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Streszczenie: Ostatnie dwadzieścia lat to okres intensywnego poznawania licznych genomów, w tym 
również genomu jęczmienia, głównie dzięki tworzeniu coraz dokładniejszych molekularnych map 
genetycznych oraz dzięki identyfikacji i mapowaniu loci warunkujących różne cechy fenotypowe tego 
gatunku. Pierwsze molekularne mapy genetyczne jęczmienia konstruowane były dla pojedynczych 
populacji mapujących i posiadały stosunkowo niewielką liczbę markerów, a najnowsze, wysoko-
rozdzielcze mapy zintegrowane jęczmienia, charakteryzują się bardzo wysokim wysyceniem marker-
ami pochodzącymi z odrębnych map różnych populacji. Mapy genetyczne jęczmienia są wykorzy-
stywane do identyfikacji i lokalizacji licznych genów oraz loci cech ilościowych (ang. Quantitative 
Trait Loci, QTL), warunkujących m.in. rozwój roślin jęczmienia, a także wiele jego cech istotnych 
gospodarczo. W ciągu 20 lat powstało też wiele baz danych dotyczących tego gatunku, zawierających 
szczegółowe informacje m.in. o markerach molekularnych, mapach genetycznych, mapowaniu QTL, 
a także gromadzących sekwencje EST (ang. Expressed Sequence Tag), czy też dane z eksperymentów 
mikromacierzowych. Bazy sekwencji EST wykorzystuje się powszechnie do identyfikacji loci SNP 
(ang. Single Nucleotide Polymorphism), a na podstawie danych pochodzących z analiz mikromaci-
erzy stworzono markery TDM (ang. Transcript Derived Markers). Genotypowanie markerów SNP 
czy TDM z wykorzystaniem metod wysokiej przepustowości umożliwia obecnie konstruowanie map 
o ogromnej rozdzielczości. Stanowią one podstawę dla mapowania QTL, typowania genów kandydac-
kich, selekcji osobników w oparciu o markery, identyfikacji genów na podstawie mapy, a także pulę 
danych do analiz porównawczych z genomami spokrewnionych gatunków. 

Słowa kluczowe: Hordeum vulgare, mapy genetyczne, markery DNA, mapowanie genów, mapowanie 
QTL

Summary: The intensive progress in the construction and application of molecular, genetic maps of 
barley has been achieved over the last two decades, that has resulted in better knowledge of barley 
genome. First, low-density, genetic maps were constructed for individual mapping populations, while 
the latest, consensus maps of very high-density integrate molecular markers from various, individual 
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maps. Numerous examples of the use of genetic maps in mapping of genes and quantitative trait loci 
(QTL), responsible for barley plant development and a broad range of agronomically important traits 
have been described over the last 20 years. Numerous genetic and genomic databases have also been 
developed for barley, which provide the information on molecular markers, genetic maps, genes and 
QTL mapping, collect the information on ESTs (Expressed Sequence Tag) or data from microarray ex-
periments. Barley EST collections have been already mined extensively for the identification of a large 
number of SNP (Single Nucleotide Polymorphism) sites, and TDM (Transcript Derived Markers) have 
been developed based on microarray data. Genotyping of these gene targeted markers with the use 
of high throughput platforms have allowed recently the construction of gene based, high-density and 
high quality maps which are a good basis for QTL mapping, candidate gene approach, marker-assisted 
selection, map-based gene isolation or comparative genomic studies.
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Wykaz stosowanych skrótów: AFLP – Amplified Fragment Length Polymorphism; BAC – Bacterial 
Artificial Chromosome; BC - Backcross, CAPS – Cleaved Amplified Polymorphic Sequences; DArT 
– Diversity Arrays Technology; DH – Doubled Haploid; eQTL – expression QTL; EST – Expressed 
Sequence Tag; F2 – pokolenie F2; MFLP – Microsatellite-anchored Fragment Length Polymorphism; 
PCR – Polymerase Chain Reaction; QTL – quantitative trait loci; RAD – Restriction Site Associat-
ed DNA; RAMP – Random Amplified Microsatellite Polymorphism; RAPD – Random Amplified 
Polymorphic DNA; RFLP – Restriction Fragment Length Polymorphism; RIL – Recombinant Inbred 
Lines; SAP – Specific Amplicon Polymorphism; SCAR – Sequence Characterized Amplified Region; 
SNP – Single Nucleotide Polymorphism; S-SAP – Sequence-Specific Amplified Polymorphism; 
SSR – Simple Sequence Repeat; STS – Sequence Tagged Site; TDM – Transcript Derived Markers

WSTĘP

Jęczmień zwyczajny (Hordeum vulgare L.) to jeden z najstarszych i najważniej-
szych gatunków zbóż, udomowiony na Bliskim Wschodzie w rejonie Żyznego Pół-
księżyca ponad 10 tys. lat temu [6]. Pod względem areału upraw zajmuje on czwartą 
pozycję na świecie wśród zbóż [30]. Jęczmień wykorzystywany jest do produkcji 
pasz, jako główny surowiec do wytwarzania słodu, także do produkcji kasz, a nawet 
jako zboże chlebowe [4]. Ze względu na duże znaczenie gospodarcze oraz syntenię 
z innymi gatunkami z plemienia Triticeae jęczmień stał się obiektem licznych ba-
dań genetycznych, których celem jest identyfikacja, poznanie roli i sposobu dziedzi-
czenia genów odpowiedzialnych za rozwój rośliny oraz jej istotne cechy użytkowe 
jak plonowanie i elementy struktury plonu, zawartość w ziarniakach określonych 
składników, tolerancja na stresy abiotyczne czy odporność na patogeny.

