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Wstęp 

Postęp prac zmierzających do wyhodowania odmian tolerancyjnych na nie
dobory pokarmowe, a więc form efektywnych, dobrze gospodarujących istnieją
cym zasobem składników pokarmowych, wytwarzających szeroki i rozgałęziony 
system korzeniowy będzie zależał od dostępu do odpowiednich materiałów wyj
ściowych. Mogą nimi być uprawne odmiany żyta, linie wsobne, mieszańce między
gatunkowe, międzyrodzajowe lub też formy dzikie. Dokładna charakterystyka 
genotypów tolerancyjnych może się przyczynić do istotnego skrócenia procesu 
hodowlanego, a co za tym idzie istotnego ograniczenia kosztów samej hodowli. 

Charakterystyka takich genotypów, oprócz oceny morfologicznej, jest 
prowadzona obecnie metodami biologii molekularnej, do których zalicza się 

badanie polimorfizmu DNA techniką ISSR-PCR (inter simple sequence repeats) 
[NAGA0KA, OGIHARA 1996]. Zmienność sekwencji mikrosatelitamych charakteryzu
jąc-ych sic; specyficznymi powtórzeniami nukleotydów wykorzystana jest do okreś
lania polimorfizmu DNA oraz poszukiwania markerów molekularnych powiąza
nych ze specyficznymi właściwościami nie tylko tych roślin (MARCZEWSKI 1995; 
PREV0ST, WILKINSON 1999; SONG i in. 1999; BEDNAREK, CHWED0RZEWSKA 2001]. 

Stąd też zastosowanie techniki ISSR-PCR do różnicowania genotypów żyta 
tolerancyjnych i nietolerancyjnych na niedobory pokarmowe w kulturach in vitro 
przyczynić się może do identyfikacji specyficznych markerów molekularnych, 
sprzężonych ze skomplikowaną genetycznie właściwością żyta, jaką jest tolerancyj
ność na niedobory pokarmowe, co było celem niniejszej pracy. 

Materiał i metody 

Materiałem badawczym były 10-dniowe siewki żyta mieszańców F2 toleran
cyjne i nietolerancyjne na niedobór azotu i potasu w podłożu, pochodzące z 
potomstw dwóch kombinacji krzyżowań linii wsobnych różniących się tolerancyj
nością ( 153/79-1-5 x Ot 1-3; Ot 0-6 x Ot 1-3). Linie 153/79-1-5 i Ot 0-6 są tole
rancyjne, zaś linia Ot 1-3 jest nietolerancyjna na niedobory pokarmowe w podło
żu. 
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Badania przeprowadzono na 100 losowo wybranych ziarniakach każdego z 
mieszańców. W tym celu wyizolowane z nich i wysterylizowane zarodki wykła
dano na pożywkę MS z niedoborami azotu (0,333 mmol·dm-3) i potasu (0,333 
mmol·dm-3) i przenoszono do fitotronu o temp. 25°C i natężeniu oświetlenia 40 
PAR (µ,E-m-2·s-1) przez 16 godzin. Otrzymane po 10 dniach siewki dzielono na 2 
klasy fenotypowe tolerancyjne i nietolerancyjne na niedobory pokarmowe. Grupę 
tolerancyjnych stanowiły siewki o wysokości conajmniej 5 cm z dobrze wykształ
conymi korzeniami, a nietolerancyjnych - siewki o wysokości poniżej l cm i nie
skiełkowane zarodki. Kontrolą były siewki z pożywki MS. 

Różnice genotypowe siewek z obu grup określono w oparciu o test BSA 
(bulked segregant analysis) według metody MrCHELMORA i in. [1991]. Średnia 
wysokość siewek tolerancyjnych mieszańców: 153/79-1-5 X Ot 1-3 i Ot 0-6 X Ot 
1-3 wynosiła odpowiednio 8,27 i 7,68 cm, długość korzeni przybyszowych 5,61 i 
3,77 cm. Natomiast wysokość siewek nietolerancyjnych wyodrębnionych z wyżej 
wymienionych populacji wynosiła średnio 0,73 i 0,49 cm, długość korzeni 0,37 i 
0,26 cm. Z każdej siewki z grupy tolerancyjnych i nietolerancyjnych obu mieszań
ców izolowano DNA (Genomie DNA Prep Plus A&A - Biotechnology) tworząc 
dla obu grup siewek w przypadku jednego i drugiego mieszańca próbkę zbiorczą 
(odpowiednio 12 i 11 dla tolerancyjnych i 9 i 10 dla nietolerancyjnych). 

