rozprawy doktorskiej, zatem pewne ograniczenie objętości tego rozdziału wpłynęłoby na 

poprawę spójności całej rozprawy. Autor scharakteryzował rodzinę Fabaceae, ewolucję i 

filogenezę rodzaju Lupinus, historię udomowienia łubinów, ich potencjał użytkowy i znaczenie 

agronomiczne, szczegółowo omówił cechy użytkowe uprawnych gatunków łubinów, 

scharakteryzował zasoby genowe łubinów Starego Świata oraz dostępne populacje mapujące, a 

także zasoby genomiczne i transkryptomiczne. Przedstawił także szczegółowo obecny stan 

wiedzy na temat molekularnych podstaw regulacji terminu kwitnienia, opierając się przede 

wszystkim na badaniach Arabidopsis thaliana. Mogę jednoznacznie stwierdzić, że Autor 

dysponuje bardzo szeroką wiedzą na temat gatunku stanowiącego materiał badawczy w jego 

rozprawie doktorskiej oraz gatunków pokrewnych, a także doskonale orientuje się w wynikach 

badań dotyczących regulacji procesu kwitnienia. 

W rozdziale Cel pracy Autor jasno i precyzyjnie wskazał dwa podstawowe cele, tj. 

"wyznaczenie genu lub genów kandydujących, odgrywających dominującą rolę w 

warunkowaniu wczesności kwitnienia i termoneutralności u łubinu żółtego" oraz "określenie 

polimorfizmu sekwencji genów kandydujących, mogącego leżeć u podstaw obserwowanych 

różnic w liczbie dni do kwitnienia i wrażliwości na wernalizację". O ile pierwszy cel jest 

możliwy do zrealizowania przy użyciu dostępnego arsenału technik genetycznych i 

genomicznych, o tyle cel drugi jest znacznie trudniejszy do osiągnięcia. Jego sformułowanie 

wskazuje, że Autor dopuszczał możliwość bardziej spekulatywnego podejścia do tak 

określonego problemu („mogącego leżeć u podstaw”, a nie „leżącego u podstaw”). 

Cele pracy zostały podbudowane Hipotezami badawczymi, w myśl których za różną 

wrażliwość na wernalizację odpowiadają różnice na poziomie sekwencji DNA, wrażliwość na 

wernalizację wpływa znacząco na wczesność kwitnienia łubinu żółtego, która jest warunkowana 

oligogenicznie, z prawdopodobnym dużym wpływem homologów genu FT, z kolei 

termoneutralność jest cechą jednogenową (analogicznie jak u łubinu wąskolistnego). Autor 

postuluje również subfunkcjonalizację paralogów genu FT u łubinu żółtego. Wszystkie te 



hipotezy są ciekawe i intelektualnie stymulujące, poparte, jak wcześniej wykazałem, szeroką 

wiedzą Autora w zakresie podjętego tematu. 

Rozdział Materiał i Metody obejmuje 33 strony, na których dokładnie i szczegółowo 

przedstawione zostały badane materiały roślinne i zastosowane procedury eksperymentalne. 

Intersująca dla mnie wydała się możliwość wernalizacji nasion łubinu żółtego; w przypadku 

gatunków, których biologia jest mi lepiej znana, wernalizacja może być skuteczna dopiero na 

pewnym etapie rozwoju rośliny. Rozumiem jednak, że jest to standardowa procedura w 

przypadku łubinów. Zastanowiło mnie również zdefiniowanie „regionu promotorowego” jako 

regionu o długości 8000 pz powyżej miejsca startu translacji (str. 92); ta wielkość znacznie 

przekracza rozmiar typowego promotora, a punktem orientacyjnym do jego wyznaczenia 

powinno być raczej miejsce inicjacji transkrypcji. 

