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Wpływ środowiska na zmiany  
składu kwasów tłuszczowych  

w oleju mutanta 1207 rzepaku ozimego  

Environment influence on fatty acid composition  
of winter oilseed rape mutant 1207 (Brassica napus L.) 

Przedstawiona praca obejmuje wyniki selekcji 
nad ustabilizowaniem cechy niskiej zawartości 
kwasów linolowego i linolenowego przy jedno-
czesnym podwyższeniu udziału kwasu oleino-
wego w kolejnych pokoleniach zmutowanych 
linii rzepaku ozimego podwójnie ulepszonego. 
Okazało się, że warunki środowiska mają 
również istotny wpływ na zawartość tych 
kwasów. Trudności w uzyskaniu niskolinole-
nowych mutantów rzepaku można tłumaczyć 
tym, że u rzepaku wykryto 5 genów desaturaz 
kwasu linolowego i to występujących w kilku 
kopiach. 

Results of selection for stabilizing the traits of 
decreased contents of linoleic and linolenic 
acids and increased content of oleic acid in the 
seed oil of plants in successive generations  
of mutants of double low winter oilseed rape 
are presented. It was shown that also 
environmental condition had significant 
influence on their fatty acids. The difficulties in 
obtaining B. napus mutants low in linolenic 
acid can be explained by the fact that 5 genes 
linoleic acid desaturases were found in this 
plant and each of them was present in several 
copies. 

Wstęp 

Tradycyjne odmiany rzepaku ozimego podwójnie ulepszonego posiadają  
w oleju około 60% kwasu oleinowego, 20% linolowego i 10% linolenowego. 
Indukowana chemicznie mutageneza jest jednym ze sposobów zwiększania zakresu 
zmienności składu kwasów tłuszczowych w oleju nasion rzepaku jarego  
i ozimego. Rakow i McGregor (1973, 1987) oraz Röbbelen (1990) traktując 
nasiona rzepaku jarego roztworem metanosulfonianu etylu o różnych stężeniach 
otrzymali linie o zmienionym udziale kwasów oleinowego, linolowego i linole-
nowego. Efektem tych prac było między innymi uzyskanie przez Rakowa (1973)  
z kanadyjskiej odmiany rzepaku jarego Oro mutanta M11 (Scarth 1995)  
o zredukowanej do połowy zawartości kwasu linolenowego.  

W Uniwersytecie Manitoba w Kanadzie na bazie tego mutanta wyselekcjo-
nowano pierwszą odmianę rzepaku jarego Stellar charakteryzującą się wysoką 
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zawartością kwasu linolowego (28%) a niską kwasu linolenowego (3%) (Scarth 
1988).  

Celem prowadzonych przez nas prac jest poszerzanie zmienności składu 
kwasów tłuszczowych w materiałach hodowlanych rzepaku ozimego podwójnie 
ulepszonego poprzez chemiczną indukcję mutacji za pomocą wodnych zbuforo-
wanych (pH 7) roztworów metanosulfonianu etylu (EMS). 

Metodyka 

Nasiona rodu hodowlanego podwójnie ulepszonego rzepaku ozimego  
PN 3756/93 poddano traktowaniu 1% roztworem EMS według wcześniej opisanej 
metodyki (Byczyńska i in.1994, 1996). Z nasion M2, pochodzących z tych roślin 
wyselekcjonowano metodą analiz chemicznych połówek nasion 200 linii rzepaku 
ozimego podwójnie ulepszonego o zmienionym udziale kwasów: oleinowego 
(C18:1), linolowego (C18:2) i linolenowego (C18:3) w oleju w porównaniu z materia-
łem wyjściowym. Kolejne pokolenia znalezionego mutanta prowadzono w chowie 
wsobnym. Nasiona wysiewano na poletkach doświadczalnych po dokonaniu 
selekcji na podstawie składu kwasów tłuszczowych oznaczanych metodą 
chromatografii gazowej. Kształtowanie się zawartości kwasów C18 w posz-
czególnych latach poddano analizie statystycznej. Równolegle prowadzone były 
obserwacje selekcjonowanych form w warunkach szklarniowych.  

