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Aneuploidy oraz niektóre mutacje chromosomowe znajdują coraz wię- 
ksze zastosowanie zarówno w pracach genetycznych, jak i hodowlanych. 
Najlepszym tego dowodem są liczne sympozja międzynarodowe poświęco- 
ne temu zagadnieniu | 

Aneuploidy są to formy, w których liczba chromosomów nie jest do- 
kładnie wielokrotna w stosunku do liczby haploidalnej, charakterystycznej 
dla danego gatunku. Jeżeli oznaczymy somatyczną liczbę chromosomów 
2x to osobniki 2x + 1 określamy jako trisomiczne, 2x + 1 + 1 podwój- 
nie trisomiczne, 2x+2 tetrasomiczne, 2x2—1 monosomiczne, 2x—2 nuili- 

somiczne. Wszystkie te typy aneuploidów występują w formach poliplo- 

idalnych; natomiast otrzymanie monosomików i nullisomików u diploidów 
jest prawie niemożliwe lub bardzo trudne z uwagi na to, że strata już je- 

dnego chromosomu powoduje zwykle całkowita degenerację gamet. 

W pracach hodowlanych szczególne zastosowanie znalazły trisomiki 
u jęczmienia oraz formy monosomiczne i nullisomiczne, u pszenicy. Na 
przykładzie trisomików u jęczmienia zapoznamy się bliżej ze sposobem 

, dziedziczenia trisomiczności oraz zastosowaniem trisomików w pracach 
hodowlanych. 

Formy te w większości wypadków otrzymano z autotriploidów i hete- 
rozygot translokacyjnych. Do chwili obecnej kompletne trisomiki otrzy- 
mano w trzech odmianach: uprawnej 6-rzędowej odmianie Mars (z translo- 

kacji), dzikiej 2-rzędowej odmianie H. spontaneum, oraz uprawnej 2-rzę- 

dowej odmianie Shin Ebisu nr 16. 

Wyodrębnione z autotriploidów trisomiki sklasyfikowano w siedmiu 

morfologicznych grupach, które nazwano Bush, Slender, Pale, Robust 

Pseudonormal, Purple i Semirect. Formy trisomiczne należące do poszcze - 
gólnych grup wykazują pewne różnice morfologiczne, które szczegółowo 
zostały opisane przez T. Tsuchiyę [8]. 

Koniugacja chromosomów w mejozie roślin trisomicznych przebiega 
odmiennie i podczas profazy i metafazy mejozy dodatkowy chromosom
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koniuguje z dwoma homologicznymi chromosomami dajac triwalent. I tak 

u jęczmienia o 2x1=15 chromosomów w mejozie będzie 6 II i 1 III, spo- 

radycznie można też spotkać konfigurację chromosomów składającą się 

z7IIi1I | 

Trisomiczność jest przekazywana tylko przez gamety żeńskie i w krzy- 

żówkach należy je stosować jako formy mateczne. Ponieważ rośliny tri- 

somiczne w potomstwie rozszczepiają się na formy normalne i aneuploidal- 

ne, przeto rozmnażanie tych form wymaga cytologicznej selekcji. 

Formy trisomiczne są szczególnie użyteczne do oznaczania genów na 

poszczególnych chromosomach oraz przypisywania tych genów poszcze- 

gólnym grupom sprzężeniowym. Geny zlokalizowane w triwalencie wy- 

kazują inne stosunki segregacji niż geny zlokalizowane w zwykłych bi- 

walentach. Sposób lokalizacji genów przy pomocy trisomików przedsta- 

wił w swym referacie T. Ruebenbauer. 

W Zakładzie Roślin Zbożowych IHAR w Krakowie zajmujemy się 

obecnie hodowlą heterozyjną jęczmienia w oparciu o trisomiki transloko- 

wane 3-rzędu. Powstały one z heterozygot translokacyjnych w wyniku 

nieregularnej segregacji chromosomów w stosunku 3 : 1 zamiast 2 : 2. 

Jeżeli w takich trisomikach dominujący allel genu markera znajduje się 

w dodatkowym chromosomie i jest sprzężony z punktem pęknięcia trans- 

lokacji trisomicznej, natomiast recesywne allele tego genu markera są 

zawarte w 2 normalnych chromosomach — to w wyniku samozapylenia 

takiego trisomika otrzymamy potomstwo składające się z 30% trisomi- 

ków o genie dominującym i 70% diploidalnych osobników o genie rece- 

sywnym. Jeżeli tym genem markerem w dodatkowym chromosomie będzie 

dominujący gen MsMs warunkujący występowanie męskiej płodności, 

natomiast w diploidalnym garniturze chromosomów będzie zawarty rece- 

sywny gen ms ms, wówczas w potomstwie takiego trisomika otrzymamy: 

płodne trisomiki o genie dominującym i całkowicie męsko sterylne diplo- 

idy. Zapylając pyłkiem roślin trisomicznych diploidalne formy męskoste- 

rylne otrzymujemy potomstwo, które daje 100%/0 osobników męsko ste- | 

rylnych. Znajdują one zastosowanie w produkcji nasion mieszańcowych. 