Wyniki obejmują 34 strony i szczegółowo przedstawiają rezultaty eksperymentów. W 

kolejnych podrozdziałach Autor opisał wyniki fenotypowania materiałów kolekcyjnych, 

mapowania markerów molekularnych, mapowania loci cech ilościowych, profilowania ekspresji 

genów metodą RNAseq i RT-qPCR, sekwencjonowania wybranych homologów genów 

indukujących kwitnienie, identyfikacji polimorfizmów InDel w kolekcjach  łubinu żółtego oraz 

korelacji ich występowania w wynikami fenotypowania, i wreszcie adnotacji funkcjonalnej 

regionów promotorowych homologów FT. Ta lista obrazuje szeroki zakres prac podjętych w 

ramach badań w celu weryfikacji postawionych hipotez badawczych. 

Kolejnym bardzo obszernym rozdziałem jest obejmująca 41 stron Dyskusja wyników, w 

której znalazło się wiele informacji opisujących szerokie tło badań. Moim zdaniem część z nich 

mogła trafić do przeglądu literatury, co pozwoliłoby na lepszą orientację czytelnika rozprawy w 

podejściu eksperymentalnym Autora już podczas czytania rozdziału Wyniki. W ten sposób w 

Dyskusji można by się ograniczyć do komentarza bardziej bezpośrednio odnoszącego się do 

uzyskanych przez Autora wyników badań. Jestem przekonany, że na etapie przygotowywania 

publikacji na podstawie wyników przedstawionych w rozprawie niezbędne będzie 

przeorganizowanie wprowadzenia i dyskusji, ograniczenie ilości przedstawianych informacji i 

skoncentrowanie ich wokół problemów badawczych rozwiązywanych w toku eksperymentów.  

Najważniejsze ustalenia płynące z przeprowadzonych badań zostały syntetycznie 

przedstawione w formie ośmiu Wniosków odnoszących się bezpośrednio do sformułowanych 



celów i hipotez badawczych, a Streszczenia właściwie prezentują najważniejsze informacje 

zawarte w rozprawie doktorskiej. 

Spis literatury jest bardzo bogaty i obejmuje ponad 450 pozycji, co wskazuje na bardzo 

dogłębne zaznajomienie się Autora z piśmiennictwem obejmującym problematykę poruszaną w 

dysertacji. 

 

Merytoryczna ocena pracy 

Rozprawa przedstawia wyniki szeroko zakrojonych prac eksperymentalnych, których 

efektem było uzyskanie nowych informacji o dużym znaczeniu poznawczym, ale również 

aplikacyjnym dla hodowli nowych odmian łubinu żółtego. Szczególnie ważne było wykazanie 

związku pomiędzy wariantami strukturalnymi w regionach homologów genów FT u łubinu 

żółtego a cechami termoneutralności i wczesności kwitnienia. Próba powiązania tych rearanżacji 

z występowaniem różnic w przewidywanej liczbie miejsc wiązania określonych czynników 

transkrypcyjnych jest jednak moim zdaniem oparta na spekulacjach, i (co z resztą w kilku 

miejscach dyskusji wyników podkreśla sam Autor) bez przeprowadzenia badań weryfikujących 

te związki pozostaje jedynie hipotezą. Dlatego też uważam, że bardzo rozbudowane sekcje 

dyskusji wyników opisujące działanie poszczególnych rodzin czynników transkrypcyjnych nie 

wniosły już istotnych nowych argumentów na tym etapie badań. Pragnę jednak podkreślić, że 

poza częścią dysertacji dotyczącą identyfikacji miejsc wiązania czynników transkrypcyjnych i 

ich potencjalnej funkcji regulatorowej, wszystkie pozostałe elementy rozprawy i zaproponowane 

wnioski uważam za bardzo wartościowe. 

Mam jednak szereg uwag i pytań do Autora, które przedstawiam poniżej: 

- jak wyjaśnić zaburzenia segregacji dużej liczby markerów w populacji mapującej (str. 

103), w tym fakt braku segregacji trzech markerów skądinąd różnicujących formy rodzicielskie? 