Do reakcji amplifikacji ISSR-PCR (HotShot 12 - DNA Gdańsk Il) zasto
sowano 30 starterów o 17-19 nukleotydowych sekwencjach, posiadających specy
ficzny koniec 3'. Spośród nich do dalszych badań wybrano 10. Reakcje prowa
dzono według profilu termicznego: inkubacja inicjalna 94°C przez 7 minut, 
następnych 35 cykli: 94°C - 30 s, 46 - 52°C - 45 s, 72°C - 120 s. Po zakończeniu 
35 cykli, próby inkubowano w temperaturze 72°C przez 7 minut, a następnie 
schładzano do 5°C i przenoszono do lodówki. Produkty amplifikacji .rozdzielano 
w 2% żelu agarozowym z dodatkiem bromku etydyny. Elektroforegramy fotogra
fowano (Polaroid DS-34), a otrzymane obrazy skanowano i opracowywano za 
pomocą komputerowego programu „Diversity one 1.3". 

Określono różnice w ilości i długości obserwowanych na żelach produktów 
amplifikacji między siewkami tolerancyjnymi i nietolerancyjnymi obu mieszań
ców F2• 

Wyniki 

W wyniku przeprowadzonych łańcuchowych reakcji polimerazy (PCR) z 
zastosowaniem 10 starterów o numerach: 818 - [(CA)gG), 825 - [(AC)8T), 827 -
[(AC)gGG], 840 - [(GA)8GT], 842 - [(GA)6CCCGGG], 845 - [(CT)8G], 848 -
[(CA)8GC], 856 [(AC)8G], 857 [(AC)7ATC] i startera 873 
[GA(CAGA)3CA] wykazano, że produkty amplifikacji DNA obu wyżej wymienio
nych grup siewek były podobne do tych jakie uzyskano w wyniku badania poli
morfizmu linii wsobnych żyta opisanego przez SMOLIKA [2001 ]. Ponadto wykazano, 
że zastosowane w doświadczeniu startery dawały produkty amplifikacji, które 
pozwoliły wykazać różnice między genotypami siewek tolerancyjnych i nietoleran
cyjnych na niedobory pokarmowe każdego mieszańców. Możliwość tę dało 6 spo
śród 10 zastosowanych starterów. Były to startery o numerach: 827, 840, 848, 857 
i 873. 

Na elektroforegramach produktów ISSR-PCR amplifikowanych na matry
cach próbek zbiorczych mieszańców F2: 153/79-1-5 x Ot 1-3; Ot 0-6 X Ot 1-3 
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obserwowano ogółem od 2 do 14 produktów amplifikacji ISSR-PCR. Ich długość 
wahała się od - 230 do -1600 pz. Przy zastosowaniu wszystkich użytych w doś
wiadczeniu starterów zidentyfikowano na elektroforegramach 232 produktów 
amplifikacji, co w przeliczeniu na jeden starter dało około 6 produktów ISSR
PCR. 

Różnice między próbkami DNA siewek tolerancyjnych i nietolerancyjnych 
mieszańca 153/79-1-5 x Ot 1-3 wykazano stosując starter o numerze 827 (rys. 1). 
W obrazie elektroforetycznym próbki DNA siewek tolerancyjnych wyżej wymie
nionego mieszańca obserwowano bowiem dodatkowy prążek o długości - 550 pz. 
Nie był on obecny na elektroforegramie drugiego z badanych mieszańców - Ot 0-
6 x Ot 1-3. 
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Fig. 1. 

Elektroforetyczny rozdział produktów amplifikacji zbiorczych próbek DNA 
siewek tolerancyjnych i nietolerancyjnych dwóch mieszańców pokolenia F2 

Electrophoretic distribution of amplification products for DNA composite 
samples of tolerant and non tolerant seedlings of two F2 generation hybrids 
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Amplifikacja DNA izolowanego siewek żyta tolerancyjnych i nietolerancyj
nych obu badanych mieszańców F2 (153/79-1-5 x Ot 1-3 i Ot 0-6 x Ot 1-3) z za
stosowaniem startera 856 wykazała różnice między wymienionymi grupami siewek 
polegające na obecności lub braku produktu amplifikacji o długości -1260 pz. 
Był on obecny na elektroforegramach siewek tolerancyjnych na niedobory pokar
mowe mieszańca 153/79-1-5 X Ot 1-3 i nietolerancyjnych - mieszańca Ot 0-6 x 
Ot 1-3 (rys. 1). 