Przez ostatnie 20 lat, ze względu na brak znajomości pełnej sekwencji genomu 
jęczmienia, głównym narzędziem w jego poznawaniu i analizie genów było konstru-
owanie map genetycznych o wysokiej rozdzielczości, wykorzystywanych do szcze-
gółowego mapowania (ang. fine mapping) genów i loci cech ilościowych (QTL) 
warunkujących istotne użytkowe cechy, a także mogących stanowić punkt wyjścia 
dla klonowania pozycyjnego genów [2, 58, 64, 71, 76]. W 2006 roku powstało mię-
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dzynarodowe konsorcjum (ang. International Barley Genome Sequencing Consor-
tium, IBSC), którego celem jest poznanie pełnej sekwencji genomu jęczmienia oraz 
stworzenie mapy fizycznej tego gatunku i jej precyzyjne powiązanie z wysokoroz-
dzielczymi mapami genetycznymi [27]. Projekt ten nie został jeszcze całkowicie 
ukończony, a niewątpliwym utrudnieniem w jego realizacji jest znaczna wielkość 
genomu jęczmienia (5,1 Gpz) oraz fakt, iż zawiera on około 84% sekwencji powta-
rzalnych [42]. Jednak, w najnowszej publikacji z tego projektu poinformowano, że 
stworzona mapa fizyczna jęczmienia obejmuje już 4,98 Gpz, z czego ok. 3,90 Gpz 
zostało powiązane z wysokorozdzielczymi mapami genetycznymi jęczmienia [42]. 
Tym samym jęczmień „dołączył” do grona kilku innych gatunków roślin jednoli-
ściennych: Oryza sativa L. ssp. japonica, Oryza sativa L. ssp. indica, Zea mays L., 
Sorghum bicolor (L.) MOENCH, Brachypodium distachyon (L.) P.BEAUV., Triti-
cum aestivum L., których genomy zostały w pełni zsekwencjonowane lub projekty 
te są na ukończeniu [55]. 

Znajomość pełnej sekwencji genomu jęczmienia na pewno znacząco przyśpieszy 
badania nad jego funkcjonalnym charakteryzowaniem, m.in. wyjaśnieniem funkcji 
poszczególnych genów i ich wpływu na fenotyp oraz nad identyfikacją wzajemnych 
powiązań między nimi a także przyśpieszy prace nad uzyskiwaniem nowych odmian 
uprawnych, zawierających pożądane cechy. Ważnym elementem charakteryzowania 
genomu jęczmienia pod względem funkcjonalnym będzie powiązanie mapy fizycz-
nej z ogromną liczbą danych z molekularnych map genetycznych. Jest to właściwy 
moment, by zaprezentować historię ponad dwudziestu lat poznawania genomu jęcz-
mienia dzięki tworzeniu coraz bardziej wysokorozdzielczych map genetycznych oraz 
by przedstawić najważniejsze kierunki i osiągnięcia dotyczące szczegółowego mapo-
wania genów i loci cech ilościowych u tego gatunku. W języku polskim nie opubli-
kowano do tej pory pracy, przedstawiającej zagadnienia dotyczące tworzenia i wy-
korzystania map genetycznych u jęczmienia lub innych gatunków zbóż uprawianych 
w Polsce. W języku angielskim również nie ma takiej pracy, choć w ostatnich latach 
opublikowano kilka prac, dotyczących niektórych aspektów konstruowania map ge-
netycznych u jęczmienia, prezentujących kolejno skonstruowane mapy [3, 20, 47] czy 
też opisujących ich wykorzystanie w mapowaniu genów i QTL dla niektórych, waż-
nych cech użytkowych jęczmienia [3, 9, 16, 17, 18].

PIERWSZE MAPY GENETYCZNE  
Z UŻYCIEM MARKERÓW DNA

Mapowanie genetyczne to szeregowanie loci, czyli genów lub markerów ge-
netycznych w porządku liniowym. Mapy genetyczne tworzy się w wyniku analizy 
genetycznej, określającej częstość rekombinacji między dwoma loci podczas mejo-
zy. Przedstawiają one położenie oraz względną odległość genetyczną między loci 
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w chromosomach. Mapa genetyczna obejmująca cały genom i zawierająca dużą 
liczbę równomiernie rozłożonych markerów umożliwia precyzyjne lokalizowanie 
genów dla cech jakościowych i jest niezbędna do wyznaczenia regionów chromo-
somów, w których znajdują się geny (poligeny) warunkujące wykształcenie cech 
ilościowych, zwane też loci cech ilościowych (ang. Quantitative Trait Loci, QTL). 
Wykształcenie cechy ilościowej (np. wysokość czy plon rośliny) zależy od ekspresji 
wielu QTL, które pojedynczo mają na ogół niewielki i podobny wpływ, a efekty 
ich ekspresji ulegają sumowaniu [14]. Identyfikacja regionów genomu związanych 
z wykształceniem określonej cechy ilościowej, czyli mapowanie QTL, obejmuje 
wykonanie genotypowania markerów molekularnych w populacji mapującej (dla 
stworzenia mapy genetycznej) oraz jej fenotypowanie pod względem cech ilościo-
wych, dla których QTL będą identyfikowane (ryc. 1).