Używając trisomików translokowanych w hodowli mieszańcowej jęcz- 

mienia można stworzyć szereg modyfikacji. Ramage [4] np. uważa, że 

interesujący byłby schemat oparty na założeniu, iż dodatkowy chromosom 

trisomika powinien zawierać czynniki genetyczne warunkujące krótką 

słomę, przy czym trisomiki winny być znacznie niższe niż diploidy. Triso- 

miki takie wysiewa się w rzędach matecznych przy produkcji nasion he- 

terozyjnych. Nasiona zawiązane na diploidalnych roślinach męsko steryl- 

nych ścina się w części wierzchołkowej, a w następnej kolejności niższe 

rośliny trisomiczne, które posłużą do produkcji diploidów męsko steryl- 

nych w następnej generacji. 
Innymi aneuploidami, które znalazły zastosowanie w hodowli roślin 

są monosomiki i nullisomiki. Badania nad tymi aneuploidami zapoczątko-
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_wał Sears w 1939 г. Monosomiki w przeważającej części nie różnią się 

w sposób zdecydowany od normalnych roślin, jak i między sobą, dlatego 

rośliny monosomiczne muszą być identyfikowane przez cytologiczne licze- 

nie chromosomów w mejozie lub komórkach stożków wzrostu. Natomiast 

formy nullisomiczne wykazały znacznie zmniejszone wymiary, wigor 

i płodność. 

Monosomiki, jak i żywotne formy nullisomiczne, są używane do okre- 

Ślenia położenia genów w poszczególnych chromosomach, jak również do 

podstawienia określonych chromosomów do jakiejś wartościowej «odmiany, 

po ubrzednim stwierdzeniu, że chromosom ten jest nosicielem odporności 

na chorobę lub innej wartościowej cechy. Lokalizację genów określa się 

dwiema metodami: 

1) metodą nullisomiczną, 

2) metodą monosomiczną. 

Chcąc natomiast podstawić konkretny chromosom z jakiejś odmiany czy 

nawet gatunku do wartościowej innej odmiany należy dysponować serią 

linii monosomicznych, do której zamierza się wprowadzić żądane chromo- 

somy. Moónosomiczne linie tej wartościowej odmiany otrzymuje się przez 

wsteczne ich krzyżowanie z poszczególnymi monosomikami pszenicy 

Chinese Spring (schemat 1). 
Konstytucja chromosomowa 

Chinese Sp. (mono.) X Żelaza 20 II Ch + 1% X 21IIŻ 

F; formy disomiczne i monosom. 

cytologiczna selekcja monosom. 

  

krzyżowanie wsteczne F4 20 II Ch + 1Ż x OZ 

monosomik X Zelazna 2017, 

selekcja monosomików i dalsze 20 + 12 

krzyżowania wsteczne przez 5-6 —0 X 21Ż 

pokoleń 

, о = , . 20Ż + 17 
W końcowym etapie otrzymujemy monosomiczną formę Żelaznej —— ——- 

20 Z 

Po wprowadzeniu monosomiczności do danej odmiany można przystą- 

pić do drugiego etapu pracy, tj. podstawiania określonego chromosomu 

z innej odmiany (schemat 2). 

Konstytucja chromosomowa 

    

Żelazo mono. X Salzmiinder 20IIŻ+1żŻX218 
Zz . 

F; — selekcja monosomików 20 rg Вх 207+ 12 

Wybrane Fi monosomiki krzyżuje się wstecznie z danym monosomi- 

kiem odmiany Żelaznej. Krzyżówki takie oraz selekcję monosomików wy- 

konuje się przez 5-6 pokoleń. W końcowym etapie pracy poddaje się ro- 

śliny monosomiczne samozapyleniu i w potomstwie selekcjonuje formy
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disomiczne o konstytucji chromosomowej 20 I1 Ż + 1 II S. Należy pod- 
kreślić, że przy tworzeniu nowych serii monosomicznych drogą krzyżowań 

z już istniejącymi monosomikami może zajść tzw. zjawisko zamiany uni- 

walentów (univalent-shift). Dlatego też w toku krzyżowań wstecznych 

konieczne jest testowanie otrzymanych monosomików ze stosunkowo sta- 

bilnymi disomicznymi liniami wskaźnikowymi, w których odpowiednie 

chromosomy są markowane jako telocentryczne lub jako izochromosomy. 