Również użycie do amplifikacji DNA izolowanego siewek obu badanych 
mieszańców F2 startera o numerze 840 pozwoliło określić różnice między wymie
nionymi genotypami wynikające z obecności aa elektroforegramach specyficznych 
produktów ISSR-PCR o długości: - 821, - 891, - 1194 i - 1390 pz (rys. 1). Przy 
czym były one obecne na elektroforegramach siewek tolerancyjnych wyodrębnio
nych z mieszańca 153/79-1-5 X Ot 1-3 i nietolerancyjnych - z mieszańca Ot 0-6 
x Ot 1-3. Na elektroforegramach siewek nietolerancyjnych mieszańca Ot 0-6 x 
Ot 1-3 obserwowano ponadto dodatkowy produkt amplifikacji o długości -1581 
pz, 

Ostatni z prezentowanych na rysunku 1 starter o numerze 873 dawał pro
dukty amplifikacji o długości: - 940, -1164 i -1420 pz. Przy czym były one 
charakterystyczne tylko dla siewek nietolerancyjnych na niedobory pokarmowe w 
podłożu i to obu badanych w doświadczeniu mieszańców F2• 

W wyniku reakcji ISSR-PCR ze starterami 848 i 857, generowano specyfi
czne produkty o długości - 390 i - 1110 pz. Przy czym produkt o długości - 390 
pz stwierdzono tylko w obrazie siewek nietolerancyjnych mieszańca 153/79-1-5 x 
Ot 1-3, zaś produkt o długości - 1110 pz wykazano w obrazie siewek tolerancyj
nych mieszańca 153/79-1-5 X Ot 1-3 i nietolerancyjnych u mieszańca Ot 0-6 X 

Ot 1-3. 
W przypadku amplifikacji DNA z zastosowaniem pozostałych starterów nie 

obserwowano różnic między siewkami tolerancyjnymi i nietolerancyjnymi obu 
badanych w doświadczeniu mieszańców. 

Na elektroforegramach linii wsobnych żyta 153/79-1-4, Ot 0-6 i Ot 1-3 
będących komponentami rodzicielskimi wyżej opisanych mieszańców F2 obserwo
wano polimorficzne produkty ISSR-PCR. Starter 827 generował produkty: 
-1010, 920, 800, 675, 550, 474, 315 pz dla linii 153/79-1-5; - 800, 675, 475, 315 
pz dla linii Ot 0-6 i Ot 1-3. Starter 856 - -1008, 873, 660, 605, 396 i 315 pz dla 
linii 153/79-1-5; -1260, 1008 873,660,605,396 i 315 dla linii Ot 0-6 i Ot 1-3. Na 
elektroforegramie linii Ot 1-3 brak było produktu o długości 315 pz. Amplifikacja 
DNA przy zastosowaniu startera 840 wykazała różnice genetyczne między oma
wianymi liniami i tak na elektroforegramie linii 153/79-1-5 widoczne były produk
ty o długości: -1390, 1194, 891, 821, 533 i 473 pz, linii Ot 0-6 - produkty - 533, 
473, 351, 292 pz, zaś linii Ot 1-3 - -1581, 1390, 1194, 891, 821, 533, 473 i 191 
pz. Starter 873 generował produkty o długości: 803, 449, 400, 351, 292, 200 pz dla 
linii 153/79-1-5; 1164, 900, 885, 803, 449, 311, 292 pz - linii Ot 0-6 oraz 1420, 
1164, 940,900,885,449,311,292 i 200 pz dla - Ot 1-3 

Dyskusja 

Stosowanie coraz to nowszych metod analitycznych będących efektem roz
woju technik biologii molekularnej umożliwia prostą i szybką ocenę jakości 
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materiałów hodowlanych (MARCZEWSKI 1995; SPAGN0LETII i in. 1995; BEDNAREK, 

CHWED0 RZEWSKA 2001 ). Jest to szczególnie ważne dla współczesnej hodowli ze 
względu na uniformizację odmian. 

W badaniach polimorfizmu DNA wykorzystuje się coraz częściej metody 
pozwalające scharakteryzować sekwencje mikrosatelitame (SSR) lub też sekwen
cje regionów zawartych między nimi (ISSR ). Przedstawione w niniejszej pracy 
wyniki badań, są wstępem do badań nad możliwością wykorzystania techniki 
ISSR-PCR w badaniach genetycznych żyta. Dzięki zastosowaniu niewielkiej liczby 
starterów (ISSR) wykazano możliwość zróżnicowania zbiorczych próbek DNA, 
izolowanych siewek tolerancyjnych i nietolerancyjnych na niedobory pokarmowe 
w podłożu, wyselekcjonowanych mieszańców F2 dwóch kombinacji krzyżowań: 
153/79-1-5 x Ot 1-3 oraz Ot 0-6 x Ot 1-3. 