RYCINA 1. Mapowanie QTL i eQTL w populacji DH. Wśród linii DH przeprowadza się genoty-
powanie markerów DNA, w celu stworzenia mapy genetycznej. Populację DH fenotypuje się pod 
względem cech ilościowych, celem lokalizacji na mapie QTL warunkujących ich wykształcenie oraz 
wykonuje się wśród linii DH profilowanie ilości mRNA różnych genów, celem lokalizacji na mapie 
eQTL odpowiedzialnych za różnice w poziomie ich ekspresji
FIGURE 1. QTL and eQTL mapping in DH population. DH lines are subjected for markers genotyping 
in order to construct DNA markers map. The DH population is phenotypically evaluated for particular 
traits for their QTL mapping, and the profiling of the mRNA abundance of several genes is performed 
among DH lines in order to map eQTLs which regulate the expression of these genes
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Kolejny krok to znalezienie asocjacji między określonym fenotypem analizo-
wanej cechy i genotypem markera/markerów z mapy. Występowanie takiej asocja-
cji świadczy o sprzężeniu między markerem/markerami i QTL warunkującym wy-
kształcenie cechy ilościowej, i pozwala zmapować QTL [14]. Obecnie w podobny 
sposób mapuje się różnice w ekspresji genów, czyli różnice w ilości ich mRNA 
(ang. mRNA abundance), które określa się jako eQTL (ang. expression QTL). Po-
nieważ znana jest sekwencja tych genów, w przeciwieństwie do typowych cech ilo-
ściowych, na mapie wyznacza się także pozycję samego genu, oprócz pozycji jego 
eQTL (ryc. 1). Na tej podstawie możliwym jest wnioskowanie o innych genach 
odpowiedzialnych za te różnice w ekspresji, zlokalizowanych w pobliżu samego 
genu lub w oddalonych miejscach w genomie. Dane do mapowania eQTL można 
uzyskać z analizy populacji mapującej np.: w eksperymencie mikromacierzowym, 
co daje możliwość zmapowania eQTL nawet dla setek tysięcy genów [17].

Pierwsza mapa genetyczna jęczmienia została stworzona przez Robertsona 
w 1939 roku [48]. Choć przedstawiała ona wszystkie siedem chromosomów jęcz-
mienia, to zawierała wyłącznie niewielką liczbę markerów morfologicznych. Pierw-
sza molekularna mapa genetyczna części genomu jęczmienia, zawierająca przede 
wszystkim markery DNA (typu RFLP), została zaprezentowana przez Shina i współ-
pracowników w 1990 roku [48]. Rok później Graner i współpracownicy oraz Heun 
i współpracownicy opublikowali mapy genetyczne markerów RFLP dwóch populacji 
mapujących jęczmienia, które pokrywały w większym stopniu jego genom [3, 19, 
35], a w kolejnych 15 latach skonstruowano mapy genetyczne dla ponad 70 innych 
populacji mapujących, nie licząc doniesień o wzbogacaniu już istniejących map o do-
datkowe klasy markerów [3]. W tym samym okresie mapy genetyczne jęczmienia 
wykorzystano w ponad 120 badaniach do lokalizacji genów i QTL, przede wszystkim 
dla cech o istotnym znaczeniu dla plonowania oraz związanych z tolerancją na różne-
go rodzaju stresy abiotyczne i odpornością na patogeny [3, 50].

POPULACJE MAPUJĄCE

W przeanalizowanych przez autorów niniejszej pracy blisko 300 publikacjach 
źródłowych z ostatnich 20 lat (z recenzowanych, anglojęzycznych czasopism na-
ukowych), dotyczących konstruowania i wykorzystywania map genetycznych jęcz-
mienia, zidentyfikowano 128 populacji mapujących różnego typu (tab. 1). Najlicz-
niejsza grupa (66) to populacje podwojonych haploidów (DH), co wynika z wysokiej 
efektywności otrzymywania roślin haploidalnych jęczmienia w kulturach pylniko-
wych i izolowanych mikrospor oraz w wyniku krzyżowania z Hordeum bulbosum 
[15]. Częste wykorzystywanie populacji linii DH w mapowaniu związane jest także 
z faktem, że są to linie całkowicie homozygotyczne, utrwalone genetycznie. Umoż-
liwia to ciągłe wzbogacanie map stworzonych dla populacji typu DH o nowe klasy 
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markerów oraz wielokrotne wykorzystywanie tych map do lokalizacji genów i QTL 
w badaniach prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych na świecie [14, 67].