Brak rekombinacji pomiędzy chromosomami pszenicy a obcymi gatun- 

kami czy rodzajami utrudnia w dużym stopniu prace nad jej ulepszaniem. 

Wielkim więc krokiem naprzód było odkrycie przez Rileya [5, 7] że chro- 

mosom 5B pszenicy jest odpowiedzialny za koniugację homologicznych 

chromosomów w mejozie. 

Riley podaje, że w obecności długiego ramienia chromosomu a nie- 

obecności krótkiego koniugują chromosomy homologiczne. Natomiast 

w obecności krótkiego ramienia a nieobecności długiego występuje sinapsis 

tak homologicznych, jak i homeologicznych chromosomów. Riley wskazuje 

na możliwość zastosowania tego cytogenetycznego faktu w hodowli psze- 

nic jako źródło przełamania bariery, która przeszkadza w przenoszeniu 

do genomu pszenicy odcinków chromosomów z innych gatunków. 

Interesującym przykładem zastosowania tego zjawiska jest wyhodo- 

wanie w Cambrige nowej odmiany pszenicy — Compare, która jest całko- 

wicie odporna na Puccina striformis. Powstała ona przez skrzyżowanie 

T. aest. Chinese Spring z Aegilops comosa. Używając Chinese Spring jako 

formy wypierającej i przeprowadzające selekcję na odporność otrzymano 

44 chromosomowego mieszańca, zawierającego 42 chromosomy pszenicy + 

2 chromosomy z Aegilops comosa, w których zlokalizowane są geny wa- 

runkujące odporność na rdzę. Ponieważ w badaniach z zastosowaniem 

substytucji okazało się, że te chromosomy z Ae. comosa są homeologiczne 

z chromosomami pszenicy grupy 2, oznaczono je 2M. 

W normalnych warunkach chromosomy 2M z Ae. comosa nie tworzą 

par, a tym samym rekombinacji z chromosomami pszenicy grupy drugiej. 

Takie rekombinacje mogą mieć miejsce w nieobecności chromosomu 5B-. 

Jednakże nie jest rzeczą łatwą spowodować w otrzymanym materiale 

44-chromosomowym absencję chromosomu 55, dlatego takie allosynde- - 

tyczne rekombinacje można raczej osiągnąć przez genetyczne zmniejszenie 

aktywności lewego ramienia chromosomu 5B, niż przez całkowite jego 

wyeliminowanie. 

Riley w 1964 r. [7] wykazał, że genotyp Aegilops speltoides 2x=14 

zmniejsza aktywność chromosomu 5B. Prawdopodobnie 4Ae. speltoides 

zawiera allele dominujące w stosunku do loci genu na długim ramieniu 

chromosmu 5B". W tym celu 44 chromosomowego mieszańca krzyżowa- 

no z Ae. speltoides i otrzymano rośliny o 29-chromosomach, w których 

aktywność długiego ramienia chromosomu 5B jest obniżona. W takich 

warunkach para chromosomów z Aegilops comosa może koniugować i re-
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kombinować z chromosomami pszenicy. Przeprowadzając następnie krzy- 

żowanie wsteczne formą Chinese Spring otrzymano osobniki o 42 chromo- 

somach, tworzących 21 biwalentów w mejozie. 

Z mutacji chromosomowych zastosowanie w praktycznej hodowli zna- 

lazły translokacje i duplikacje. Translokacje są to mutacje chromosomowe 

polegające na wymianie części niehomologicznych chromosomów. Mogą 

one.być w stanie homozygotycznym lub heterozygotycznym, przy czym 

hererozygoty translokacyjne są częściowo sterylne. 

Mejoza u homozygot translokacyjnych przebiega normalnie, natomiast 

u heterozygot translokacyjnych utworzą się dzięki koniugacji odpowiada- 

jących sobie odcinków chromosomowycnh figury złożone z 4 chromosomów 

w układzie krzyża. Translokacje znalazły zastosowanie w pracach gene- 

tycznych do lokalizacji genów, grup sprzężeniowych, określenia pozycji 

genów w stosunku do cytologicznie określonych markerów itp. Translo- 

kacje można też użyć do rozróżniania pewnych genotypów we wcześniej- 

szych stadiach rozwoju. Anderson [1, 2] sugerował użycie translokacji 

u kukurydzy do ulepszania linii wsobnych. Np. linia wsobna A podatna 

na rdzę może być ulepszona przez dodanie odporności w innej odmiany. 

W tym celu należy określoną translokację przenieść do danej linii wsobnej. 