W wyniku przeprowadzonych reakcji ISSR-PCR generowano bowiem pro
dukty wielkości od - 230 do -1600 pz, uzyskując ich w każdej amplifikacji od 2 
do 14. Średnio zaś, otrzymano ich 6 na jeden zastosowany do amplifikacji starter. 
Podobne wyniki dla pszenicy otrzymali KAEMMER i in. (1995], NAGA0KA i OGIHARA 
(1996] oraz SONG i in. (1999]. · 

Otrzymane w niniejszej pracy wyniki badań wykazały, że istnieje możliwość 
wyznaczenia markerów genetycznych związanych w tolerancją żyta na niedobory 
pokarmowe przy zastosowaniu większej niż obecnie starterów ISSR-PCR. 

Wnioski 

1. Spośród 30 zastosowanych w badaniach starterów mikrosatelitamych 
(ISSR) 10 generowało produkty wizualizowane na żelu, umożliwiające 
porównanie badanych genotypów żyta. 

2. "Różnicowanie DNA siewek tolerancyjnych i nietolerancyjnych na niedobory 
pokarm.owe w kulturach in vitro dwóch mieszańców F2 pozwala eliminować 
produkty amplifikacji, które można by uznać za markery molekularne w 
przypadku analizy jednego mieszańca. 

3. Markerem molekularnym sprzężonym z tolerancyjnością żyta na niedobory 
pokarmowe mogą być produkty amplifikacji ISSR-PCR o długości: - 940, 
-1164, -1420 pz generowane przy zastosowaniu startera o numerze 873 i 
charakterystyczne dla próbek nietolerancyjnych obu mieszańców F2• 
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Streszczenie 

Celem badań było określenie różnic między genotypami roślin mieszańców 
F2 tolerancyjnych i nietolerancyjnych na niedobory N i K w podłożu, pochodzą
cych z potomstw dwóch kombinacji krzyżowań linii wsobnych różniących się oma
wianą właściwością (153/79-1-5 x Ot 1-3; Ot 0-6 x Ot 1-3). Badania przeprowa
dzono na 100 losowo wybranych ziarniakach każdego mieszańca. Różnice geno
typowe otrzymanych dwóch grup siewek określono w oparciu o test BSA (bulked 
segregant analysis). W wyniku amplifikacji ISSR-PCR obserwowano od 2 do 14 
produktów, produktów długości od ~ 230 do ~ 1600 pz. Spośród 30 analizowa
nych starterów, sześć pozwoliło zróżnicować genotypy tolerancyjne i nietoleran
cyjne na niedobory azotu i potasu w podłożu. Specyficznymi, spośród obserwo
wanych i zarazem różnicującymi genotypy żyta tolerancyjne od nietolerancyjnych, 
okazały się produkty długości: ~ 550, ~ 940, ~ 1164 i ~ 1420 pz. 

USING OF DNA POLYMORPHISM IN REGIONS OF MICROSATELLITE 
SEQUENCES TO IDENTIFY THE RYE GENOTYPES OF DIFFERENT 

TOLERANCE TO NUTRITIENT DEFICIENCY IN MEDIUM 
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Summary 

The aim of the experiment was to determine the differences between geno
types of plants tolerant and non tolerant to N and K deficiency in the medium, 
originating from the progeny of two hybrids of F2 generation (153/79-1-5 X Ot 1-
3; Ot 0-6 x Ot 1-3) produced from crossing inbred lines of different tolerance. 
The investigations were conducted on 100 grains of each hybrid chosen at ran
dom. Genotype differences of both seedling groups, tolerant and non tolerant, 
were determined by means of BSA test (bulked segregant analysis). As a result 
of ISSR-PCR amplification 2 to 14 products of - 230 to - 1600 bp in length 
were observed. Six from among 30 analysed primers enabled to differentiate the 
genotypes tolerant and no tolerant to nitrogen and potassium deficiency in the 
medium. The products of - 550, -940, - 1164, - 1420 bp in length tumed out 
to be specific in nature and differentiating tolerant and non tolerant rye geno
types. 
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