Mapy genetyczne wielu populacji DH jęczmienia zostały specjalnie skonstru-
owane w celu lokalizacji genów i QTL dla specyficznych cech, ważnych podczas 
rozwoju roślin lub takich, którymi powinien charakteryzować się jęczmień w upra-
wie. Mapa populacji DH ‚Haruna Nijo’/’H602’ posłużyła do lokalizacji QTL od-
powiedzialnych za spoczynek ziarniaków (ang. seed dormancy) [26, 63], a mapę 
populacji DH ‚Igri’/’Dobla’ użyto do lokalizacji QTL wpływających na zdolność 
do regeneracji roślin w kulturach pylnikowych [10]. Na mapie populacji DH 
‚ND24260’/’Flagship’ zlokalizowano QTL warunkujące odporność dorosłych ro-
ślin na rdzę jęczmienia wywoływaną przez Puccinia hordei [25], a na mapie po-
pulacji BC2DH ‚Scarlett’/’ISR42-8’ zidentyfikowano QTL związane z akumulacją 
proliny i więdnięciem liści w warunkach niedoboru wody [66].

TABELA 1. Typy populacji mapujących wykorzystywane w tworzeniu map genetycznych jęczmienia 
oraz w mapowaniu genów i QTL w ostatnich 20 latach
TABLE 1. Types of mapping populations which have been used for the construction of genetic maps 
and for genes and QTL mapping in barley over the last 20 years

Liczba 
populacji 

mapujących 
ogółem

Typy  
populacji 
mapują-

cych (liczba 
populacji)

Liczba 
osobników 
w populacji

Główne  
klasy 

markerów 
DNA

Średnia 
gęstość 

markerów na 
mapach [cM]

Publikacje wykorzystane 
w analizie *

ogółem dot. mapowania 
QTL

128

BC (8) 98-813 RFLP, 
AFLP, 
SSR, 

RAPD, 
SNP

DArT

0,5-38,4 270 158
DH (66) 46-301
F2 (30) 58-2000

RIL (24) 94-262

*publikacje źródłowe z recenzowanych, anglojęzycznych czasopism naukowych [34, 37, 39]

Jednak niektóre populacje mapujące jęczmienia były, i są, niezwykle często 
używane w konstruowaniu map genetycznych oraz mapowaniu genów i QTL, zy-
skując nawet określenie populacji referencyjnych [73]. Jedną z najbardziej wyko-
rzystywanych jest populacja ‘Steptoe’/’Morex’ (S/M), która po raz pierwszy zosta-
ła użyta do stworzenia mapy molekularnej i mapowania QTL w 1993 roku przez 
Kleinhofsa i współpracowników [19]. Populacja S/M to 150 linii DH uzyskanych 
metodą ‘bulbosum’, a jej formy rodzicielskie to amerykańskie odmiany jęczmie-
nia: ‘Steptoe’ – wysoko plonująca i ‘Morex’ – wzorzec jakości słodu [35]. Pierw-
sza molekularna mapa genetyczna populacji S/M z 1993 roku zawierała markery 
RFLP, RAPD, SAP, izozymy i markery morfologiczne [3]. Mapę populacji S/M 
wzbogacano wielokrotnie o różne klasy markerów, m.in. RAPD, RAMP, AFLP, 
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SSR [35]. Ostatnie zmapowane na niej klasy markerów to DArT przez Wenzla 
i współpracowników w 2004 roku, S-SAP przez Rodrigueza i współpracowników 
w 2006 roku oraz TDM przez Potokinę i współpracowników w 2008 roku [20, 59]. 
Mapy populacji S/M wykorzystywano wielokrotnie w lokalizowaniu genów i QTL 
(tab. 2), m.in. odpowiedzialnych za wielkość plonowania i elementy struktury plo-
nu, wpływających na cechy związane z jakością browarną ziarna, warunkujących 
tolerancję na stresy środowiskowe lub odporność na choroby wywoływane przez 
różne patogeny [3, 17, 19, 49, 50]. Dwie inne populacje DH jęczmienia dość często 
wykorzystywane w badaniach w ciągu ostatnich 20 lat to populacja Oregon Wolfe 
Barley (OWB) oraz ‚Igri’/’Franka’ (I/F; tab. 2) [35].

TABELA 2. Najczęściej wykorzystywane populacje mapujące jęczmienia oraz przykłady ich wyko-
rzystania w lokalizowaniu genów i QTL w ostatnich latach.
TABLE 2. The most-commonly used mapping populations of barley, and the examples of their use in 
mapping of genes and QTL over the recent years.
 

Populacja  
mapująca Przykładowe cechy, dla których lokalizowano geny i QTL

‚Steptoe’/’Morex’
populacja DH
150 linii

odporność na choroby wywoływane przez Cochliobolus sativus [60], 
Blumeria graminis [2], Puccinia hordei [54], tolerancja na stres nie-
doboru wody [75], długość trwania faz rozwojowych aż do kłoszenia 
[7], zawartość białka, skrobi, lizyny i włókna kwaśno-detergentowego, 
wielkość suchej masy [1]

‚OWBdom’/’OWBrec’ 
populacja DH
94 linie

czas kiełkowania, wysokość roślin, liczba liści, liczba i długość kłosów, 
liczba ziarniaków w kłosie, masa ziarniaków, cechy jakościowe ziarnia-
ków [12, 74, 11], odporność na choroby wywoływane przez Blumeria 
graminis [2], Puccinia hordei [43, 54], Puccinia persistens, Puccinia 
triticina [43], tolerancja na stres niedoboru wody [73, 75]

‚Igri’/’Franka’
populacja DH
71 linii

odporność na choroby wywoływane przez Blumeria graminis [2] 
i Puccinia hordei [54], odporność na Pratylenchus neglectus [68]