Wyniki 

W tabeli 1 przedstawiono wyniki prac selekcyjnych nad stabilizowaniem cechy 
obniżonej zawartości kwasów linolowego i linolenowego przy jednoczesnym 
podwyższeniu udziału kwasu oleinowego w kolejnych pokoleniach form zmuto-
wanych. Sugerują one że, nasiona wyselekcjonowanych roślin pokoleń M2 i M3 
wykazały wyraźne zmiany w składzie kwasów tłuszczowych będące efektem 
mutacji. Ze względu na łagodne warunki traktowania mutagenem, uzyskane 
zmiany w składzie kwasów tłuszczowych były mniejsze niż u innych autorów, ale 
pozwoliło to mutantom na utrzymanie dobrego wigoru i plenności. W dalszych 
pokoleniach M4, M5 i M6 zmiany te się utrzymywały, jednak podlegały wpływom 
środowiska, tak że w niektórych latach głębokość zmian uległa spłyceniu. Na te 
trudności w selekcji mutantów zwracają również uwagę Rakow i McGregor 
(1973).  

 
Tabela 1 pozioma 



Tabela 1 
Procentowa zawartość kwasu oleinowego, linolowego i linolenowego w nasionach kolejnych pokoleń (M) mutanta 
1207 oraz w materiale wyjściowym (P) — Per cent content of oleic, linoleic and linolenic acid in the seeds oil  
of plants in successive generations of mutants (M) 1207 and original material (P) 

Kwas oleinowy — Oleic acid 
C18:1

Kwas linolowy — Linoleic acid 
C18:2

Kwas linolenowy — Linolenic acid 
C18:3

 
Pokolenie

Generation 

 
Liczba badanych 

roślin 
No. of plants min.      max. średnia

mean 
wsp. zm. 

CoV 
min. max. średnia

mean 
wsp. zm.

CoV 
min. max. średnia

mean 
wsp. zm. 

CoV 

P 
PN 3756/93

        58,2 69,4 64,1 3,7 14,6 22,5 18,2   9,4 8,4 13,3 10,4   8,8 

M2/94 330       61,7 79,6 70,3 3,8   6,8 25,0 15,0 15,5 3,0   9,6   6,7 13,3 

M3/95 187        61,9 75,3 69,8 3,3 10,7 21,2 15,2 11,1 5,1   9,1   6,8 10,7 

M4/96 59       58,1 72,3 67,9 5,2 13,6 22,5 16,5 12,9 5,4 11,5   8,1 17,1 

M5/97 61        61,7 73,3 69,0 3,5 13,3 21,1 15,8 10,0 5,3   9,5   7,3 13,5 

M6/98 92        62,1 72,1 67,6 3,4 14,6 23,2 16,8   9,0 6,1 10,8   8,3 12,4 
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Warunki pogodowe w trakcie wegetacji w dużej mierze decydują o przebiegu 
desaturacji kwasów tłuszczowych C18 w nasionach. Istotny wpływ temperatury  
i światła podczas formowania i dojrzewania nasion na syntezę osiemnastowęglo-
wych kwasów tłuszczowych omawiają w swoich pracach Trémoliéres i in. 1982, 
Brunklaus-Jung i Röbbelen 1987 oraz Pleines i Friedt 1989. Według naszych 
obserwacji wpływ ten najbardziej uwidocznił się w zawartości kwasu oleinowego  
i linolenowego. 

W oparciu o uzyskane wyniki z poszczególnych pokoleń mutanta sporządzono 
analizę wariancji dla kwasów oleinowego, linolowego i linolenowego (tab. 2).  
W każdym z badanych kwasów C18 wystąpiło wysoce istotne zróżnicowanie 
pomiędzy badanymi pokoleniami. Analizując kolejne pięć lat badań mutanta 1207 
można stwierdzić, że pokolenia M2 i M3 wykazały istotnie największe zmiany  
w stosunku do wszystkich następnych pokoleń (tab. 3). Charakterystyczny pod tym 
względem był sezon wegetacyjny 1995/96. Jak wynika z tabeli 1 i 3 nasiona M4 
zebrane w tym roku wykazały głębokie zmniejszenie zmian wywołanych mutacją. 
W następnych pokoleniach M5 i M6 zmiany te powróciły do stanu obserwowanego 
w pokoleniu M3.  