Wyjaśnienie zaproponowane w Dyskusji na str. 155 mnie nie przekonuje, gdyż nawet w 

przypadku heterozygotyczności jednej z linii rodzicielskich roślina F1, z której wyprowadzono 

populację mapującą, posiadała tylko jeden z dwóch alleli tej heterozygotycznej linii 

rodzicielskiej, a zatem segregacja powinna teoretycznie cechować się stosunkiem zbliżonym do 

1:1 w RIL w pokoleniu F8; 

- Czy ocena poziomu ekspresji genów warunkujących kwitnienie tylko w liściach 

wystarcza do pełnego wyjaśnienia badanych mechanizmów? 



- proszę o dodatkowy komentarz do zdania: „Możliwe, że przynajmniej w przypadku 

jednej linii amplikony sekwencjonowane dla genu LlutFTa1b zawierały domieszkę podobnych 

fragmentów zamplifikowanych na matrycy innego genu, które interferując z właściwym 

amplikonem podczas sekwencjonowania spowodowały sztuczne zwiększenie liczby 

zidentyfikowanych SNP.” (str. 142), w tym o wyjaśnienie na czym polega „interferencja z 

właściwym amplikonem podczas sekwencjonowania”. Czy sekwencjonowanie produktów PCR 

prowadzono bezpośrednio po oczyszczeniu z żelu, czy też z plazmidów po klonowaniu? 

- Czy jest możliwe, że insercja retrotranspozonu w intronie genu LlutFTc2 spowodowała 

powstanie niefunkcjonalnego transkryptu o zmienionej strukturze, a nie atenuację ekspresji tego 

genu (wniosek 8)? 

Drobne uwagi redakcyjne: 

- kolejność odniesień do tabel 27 i 28 jest niewłaściwa (najpierw jest odniesienie do tab. 

28 – str. 124, a dopiero potem do tab. 27 – str. 125); 

- Repeatmasker domyślnie używa bazy RepBase – rozumiem, że o te bazę chodziło (str. 

125); 

- tab. 33; tytuły kolumn ‘nazwa czynnika’ i ‘numer czynnika’ są mało precyzyjne, 

proponuję ‘nazwa czynnika transkrypcyjnego’ i ‘oznaczenie genu A. thaliana’. Indeks górny w 

kolumnie ‘numer czynnika’ nie został objaśniony; 

- Proponuję przeredagować tytuł podrozdziału 6.12 – wydaje mi się, że należy wyraźnie 

rozróżnić ‘czynniki transkrypcyjne’ i ‘ miejsca wiązania czynników transkrypcyjnych’. 

 

Podsumowanie 

Należy podkreślić, że realizacja określonych przez Autora celów badawczych wymagała 

znacznego nakładu pracy i znajomości szerokiej gamy technik laboratoryjnych. Stwierdzam 

jednoznacznie, że uzyskane wyniki stanowią nową wiedzę i wnoszą znaczący wkład w 

opracowywane zagadnienie. Przedstawioną mi do oceny rozprawę doktorską oceniam wysoko. 

Chcę ponadto zauważyć, że mgr inż. Piotr Plewiński jest pierwszym autorem dwóch publikacji 

cytowanych w spisie literatury zawartym w dysertacji (Plant, Cell & Environment 2020 i 

International Journal of Molecular Sciences 2019), zawierających wyniki prac niezwiązanych 

bezpośrednio z rezultatami badań opisanych w rozprawie. Wskazuje to na fakt, iż mimo że 



rozprawa została opracowana jako monografia, jej Autor posiada doświadczenie w publikowaniu 

wyników badań, co będzie bardzo istotne na kolejnych etapach jego kariery naukowej.  

Stwierdzam, że oceniana dysertacja spełnia wymogi stawiane rozprawom doktorskim. W 

szczególności stanowi ona oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, wykazuje ogólną 

wiedzę teoretyczną Pana mgr. inż. Piotra Plewińskiego w dziedzinie nauk rolniczych i 

dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo oraz na umiejętność prowadzenia przez niego pracy 

naukowej. Wnioskuję zatem do Rady Naukowej Instytutu Genetyki Roślin PAN o dopuszczenie 

Pana mgr. inż. Piotra Plewińskiego do dalszych etapów procedury doktoranckiej.  

 

 

Kraków, 11 lutego 2022       prof. dr hab. inż. Dariusz Grzebelus 