POSTĘP W KONSTRUOWANIU MAP GENETYCZNYCH

Poprawność i precyzja mapowania, zwłaszcza QTL, zależą od rozdzielczości 
mapy genetycznej i jej równomiernego pokrycia markerami. Już pierwsze molekular-
ne mapy jęczmienia charakteryzowały się zadowalającą liczbą markerów, co pozwa-
lało na ich użycie do mapowania genów i QTL. Na mapie populacji S/M z 1993 roku 
o średniej odległości między markerami 4,2 cM, Hayes i współpracownicy w tym 
samym roku zlokalizowali geny i QTL wpływające na wykształcenie takich cech jak 
wysokość rośliny, wielkość plonowania, zawartość białka w ziarniakach oraz jakość 
browarna ziarna, mierzona aktywnością enzymów hydrolizujących [3, 35].
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TABELA 3. Najnowsze mapy genetyczne jęczmienia
TABLE 3. The recently published genetic maps of barley

Mapa  
molekularna

Populacja 
mapująca

Markery  
zmapowane Mapa

Zmapowane 
geny/QTL Ź

ró
dł

o

Typ Liczba 
linii Klasy Licz-

ba
Długość 

[cM]
Gęstość 

[cM]

Mapa 
zintegrowana
7 populacji

RIL
DH

103-152
71-150

RFLP, AFLP, 
SSR, DArT, 
TDM, CAPS, 
dCAPS, 
SCAR, 
morfol.

6990 1093 0,2

odporność na 
mączniaka 
właściwego 
wywoływanego 
przez Blumeria 
graminis

[2]

‚Clipper’/ 
’Sahara’ DH 150 AFLP, MFLP 80 n/a n/a akumulacja cynku 

w ziarniakach [61]

Mapa 
zintegrowana
4 populacje

DH 88-180 DArT, RFLP, 
SSR 2111 1136 0,5 - [51]

‚Yerong’/ 
‚Franklin’ DH 156 DArT, AFLP, 

SSR 604 1078,8 1,8

cechy struktury 
plonu w róż-
nych warunkach 
wzrostu

[77]

‚OWBdom’/ 
‚OWBrec’
OWBdom’/ 
‚OWBrec’

DH♀ 
DH♂

♀82
♂93 SNP, morfol. 1328

♀1285,2 
♂1318,1

♀0,96 
♂0,99

cechy struktury 
plonu [12]

‚OWBdom’/ 
‚OWBrec’ DH♂ 93

RAD, SNP, 
DArT, SSR, 
RFLP, STS, 
morfol.

2846 1286 0,5 cechy struktury 
plonu [11]

‚Arapiles’/ 
‚Franklin’ DH 225 AFLP, RFLP, 

SSR 323 1296,1 4,0

cechy związane 
z plonowaniem 
i jakością browar-
ną ziarna

[75]

Mapa 
zintegrowana
2 populacje

DH 80-94 SNP 352 1071,7 3,0 tolerancja na stres 
niedoboru wody [76]

Mapa 
zintegrowana
10 populacji

DH
RIL

54-289
89 SNP 2994 1137,3 0,99 - [56]

‚Haruna Nijo’/
‚Akashinriki’ DH 54 SNP 734 1002,4 1,4 - [65]

DH♀ – uzyskana metodą ‘bulbosum’;
DH♂ – uzyskana w kulturach pylnikowych;
n/a – brak informacji;
morfol. – markery morfologiczne
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Wraz z wygenerowaniem różnych klas markerów wykorzystujących technikę 
PCR zaczęły powstawać mapy genetyczne jęczmienia coraz dokładniejsze i równo-
mierniej pokryte markerami, jak mapa populacji ‚Proctor’/’Nudinka’ (P/N) o średniej 
odległości między markerami 6,6 cM [35] czy mapa populacji ‚L94’/’Vada’ (L94/V) 
o średniej odległości między markerami 1,9 cM [3]. Jednocześnie wcześniej powsta-
łe mapy jęczmienia wzbogacano o kolejne klasy markerów. Na mapie populacji I/F 
o długości 870 cM i średniej odległości między markerami 5,2 cM, stworzonej przez 
Granera i współpracowników w 1991 roku [3], umieszczono następnie m.in. markery 
AFLP, SSR oraz SNP [35]. Mapę populacji OWB stworzoną w 2001 roku przez Co-
stę i współpracowników i zawierającą 159 markerów (w tym 39 morfologicznych), 
wzbogacono w różnych badaniach o markery RFLP, SSR, SNP, TDM oraz DArT, 
uzyskując w 2009 roku aż 2383 zmapowane na niej markery [35].

Celem uzyskania map jeszcze bardziej szczegółowych, zaczęto konstruować dla 
jęczmienia tzw. mapy zintegrowane, powstające z wspólnego mapowania markerów 
zlokalizowanych na mapach genetycznych kilku różnych populacji mapujących [47]. 
Jedna z pierwszych takich map, stworzona przez Qi i współpracowników w 1996 roku, 
integrowała markery z map 4 populacji DH: S/M, P/N, I/F oraz ‚Harrington’/’TR306’ 
(H/TR306). Zawierała ona 898 loci, ze średnią odległością między markerami 1,2 
cM [3]. Z kolei mapa Rostoksa i współpracowników z 2005 roku [47], integrująca 
markery z map populacji DH: S/M, OWB i ‘Lina’ x H. spontaneum (L/H), zawierała 
już 1237 loci, w tym 333 nowomapowane markery SNP, i posiadała długość 1211 cM 
ze średnią odległością między markerami poniżej 1 cM [47]. Kolejne zintegrowane 
mapy jęczmienia, skonstruowane w latach 2006-2009, łączyły nowomapowane mar-
kery DArT, SSR, EST, SNP z markerami DNA z map wyjściowych różnych populacji 
RIL i DH (3-10 populacji). Mapy te zawierały od 775 do 3258 markerów i posiadały 
długość od 1068 do 1161 cM [20].

