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Wstęp 

Wśród mieszancow międzyrodzajowych traw kompleksu Lolium-Festuca 
szczególne znaczenie w hodowli mają mieszańce pochodzące z krzyżowania form 
tetraploidalnych Festuca pratensis Huos. i Lolium multifiomm LAM. , określane 
nazwą Festulolium (Festulolium braunii (K. RICHTER) A. CAMUS) [ZWIERZYK0WS
KI, NAGAN0WSKA 1994]. Analizy białek, w tym układów enzymatycznych, są często 
używane do oznaczania pokrewieństwa genetycznego różnych roślin, w tym także 
u traw [EM0TO 1986). Dotychczas przeprowadzono wiele badań wykorzystujących 
izoenzymy do precyzyjnego określania gatunków i ich odmian, głównie jednak 
metodami jednokierunkowej elektroforezy i izoelektroogniskowania (IEF) [m.in. 
DAB0 i in . 1990; WILLIAM, MUJEEB-KAZI 1992; ZIELIŃSKI, POLOK 1997]. W przedsta
wionej pracy do otrzymania wzorów izoenzymatycznych wybranych enzymów u 
mieszańców Festulolium oraz ich gatunków rodzicielskich wykorzystano metodę 
dwukierunkowej elektroforezy (2-DE) na żelu poliakryloamidowym. 

Materiał i metody 

Obiektami badań były rośliny odmian uprawnych Festulolium (2n = 4x = 
28) - Felopa i Sulino oraz gatunków rodzicielskich: Festuca pratensis Huos. (2n 
= 4x = 28) odm. Westa i Lolium multiflorum LAM. (2n = 4x = 28) odm. Kroto i 
Mitos. Do analiz zostały użyte siewki odm. Kroto i pyłek odm. Mitos. Pyłek zbie
rano z roślin rosnących w szklarni i przechowywano w temperaturze -l8°C. Biał
ka z kilkudniowych siewek i z dojrzałego pyłku ekstrahowano 0,3% roztworem 
DIT (ditiotreitol) przez 10 minut i rozdzielano metodą dwukierunkowej elek
troforezy (2-DE). W pierwszym kierunku białka rozdzielano metodą izoelektro
ogniskowania (IEF) w kolumnach żelu poliakryloamidowego o wymiarach 1,2 X 
55 mm zawierającego Servalyt o zakresie pH 3-10. Rozdział przy wzrastającym 
napięciu od 50 V do 300 V prowadzono przez 3 godziny w 4°C. W drugim 
kierunku, elektroforezę na płytach z 10% żelem poliakryloamidowym (PAGE) o 
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wymiarach 0,95 x 130 x 100 mm prowadzono przy stałym natężeniu 12 
mNpłytę w 4°C. Po zakończonych rozdziałach białka w żelach wybarwiano specy
ficznie na peroksydazy (E.C.1.11.1.7), esterazy (E.C.3.1.1.1), kwaśne fosfatazy 
(E.C.3.1.3.2), dehydrogenazę kwasu shikimowego (E.C.1.1.1.25) i diaforazę 
(E.C.1.6.4.3) [GABRIEL, GERSTEN 1992]. Do analizy obrazów 2-DE użyto programu 
Image Master 2-D Elite (Pharmacia Biotech). 

Wyniki 

Diaforaza 

Diaforaza izolowana z siewek wykazywała wysoką aktywność po rozdziałach 
metodą 2-DE. Zidentyfikowano 15 izoform diaforaz (rys. la), z czego dwie (nr 3 
i 11) występowały zarówno u form Festulolium, jak i gatunków rodzicielskich. Izo
enzymy charakterystyczne dla F pratensis to: nr 1, 2, 7 i 10, natomiast dla L. 
multiflorum - tylko nr 13. Formy diaforazy specyficzne dla Festulolium odm. Suli
no to izoenzymy nr 6, 12, 14 i 15. Izoforma nr 8 została wykryta tylko u Festulo
lium odm. Felopa. Obrazy enzymów uzyskane z F pratensis i Festulolium odm. 
Sulino posiadały większą liczbę izoform (odpowiednio 8 i 9) niż z L. multiflorum 
i Festulolium odm. Felopa (odpowiednio 5 i 4). 

Na obrazach diaforaz izolowanych z pyłku wykryto 16 plam izoenzymów 
(rys. lb) o, podobnie jak u siewek, wysokiej aktywności. Większość zidentyfiko
wanych izoenzymów (jedenaście) wykryto u L. multifiorum, a cztery (nr 1, 5, 8 i 
10) występowały również u Festulolium. Izoforma nr 7 była wspólna dla wszyst
kich trzech badanych roślin. Izoformy nr 2, 3 i 4 były charakterystyczne dla F 
pratensis. Festulolium posiadało tylko jedną formę wspólną z F pratensis, pozos
tałe pochodziły od L. multifiorum. Izoenzym nr 6 był specyficzny wyłącznie dla 
Festulolium i nie występował u żadnej z form rodzicielskich. 