W takiej translokacji punkt pęknięcia powinien być blisko sprzężony 

z jakimś genem markerem. Proces przenoszenia odporności mógłby wy- 

glądać następująco: Linia wsobna A z wprowadzoną uprzednio transloka- 

cją np. Ty — 9, w której punkt pęknięcia jest blisko sprzężony z genem 

recesywnym wax (waxy endosperm), jest krzyżowana z odmianą o genie 

dominującym Wa i odporną. Pokolenie F;, które jest heterozygotycz- 

ne w stosunku do translokacji (rośliny częściowo sterylne) krzyżuje się 

wstecznie z linią wsobną 4 o translokacji Ty — 9wx. W następnym pokole- 

niu selekcjonuje się osobniki, które są heterozygotyczne pod względem 

translokacji, odporne i o nasionach z dominującym genem Wx. Krzyżowa- 

nie wsteczne przeprowadza się przez kilka pokoleń i w każdym pokoleniu 

przeprowadza się selekcję na odporność, heterozygotyczność translokacji 

i nasiona o dominującym genie Wz. W końcowym etapie osobniki o dominu- 

jącym genie Wa selfuje się i otrzymujemy potomstwo homozygotyczne 

w stosunku do odporności, które nie powinno zawierać translokacji. 

Innym przykładem użycia translokacji jest tworzenie duplikacji. Du- 

 plikacje otrzymuje się przez skrzyżowanie linii z translokacjami obejmu- 

jącymi te same chromosomy, ale z punktem pęknięcia w różnych pozy- 

cjach. W pokoleniu Fa otrzymuje się homozygotyczne deficiencje i dupli- 

kacje. Hagberg [3] otrzymał duplikacje krzyżując linie z translokacjami 

Te — 7a X Te — fd. Rezultaty takich duplikacji z praktycznego punktu 

widzenia powinny być duże. Tą drogą można by podwoić liczbę pewnych 

genów, co prowadzić może do zwiększenia odporności, enzymatycznej 

aktywności itp. Jeżeli na odcinkach zduplikowanych znajdą się geny od- 

powiedzialne za heterozję, to możliwe jest ustalenie efektów heterozji.
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РОЛЬ АНЕУПЛОИДОВ И НЕКОТОРЫХ ХРОМОСОМОВЫХ МУТАЦИЙ 
В ПРАКТИЧЕСКОЙ СЕЛЕКЦИИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

Резюме 

Как анеуплоиды, так и некоторые хромосовые мутации — транслокации, используемые 
в растениеводстве для создания инбредных линий (например кукурузы), фиксации 'гете- 
розиса, вызывания бесплодия, локализации генов, отличания некоторых генотипов в более 
ранних стадиях и т.п., а также дупликации, находят всё большее применение в генетичес- 
ких и селекционных работах. 

Все типы анеуплоидов появляются в полиплоидных формах, получение зато моно- 
сомиков и нуллисомиков у диплоидов очень трудное потому, что потеря уже одной хро- 
мосомы обычно вызывает полную дегенерацию гамет. 

В селекционных работах особенное применение нашли нуллисомики, моносомики 
и трисомики, используемые для определения, в которой хромосоме находится ген, а также 
для определения групп сопряжённых генов. 

В гетерозисной селекции ячменя особенную роль сыграли транслированные трисо-. 
мики 3 ряда с геном мужской стерильности на добавочно транслированной хромосоме. 

Моносомические и нуллисомические линии у пшеницы нашли применение не только 
в генетических работах для локализации генов, но’также для переноса определённых хро- 
мосом мз одного сорта в другой, вследствие чего появляются изменения в урожайности, 
раннеспелости, устойчивости и тем самым существует возможность модификации отдель- . 
ных признаков ведущих сортов путём замещения определённых хромосом их гомологами 
из других сортов. 

Stanisław Nalepa 

THE ROLE OF ANEUPLOIDY AND CHROMOSOMAL MUTATIONS IN PRACTICAL 

CEREAL BREEDING 

Summary ) 

Aneuploids and chromosomal mutants can be utilized in breeding for producing 
inbred lines (as in maize), for fixing the heterosis effect, inducing male sterility etc
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All aneuploid types occur in polyploid forms, whereas the obtaining of monosomics 
and nullisomics in diploid forms is very difficult since the loss of a chromosome 
brings about the abortion of the gametes. Nullisomics, monosomics and trisomics 
are widely used for chromosome mapping and determining linkage groups. In hete- 
rosis breeding of barley the translocated teriary trisomics carrying male-sterility 
genes are of great importance. In wheat breeding monosomics and nullisomics have 
been used not only for mapping but also for intervarietal chromosome substitution.


