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• Konieczność uzyskania nowych 
odmian
• Wzrost liczebności populacji ludzkiej

• Zmiany klimatyczne

• Choroby i szkodniki

Ocena 
zróżnicowania

• Konieczność identyfikacji nowych, pożądanych alleli genów 
warunkujących cechy użytkowe
• Odmiany lokalne, dzikie gatunki

• Ochrona zasobów genowych
• Wybór form do tzw. „core collections”

• Charakterystyka zgromadzonych akcesji



Zróżnicowanie genetyczne żyta

• Możliwość wykorzystania 
zasobów genowych w celu 
zwiększenia  zróżnicowania  
genetycznego w programach 
hodowlanych 

• Kolekcja pul zbiorczych DNA 
(ok. 600)

• 1054 markerów DArT
• 379 obiektów, każdy reprezentowany przez pulę, w której skład 

wchodziło 96 pojedynków 

Bolibok-Brągoszewska et al. BMC Plant Biology 2014



Cel projektu

Opracowanie relatywnie taniego protokołu, opartego
na sekwencjonowaniu amplikonów, umożliwiającego
ocenę zróżnicowania w obrębie wybranych genów
w kolekcji heterozygotycznego i heterogennego
gatunku- Secale cereale.



Rye (Secale)
• diploidalne 2n =14
• Rozmiar genomu– 8,1 Gpz, 
• Sekwencje powtórzone– 92% 
• Brak sekwencji referencyjnej 

genomu

• obcopylne – nautralne
populacje są heterozygotyczne 
i heterogenne

• Ponad 80 kolekcji ex situ, 
ok. 21 000 obiektów 
(FAO, 2010)

USDA, NRCS. 2015. The PLANTS 
Database,http://plants.usda.gov
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Materiał roślinny
• 96 obiektów: 

każdy reprezentowany przez pulę, w której skład wchodziło 96 
pojedynków- 9120 roślin

• 35 odmian lokalnych

• 42 odmian historycznych

• 10 odmian współczesnych

• 10 dzikich gatunków

• 7 obiektów o nieznanym stopniu ulepszenia

• 1 linia wsobna L318

Analiza głównych współrzędnych (PCoA) 
w oparciu o genotypowanie DArTSeq



Metodyka• Wybór genów 
• Literatura
• GenBank NCBI

• Amplifikacja wybranych genów (L318)

• Weryfikacja sekwencji amplikonów (Sanger)
• Projektowanie i testowanie starterów 

• pokrycie całej sekwencji genów 
• produkty amplifikacji o maksymalnej dł. 600 pz.

• Amplifikacja pożądanych fragmentów wybranych genów 
dla 96 obiektów z kolekcji

• Sekwencjonowanie w IAEA w Wiedniu
• Przygotowanie biblioteki, sekwencjonowanie NGS Illumina MiSeq, 

2X300 PE chemistry

• Analiza bioinformatyczna
• Porównanie odczytów do sekwencji referencyjnej– BWA
• Identyfikacja polimorfizmów

• Walidacja wykrytych polimorfizmów



Wytypowane geny
1. AACT1- aluminium activated citrate transporter 

• tolerancja aluminium (Silva-Navas, i in., 2012)
• EU399684.2 odmiana- Ailes

2. TLP- taumatin-like protein
• odpowiedź na patogenezę (Chan i in., 1999)
• AF099671.1  (cold aclimated winter rye)

3. FBA- fructose-biphosphate aldolase
• seed proteins associated with baker's asthma (Wang i in., 2008)
• FJ403590.1  

4. PBF-prolamine binding factor
• endosperma nasion- wiązanie z prolamine-box
• KJ7447384.1 odm. Austria

5. PIN-B- puroindoline-b (friabilina)
6. GSP-1- grain softness protein

• Jakość zboża-mąki (Simeone i Lafiandra, 2005)
• DQ269886.1, AY66706.1 (Imperial i Valdaosta)
• DQ269918.1  (Imperial)



Wybrane geny
6 genów, 8681 bp

exon

intron/UTR
Region amplifikowany



ACCT1_6, 3777 to 4274 bp, 516 bp  



Metodyka• Identyfikacja wariantów 
(GATK’s Unified Genotyper) 

• Przewidywanie efektu i 
znaczenia wykrytej mutacji
PARSESNP, SIFT 

• Weryfikacja   - CAPS, w 
oparciu o miejsca cięcia 
(ER), które zostały utracone 
lub pojawiły się w 
wykrytych wariantach

• Porównanie narzędzi 

bioinformatycznych:

• GATK 4.0 , SNVer, CRISP;



Wyniki
• Średnie pokrycie 2000 -5000x. 