Esterazy 

Po dwukierunkowej elektroforezie białek pochodzących z siewek zidentyfi
kowano 31 plam aktywnych izoform esteraz (rys. le). 23 izoenzymy występowały 
u Festulolium odm. Felopa, z czego 12 było specyficznych tylko dla tej odmiany. 
Odmiana Sulino nie posiadała żadnej specyficznej izoformy. Gatunek F pratensis 
wyróżniał się obecnością trzech izoform (nr 18, 21 i 22), a L. multiflorum - czte
rech (nr 1, 13, 14 i 31). Tylko jedna forma (nr 11) została znaleziona na obra
zach rozdziałów z wszystkich badanych odmian. Podobnie jedną izoformę (nr 16) 
zlokalizowano tylko w odmianach Festulolium . Wśród esteraz siewek większą licz
bę izoform obserwowano u Festulolium niż u obu gatunków wyjściowych. 

Esterazy ekstrahowane z pyłku były reprezentowane przez 17 izoform (rys. 
ld). Wśród nich były zarówno wspólne, jak i charakterystyczne dla poszczegól
nych odmian. Izoformy nr 2 i 17 występowały u wszystkich badanych odmian. Z 
kolei izoformy nr 5, 8 i 9 były charakterystyczne tylko dla F pratensis, natomiast 
nr 7, 11, 12, 13 i 15 - tylko dla L. multiflorum. Zarówno u Festulolium zlokalizo
wano taką samą liczbę plam pochodzących z Festuca (nr 1 i 16), jak i z Lolium 
(nr 4 i 14) oraz dwa izoenzymy specyficzne (nr 3 i 10). 
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Rys. 1. 

Fig. 1. 

d 

- izoclektroogniskowanie; isoelectrofocusing 
- elektroforeza w żelu poliakryloamidowym; two-dimensional polyacry!amide gel electro-
phoresis 

Obrazy izoenzymów po rozdziale metodą dwukierunkowej elektroforezy: diafo
raza z siewek (a), diaforaza z pyłku (b), esterazy z siewek (c), esterazy z pyłku 
(d) 
Isoenzymes aftcr two-dimensional electrophoresis: diaforase from seedlings (a) 
and pollen (b), estcrascs from seedlings (c) and pollen (d) 
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Objaśnienia jak na rys. I; Explanations see Fig. l 

Rys. 2. 

Fig. 2. 

Obrazy izoenzymów po rozdziale metodą dwukierunkowej elektroforezy: kwaś
ne fosfatazy z siewek (a), kwaśne fosfatazy z pyłku (b), dehydrogenaza shiki
mowa z siewek (c), dehydrogenaza shikimowa z pyłku (d), peroksydazy z sie
wek (e) 

Isoenzymes after two-dimensional electrophoresis: acid phosphatasc from 
seedlings (a) and pollen (b), shicimic dehydrogenase from seedlings (c) and 
pollen (d), peroxydases from seedlings (e) 
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Kwaśne fosfatazy 

Po rozdziałach białek metodą dwukierunkowej elektroforezy w siewkach 
wykryto 17 aktywnych izoform kwaśnych fosfataz (rys. 2a). Dwa izoenzymy były 
charakterystyczne dla odm. Felopa (nr 6 i 8), a izoenzym nr 3 występował tylko u 
odm. Sulino. Festuca pratensis była reprezentowana przez pięć specyficznych izo
form (nr 4, 5, 9, 14 i 15), natomiast L. multifl01um nie posiadało żadnej charak
terystycznej formy izoenzymatycznej, co więcej, u gatunku tego stwierdzono 
najmniej aktywnych kwaśnych fosfataz. Dwie izoformy (nr 2 i 13) występowały 
zarówno u Festulolium, jak i u gatunków rodzicielskich. 

Po izolacji białek z pyłku zidentyfikowano pięć aktywnych izoform kwaś
nych fosfataz (rys. 2b), wśród nich trzy (nr 1, 2 i 5) wspólne były dla wszystkich 
trzech badanych odmian. Izoforma nr 4 występowała u Festulolium i L. multiflo
rum, a tylko jedna forma (nr 2) była charakterystyczna dla F. pratensis. 

Dehydrogenaza kwasu shikimowego 

Dehydrogenaza kwasu shikimowego zarówno w siewkach, jak i w pyłku 
charakteryzowała się małą liczbą izoform (rys. 2). W siewkach znaleziono tylko 
dwa izoenzymy. Izoforma nr 2 występowała wyłącznie u F. pratensis, a nr 1 u 
wszystkich badanych odmian. W obrazach białek pochodzących z pyłku 
zidentyfikowano cztery izoformy dehydrogenazy shikimowej. Izoenzymy nr 1 i 2 
występowały u wszystkich odmian, nr 3 - u L. multiflorum i Festulolium, nato
miast nr 4 - jedynie u F. pratensis. 