Tabela 2 
Analiza wariancji dla kwasów oleinowego, linolowego i linolenowego przeprowa-
dzona w latach 1994–1998 — Variance analyses for oleic, linoleic, and linolenic 
acids conducted in years 1994–1998  

 
Źródło zmienności 

Source of variability 

Liczba stopni 
swobody 

Degrees of 
freedom 

Suma 
kwadratów 

Sum of 
squares 

Średni 
kwadrat
Mean  
square 

 
F  

 
Wartość P 
P. value 

C18:1

Pomiędzy pokoleniami (latami) 
Between generations 

4 715,12 178,78 26,19** 2,67E-20 

Wewnątrz pokolenia 
Inner generation 

721 4921,13 6,82   

Razem — Total 725 5636,25    
C18:2

Pomiędzy pokoleniami (latami) 
Between generations 

4 295,67 73,92 18,15** 3,24E-14 

Wewnątrz pokolenia 
Inner generation 

721 2936,43 4,07   

Razem — Total 725 3232,11    
C18:3

Pomiędzy pokoleniami (latami) 
Between generations 

4 246,90 61,72 71,12** 8,78E-51 

Wewnątrz pokolenia 
Inner generation 

721 625,75 0,87   

Razem — Total 725 872,65    
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Tabela 3 
Zmiany w zawartości kwasów oleinowego, linolowego i linolenowego w poszcze-
gólnych pokoleniach mutanta 1207 rosnących w kolejnych latach (1994–98)  
w warunkach polowych — Changes of oleic, linoleic and linolenic acid content in 
successive generations of mutant 1207 of years 1994–98 in field conditions 

Pokolenia — Generations Rok  
Year 

Kwas 
Acid M3 M4 M5 M6

1994 M2 C18:1 0,507* 2,436** 1,300** 2,683** 
  C18:2 0,160 1,462** 0,799** 1,728** 
  C18:3 0,015 1,388** 0,608** 1,523** 

1995 M3 C18:1  1,928** 0,793* 2,176** 
  C18:2  1,302** 0,639* 1,568** 
  C18:3  1,335** 0,556** 1,470** 

1996 M4 C18:1   1,135* 0,248 
  C18:2   0,663 0,266 
  C18:3   0,779** 0,135 

1997 M5 C18:1    1,383** 
  C18:2    0,929** 
  C18:3    0,915** 

Zmiany pomiędzy pokoleniami — Changes between generations 
*— istotność na poziomie α = 0,05 — significant at the level α = 0.05 
** — istotność na poziomie α = 0,01 — significant at the level α = 0.01 

 
Nasiona zebrane z roślin uprawianych w szklarni wykazują obniżoną zawartość 

kwasu linolenowego w porównaniu do nasion uzyskanych w warunkach polowych. 
Badania wyselekcjonowanych form prowadzonych w warunkach szklarniowych 
nie wykazały takich zmienności w kolejnych pokoleniach. Można więc stwierdzić, 
że wyniki selekcji w sztucznie kontrolowanych warunkach temperatury i 
naświetlania nie dają się bezpośrednio przenieść na warunki polowe (badania w 
toku). 

Wnioski 

Utrwalone zmiany składu omawianych kwasów tłuszczowych u rzepaku 
ozimego podlegają w warunkach polowych zmianom w zależności od przebiegu 
pogody w okresie wegetacyjnym. Mimo tych zmian uzyskane mutanty badane aż 
do pokolenia M6 utrzymują zmieniony skład kwasów tłuszczowych. 
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Uzyskanie bardziej wyraźnych zmian składu kwasów tłuszczowych wymaga 
drastyczniejszych warunków prowadzenia mutagenezy lub jej wielokrotnego 
powtarzania. Wynika to z występowania u rzepaku 5 genów desaturaz kwasu 
linolowego i to każdej w kilku kopiach (Scheffler i in. 1997) 
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