Najnowsze prace prezentują molekularne mapy jęczmienia o bardzo wysokiej 
rozdzielczości, skonstruowane dla indywidualnych populacji mapujących, jak i zin-
tegrowane (tab. 3). Na uwagę zasługuje praca porównująca mapy markerów SNP 
dwóch populacji OWB, jednej wyprodukowanej na drodze androgenezy metodą 
kultur pylnikowych, a drugiej uzyskanej w krzyżowaniu oddalonym metodą ‘bulbo-
sum’. Mapy te porównano pod względem precyzji lokalizowania QTL związanych 
z plonowaniem [12]. Natomiast najwyższą średnią gęstością markerów, wynoszącą 
0,2 cM, charakteryzuje się mapa zintegrowana jęczmienia stworzona przez Aghno-
uma i współpracowników [2]. Mapa integruje 6990 markerów DNA z 8 klas z map 
7 różnych populacji mapujących, a także zawiera markery morfologiczne oraz 22 
zmapowane geny kandydackie związane z odpornością na mączniaka u jęczmienia. 
Została ona użyta do lokalizacji QTL odpowiedzialnych za odporność na mączniaka 
właściwego, chorobę wywoływaną przez grzyba Blumeria graminis f.sp. hordei oraz 
do wytypowania 6 genów kandydackich, które być może warunkują odporność na 
ten patogen, na podstawie ich ko-lokalizacji ze zmapowanymi QTL [2].
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GENY I QTL LOKALIZOWANE NA MAPACH GENETYCZNYCH

Ze względu na duże znaczenie gospodarcze jęczmienia, znacząca większość 
genów i QTL, które są lokalizowane na mapach genetycznych tego gatunku, zwią-
zana jest z cechami użytkowymi, odpornością na patogeny lub tolerancją na różne 
stresy abiotyczne. Wielkość plonowania to najważniejsza cecha jęczmienia, dlate-
go wielokrotnie mapowano QTL związane z różnymi parametrami warunkującymi 
potencjał plonotwórczy roślin jęczmienia [3, 11, 19, 75]. Przedmiotem mapowania 
często były również geny i QTL warunkujące różne cechy składające się na jakość 
browarną ziarna jęczmienia [19, 49, 74, 75].

Wiele badań dotyczy lokalizowania na mapach loci warunkujących odpor-
ność jęczmienia na choroby wywoływane przez różne patogeny. W kilku pracach 
przeglądowych zestawiono wcześniejsze badania dotyczące mapowania loci wa-
runkujących odporność na choroby, przede wszystkim wywoływane przez grzyby 
patogeniczne i wirusy [3, 9, 18, 57]. W ostatnich latach na mapach jęczmienia zlo-
kalizowano kolejne geny i QTL warunkujące odporność na choroby, wywoływane 
m.in. przez Blumeria graminis [2, 69]; Cochliobolus sativus [21, 60]; Fusarium 
graminearum [46, 62]; Puccinia hordei [25]; Puccinia persistens i Puccinia tritici-
na [43]; Puccinia striiformis [72]; Pyrenophora graminea [5]; Pyrenophora teres f. 
teres [21, 23]; Rhynchosporium secalis [24] i Septoria passerinii [78]. Na mapach 
genetycznych zlokalizowano również geny i QTL warunkujące odporność na wiru-
sa łagodnej mozaiki jęczmienia (ang. barley mild mosaic virus, BaMMV) [41] oraz 
na wirusa żółtej mozaiki jęczmienia (ang. barley yellow mosaic virus, BaYMV) 
[44]. Badania te są dość trudne ze względu na dużą zmienność poszczególnych 
szczepów wirusów i ich zdolność do szybkiej adaptacji do alleli genów warunkują-
cych odporność [18, 41].

Bardzo wiele badań dotyczyło mapowania genów i QTL odpowiedzialnych za 
tolerancję na różne czynniki środowiskowe powodujące istotne obniżenie plonowa-
nia i jakości ziarna jęczmienia, jak niedobór lub zalewanie wodą, niskie temperatu-
ry, wysokie zasolenie gleby lub obecność w niej różnych związków toksycznych [8, 
50, 53]. W ostatnich latach zlokalizowano: QTL kontrolujące zawartość chlorofilu 
i wielkość jego fluorescencji na etapie wypełniania ziarna podczas wzrostu w wa-
runkach niedoboru wody oraz dobrego uwodnienia [22], QTL warunkujące wy-
kształcanie elementów struktury plonu w obu tych reżimach wodnych [45], czy też 
QTL dla rożnych parametrów fizjologicznych związanych z tolerancją na niedobór 
wody [73]. Zlokalizowano także QTL wpływające na cechy fenotypowe jęczmienia 
świadczące o tolerancji na stres zalewania wodą, jak wielkość chlorozy liści, zwięk-
szanie biomasy i przeżywalność roślin w warunkach zalewania [52] oraz QTL 
wpływające na plonowanie i różne parametry struktury plonu w warunkach zalewa-
nia wodą [77]. Z kolei Li i współpracownicy [53] wykonali kompleksową analizę 
(tzw. meta-analizę) wyników wielu prac, w których lokalizowano QTL związane 
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z tolerancją na różne czynniki abiotyczne i wytypowali w genomie jęczmienia bli-
sko 80 rejonów, tzw. metaQTL, w których nakładały się pozycje wielu spośród tych 
QTL oraz wykazali ko-lokalizację z tymi rejonami 67 genów kandydackich.