Najrzadszy heterozygotyczny allel w puli złożonej z 96 pojedynków, który jest obecny tylko w 
jednej roślinie ma pokrycie 10-20x



GATK’s Unified Genotyper –: 

• Zidentyfikowano 869 polimorizmów, (~1 SNP lub InDel / 10 bp)

• 812 SNP (93,44%) mutacji typu SNP

• 58 Ins/Del

• Częstotliwość alleli:

 0.005 do 1.0



Wyniki- frekwencja alleli
• Najpowszechniej występująca wartość VF 0.1 – 0.2

Histogram obrazujący liczebność poszczególnych frekwencji



Wyniki: liczba polimorfizmów
• około 28% (266) wariantów wystąpiło tylko w jednym z badanych 

obiektów (pul)

• Od 594 do 867 polimorfizmów w obrębie poszczególnych obiektów

• wykrycie wariantów, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie 
genów (PARSESNP, SIFT)



Porównanie platform bioinformatycznych

• Liczba polimorfizmów zidentyfikowana przez poszczególne platformy:
GATK 4.0 – 3857 , SNVer – 1507, CRISP – 3162

• Liczba polimorfozmów zidentyfikowanych przez wszystkie platformy-965



Walidacja zidentyfikowanych 
polimorfizmów 

• 2 odmiany lokalne, minimum 10 pojedynków/ obiekt

• różne frekwencje alleli

• Amplifikacja interesujących fragmentów genów

• Cięcie ER (PARSESNP)

• Elektroforeza (A, PAA)

• Sekwencjonowanie Sanger wybranych pojedynków



Walidacja

• AACT1_21; poz 444; Ref A; war. T, 
m-ce cięcia ER MseI utracone w stosunku do referencji

• Odmiana lokalna FIN, 
VF w oparciu o NGS Ecotilling 96 pojedynków :0.434
VF w oparciu a CAPS w 13 pojedynkach: 0.577

Ref/RefAlt/AltRef/Alt



Walidacja
• AATC1_21; poz. 444; Ref C; War. G; efekt: D19G 

m-ce cięcia ER: MboI utracone

• Odmiana lokalna z Finlandii
VF w oparciu o sekwencje 96 akcesji: 0.434
VF w oparciu o analizę CAPS w 13 pojedynkach: 0.192

Ref/Ref Alt/Alt Ref/Alt



Porównanie wyników Pbf4

metoda 

bioinformatyczna

metoda 

eksperymentalna

numer linii

enzym 291 360 291 360

MnlI 0,270 - 0,270 -

FokI 0,464 0,100 0,455 -

MboI 0,118 0,314 - 0,375



• W przypadku genu Pbf, dla jednej z analizowanych form 
potwierdzono przy użyciu sekwencjonowania Sangera
występowanie mutacji, która według analiz 
bioinformatycznych zmienia funkcje badanego genu 
(mutacja typu nonsens). 



Podsumowanie

• Wysokoprzepustowe sekwencjonowanie amplikonów
jest efektywną i stosunkowo niedrogą metodą badania 
naturalnego zróżnicowania w heterozygotycznym 
i heterogennym gatunku S. cereale. 

• Umożliwia wiarygodne wykrywanie i określenie 
częstości występowania polimorfizmów w genach

• W celu wykrycia rzadkich wariantów należy poddać 
analizie większą liczbę obiektów (nie liczbę pojedynków)

• Zastosowana metodyka umożliwia szybka i skuteczną 
identyfikację potencjalnych wariantów funkcjonalnych 
w badanych kolekcjach. 
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