Peroksydazy 

Aktywność 14 izoform tego enzymu (rys. 2e) wykryto tylko w ekstraktach 
białek pochodzących z siewek, z czego cztery były wspólne dla wszystkich bada
nych roślin . Forma nr 4 była charakterystyczna dla odm. Sulino; odm. Felopa nie 
posiadała żadnej charakterystycznej izoformy. Z kolei izoformy nr 6 i 10 były spe
cyficzne dla Festulolium, a izoforma nr 12 - dla form rodzicielskich. Peroksydazy 
nr 2, 9 i 13 wyróżniały L. multiflorum, natomiast F. pratensis nie posiadała cha
rakterystycznych izoform. 

Dyskusja 

Przedstawione wyniki wskazują na to, iż w analizie porównawczej obrazów 
białek kompleksu Lolium-Festuca, poprzedzonej metodą 2-DE, najbardziej 
użytecznymi układami enzymatycznymi są: esterazy, diaforaza i kwaśne fosfatazy. 
Analizy esteraz z siewek pokazały, że tylko 3% wszystkich izoform było 
wspólnych dla odmian Festulolium i jego gatunków rodzicielskich. Między gatun
kami F. pratensis i L. multiflorum enzym ten wykazywał tylko 6,8% wspólnych 
izoenzymów, między Festulolium 26%, choć wiele było specyficznych tylko dla 
jednej odmiany - Felopa. Podobne wyniki uzyskano analizując obrazy esteraz 
pyłku; wykryto 11,8% wspólnych dla wszystkich form plam izoenzymów. 

Wyniki analizy izoform diaforaz wykazały obecność 13% wspólnych izoform 
dla siewek i 6% dla pyłku. W pyłku większe zróżnicowanie obserwowano u obu 
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gatunków rodzicielskich, podczas gdy Festulolium posiadało tylko jedną specy
ficzną izoformę. W przypadku siewek na obrazach rozdziału białek obserwowano 
małą liczbę form izoenzymatycznych wspólnych zarówno dla Festulolium, jak i dla 
gatunków rodzicielskich. 

Kwaśne fosfatazy ekstrahowane z siewek charakteryzowały się występowa
niem specyficznych izoform głównie u F pratensis. Poza tym obserwowano mniej
sze zróżnicowanie materiału niż w przypadku diaforaz i esteraz. Kwaśne fosfatazy 
pyłku oraz dehydrogenaza shikimowa okazały się mało użyteczne do badania 
zróżnicowania genetycznego, ponieważ charakteryzowały się małą liczbą izoform; 
w siewkach prawie wszystkie izoformy u mieszańców i gatunków rodzicielskich 
były takie same, w pyłku zaś nie wykryto aktywności tego enzymu. 

Otrzymane wyniki potwierdziły użyteczność wyboru metody 2-DE na żelu 
poliakryloamidowym do badania składu izoenzymów określonych układów enzy
matycznych u odmian Festulolium i gatunków rodzicielskich. 
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Streszczenie 

Metodą dwukierunkowej elektroforezy na żelu poliakryloamidowym anali
zowano izoenzymy następujących układów enzymatycznych: diaforazy, kwaśnej 
fosfatazy, esteraz, dehydrogenzy kwasu shikimowego oraz peroksydaz. Obiektem 
badań były odmiany Festulolium - Felopa i Sulino oraz gatunków rodzicielskich -
Festuca pratensis Westa i Lolium multiflorum Mitos i Kroto. Enzymy izolowano z 
6-dniowych siewek oraz z dojrzałego pyłku. Do badania zróżnicowania genetycz
nego odmian traw w siewkach najbardziej przydatne okazały się diaforaza i kwaś
ne fosfatazy, natomiast w pyłku - diaforaza i esterazy. W pyłku badanych odmian 
nie wykryto aktywności peroksydaz. 
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Summary 

Isocnzyme vanat10n was analysed in Festulolium vanet1es of Felopa and 
Sulino and in parental species: Festuca pratensis var. Westa and Lolium multifio
rum var. Kroto and Mitos. Two-dimensional polyacrylamide gel electrophoresis 
(2-D PAGE) was used for studying diaforase, acid phosphatase, esterases, 
shikimic dehydrogcnase and peroxydase of isoenzymes in 6-day old seedlings and 
mature pollen grains. The highest differentiations in seedlings, were obtained 
with diaforase and acid phophatase while in pollen - with diaforase and estera
ses. No activity of peroxydases was found in pollen. 

Doc. dr hab. Sławomir Bartkowiak 
Instytut Genetyki Roślin PAN 
ul. Strzeszyńska 34 
60-479 POZNAŃ 