INTERNETOWE SERWISY I BAZY DANYCH  
W MAPOWANIU GENETYCZNYM

 
Wiele danych dotyczących map genetycznych jęczmienia oraz zlokalizowa-

nych na nich genów i QTL można znaleźć w różnych internetowych serwisach 
i bazach danych. Gromadzone są w nich szczegółowe dane i rezultaty projektów 
mapowania. Poświęcony zbożom serwis GrainGenes [35] zawiera dane z dużej 
liczby map genetycznych jęczmienia, w tym map zintegrowanych, a także infor-
macje dotyczące obecnego stanu wiedzy o zmapowanych genach i zlokalizowa-
nych QTL. W serwisie archiwizowane są też szczegółowe wyniki genotypowania 
i fenotypowania z poszczególnych projektów mapowania, które mogą zostać wy-
korzystane w kolejnych badaniach [35]. Publicznie dostępnych jest wiele innych 
baz, gromadzących informacje z zakresu genetyki i genomiki jęczmienia, które 
często łączą dane dotyczące map genetycznych i fizycznych oraz bibliotek klonów 
BAC, sekwencji EST, zmapowanych genów i markerów molekularnych, w tym 
markerów SNP stworzonych w oparciu o sekwencje EST. Wśród nich warto wy-
mienić bazy: Gramene [36], Barley genomics [28], Barley Database [40], Barley 
SNP Database [29], HarvEST [31] oraz CR-EST [32], e te gromadzące rezulta-
ty eksperymentów mikromacierzowych (PLEXdb) [38], mapowania fizycznego 
(Barley genome) [33] oraz dane z projektu sekwencjonowania genomu jęczmienia 
(IBSC) [27, 42]. Zasoby zgromadzone w różnego rodzaju ogólnodostępnych ba-
zach wykorzystuje się przy poszukiwaniu markerów molekularnych, do wysycania 
określonych fragmentów map, w analizie ko-lokalizacji QTL dla różnych cech fe-
notypowych, a także w identyfikacji sekwencji i mapowaniu potencjalnych genów 
kandydackich (ang. candidate genes, CG) dla zmapowanych QTL [16, 70].

WYSOKOROZDZIELCZE MAPY  
STANDARDEM W MAPOWANIU

Obecnie do tworzenia wysokorozdzielczych map genetycznych jęczmienia jako 
podstawę coraz powszechniej stosuje się markery SNP, identyfikujące polimorfizm 
wewnątrz sekwencji genów. Miejsca SNP identyfikowane są w sekwencjach EST 
z różnych bibliotek cDNA lub w zsekwencjonowanych amplikonach PCR wybra-
nych genów. Z kolei w wyborze genów coraz częściej wykorzystuje się wyniki 
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profilowania transkryptomów z eksperymentów mikromacierzowych, wykonanych 
dla różnych etapów rozwoju roślin lub w różnych warunkach środowiska. Wyge-
nerowane w ten sposób markery SNP uwidoczniają polimorfizm i są znacznikami 
konkretnych genów, ulegających ekspresji w różnych etapach rozwoju roślin lub 
w określonych warunkach środowiska. W genotypowaniu SNP w populacjach 
mapujących coraz częściej stosuje się metody wysokiej przepustowości (ang. hi-
gh-throughput methods), np. przy użyciu platformy Illumina GoldenGate BeadAr-
rays. Efektem takiej strategii są wysokorozdzielcze mapy jęczmienia, zawierające 
ogromną liczbę markerów SNP, bardzo przydatne w typowaniu genów kandydac-
kich dla zmapowanych QTL, w mapowaniu porównawczym i w klonowaniu po-
zycyjnym [13, 70]. Wysokorozdzielcze mapy jęczmienia, bazujące na markerach 
SNP, to zarówno mapy pojedynczych populacji mapujących [63, 74], jak i mapy 
zintegrowane [13, 76]. Strategię tę zastosowali Worch i współpracownicy [76] przy 
wysycaniu mapy zintegrowanej dwóch populacji, S/M i OWB, za pomocą marke-
rów SNP, identyfikujących geny związane z odpowiedzią na stres niedoboru wody, 
wyselekcjonowane na podstawie analizy wyników kilku eksperymentów mikro-
macierzowych. Były to geny, które wykazywały znacząco zmienioną ekspresję 
w warunkach stresu niedoboru wody w różnych etapach rozwoju roślin jęczmienia. 
Kodowały one m.in. białka związane z metabolizmem aminokwasów i węglowo-
danów, z syntezą białek zapasowych w ziarniakach, czynniki transkrypcyjne, biał-
ka szlaku transdukcji sygnału ABA (ang. Abscisic Acid), dehydrynę 9, uniwersalne 
białka odpowiedzi na stres (ang. Universal Stress Proteins, USP) oraz białka szoku 
termicznego indukowane stresem niedoboru wody [76].

Wyniki profilowania transkryptomu w określonych warunkach w eksperymen-
cie mikromacierzowym, czyli dane dotyczące poziomu ekspresji kilkudziesięciu ty-
sięcy genów, wykorzystuje się również w celu identyfikacji QTL wpływających na 
ekspresję poszczególnych genów, czyli eQTL. W strategii tej ekspresja genu w eks-
perymencie mikromacierzowym traktowana jest jako cecha, a jej różny poziom 
zmierzony u form rodzicielskich populacji mapującej, traktowany jest jako dwie 
rożne wartości fenotypowe tej cechy. Następnie, poziomy ekspresji wielu takich ge-
nów, zmierzone u wszystkich osobników populacji mapującej, są lokalizowane na 
mapie genetycznej jako eQTL i wyznaczają regiony chromosomów odpowiedzialne 
za zróżnicowanie w ilości transkryptów tych genów. Dla poszczególnych genów na 
ogół lokalizuje się od jednego do kilku eQTL, a łącznie, na podstawie wyników jed-
nego eksperymentu mikromacierzowego, możliwa jest identyfikacja i mapowanie 
wielu tysięcy eQTL. Strategię tę zastosowała Potokina i współpracownicy [59] do 
zidentyfikowania 23738 eQTL, które warunkowały ekspresję 12987 genów podczas 
kiełkowania ziarniaków jęczmienia. Co więcej, w pracy tej eQTL lokalizowano na 
mapie populacji S/M skonstruowanej w oparciu o markery typu TDM (ang. Tran-
script Derived Markers), zidentyfikowane na podstawie wyników tego samego eks-
perymentu mikromacierzowego. Mapa markerów TDM to mapa powstała poprzez 
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zmapowanie sond, reprezentujących te spośród genów, dla których stwierdzono na 
tyle wyraźną różnicę w sygnale hybrydyzacji bądź w poziomie ekspresji między 
formami rodzicielskimi populacji S/M, że pozwoliło to na wyróżnienie wśród osob-
ników tej populacji dwóch odrębnych grup, prezentujących allel jednej bądź drugiej 
formy rodzicielskiej [59]. Jak bardzo efektywne są dostępne obecnie metody wyso-
kiej przepustowości świadczy praca Polanda i współpracowników z 2012 roku [58], 
w której dzięki zastosowaniu procedury genotypowania za pomocą sekwencjono-
wania nowej generacji (ang. genotyping by sequencing, GBS), umieszczono 34000 
SNP na mapie populacji OWB.

PODSUMOWANIE

W ciągu ostatnich dwudziestu lat poznawanie genomu jęczmienia odbywa-
ło się głównie poprzez konstruowanie molekularnych map genetycznych. W ten 
sposób został on „scharakteryzowany” za pomocą ogromnej liczby markerów 
DNA, z których wiele stanowi „znaczniki” zmapowanych genów i QTL dla waż-
nych cech użytkowych. Obecnie dzięki zastosowaniu metod wysokiej przepusto-
wości, standardem staje się tworzenie wysokorozdzielczych map genetycznych 
markerów SNP czy TDM dla szczegółowego lokalizowania QTL i eQTL. Mar-
kery SNP to także narzędzie identyfikujące precyzyjnie ogromną liczbę genów. 
Kolejne nowo-dostępne „źródła” informacji o genomie jęczmienia to stworzona 
właśnie, prawie kompletna mapa fizyczna genomu jęczmienia, a także ekspery-
menty profilowania transkryptomu jęczmienia w określonych warunkach środo-
wiska, dostarczające informacji, na temat profili ekspresji ogromnej liczby ge-
nów. Najbliższa przyszłość to integrowanie danych z różnych badań z zakresu 
genetyki i genomiki jęczmienia, celem scharakteryzowania jego genomu pod 
względem funkcjonalnym. Powiązanie wysokorozdzielczych map genetycznych 
z mapą fizyczną powinno ułatwić klonowanie genów i zapoczątkować proces in-
tensywnego ich charakteryzowania pod względem funkcjonalnym m.in. z wyko-
rzystaniem mikromacierzy. Wysokorozdzielcze mapy genetyczne mogą z kolei 
ułatwić skonstruowanie kompletnej mapy fizycznej genomu jęczmienia. Ponadto 
znajomość pełnej sekwencji genomowej jęczmienia daje możliwość generowa-
nia dużej liczby nowych markerów. Dzięki temu łatwiejszym powinno stać się 
jeszcze precyzyjniejsze lokalizowanie QTL i wytypowanie dla nich właściwych 
genów kandydackich. To z kolei powinno umożliwić traktowanie QTL w analizie 
w ten sam sposób, jak pojedyncze geny oraz ułatwić wprowadzanie ich korzyst-
nych alleli do nowych odmian jęczmienia w oparciu o selekcję za pomocą kolo-
kalizujących markerów (ang. Marker Assisted Selection, MAS), nadając im cechy 
pożądane w uprawie lub zapewniając ich lepsze przystosowanie do określonych 
warunków środowiska.
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