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II. Przegląd praktycznych zastosowań w hodowli 
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II. The review of markers used for breeding programs 
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Streszczenie 

Konkurencja na rynku nasion wymusza na hodowcach rzepaku znaczne przyspieszenie prac 
mających na celu uzyskiwanie nowych lepszych odmian o różnych cechach. Aby sprostać takim 
wyzwaniom niezbędne jest zastosowanie nowych metod wykorzystujących markery molekularne.  
W pracy wskazano na korzyści i trudności związane z ich stosowaniem w hodowli rzepaku oraz 
omówiono potencjał wybranych technik dla praktycznych zastosowań. Opisano podstawowe strategie 
badawcze, które pozwalają na wyszukanie markerów sprzężonych z określonymi cechami. Omówio-
no także metody poszukiwania markerów poprzez analizę całego genomu, które mają istotne 
znaczenie dla analizy cech wielogenowych. Na koniec podano liczne przykłady praktycznych 
zastosowań markerów molekularnych w hodowli rzepaku wspomaganej markerami molekularnymi 
(MAS), jak również przykłady innych zastosowań użytecznych dla hodowli tej rośliny. 
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Abstract 

To withstand the present competition on the seed market, the breeders must speed up their efforts 
to obtain new varieties better in various characteristics. It is hard to cope with such a challenge 
without using new methods, including the use of molecular markers. Both advantages and difficulties 
related to these methods as well as their usability in rapeseed breeding are presented here. Basic 
strategies of searching for molecular markers linked with selected traits of plants are described.  
The article includes some remarks on the analysis of the whole genome, which is the method of 
choice in case when the markers linked with multigenic features are to be found. Finally, the review 
of markers used for marker assisted selection (MAS) and other applications of these techniques in 
oilseed rape breeding programs are presented. 
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Wstęp 

Rzepak (Brassica napus L. ssp. oleifera Metzg.) to oleista roślina uprawna  
z rodziny Brassicaceae (kapustowate), która ma obecnie duże znaczenie gospo-
darcze i jest wykorzystywana w celach spożywczych i przemysłowych. Rzepak  
jest amfidiploidem o liczbie chromosomów w gametach n = 19, który powstał  
w wyniku spontanicznego przekrzyżowania dwóch diploidalnych gatunków z ro-
dzaju Brassica: rzepiku (Brassica rapa syn. Brassica campestris L.) (genom A, 
n = 10) oraz kapusty (Brassica oleracea L.) (genom C, n = 9). Współistnienie  
w rzepaku genomów A i C, jak również występowanie w nich licznych rejonów 
zduplikowanych, to cechy mające istotne konsekwencje dla analizy genetycznej  
tej rośliny. 

Hodowla rzepaku znajduje się obecnie na wysokim poziomie zaawansowania. 
Oczekuje się, że nowe odmiany tej rośliny będą posiadały bardzo dobre parametry 
pod względem plonu, cech jakościowych czy odporności na czynniki stresowe. 
Różne, często sprzeczne ze sobą, kierunki hodowli prowadzone są równolegle,  
co wymaga od hodowców coraz większej elastyczności. Aby zachować konkuren-
cyjność w tej dziedzinie niezbędne jest szybkie reagowanie na potrzeby rynku 
nasiennego. Potrzeba szybkich zmian stoi jednak w sprzeczności z tradycyjnym 
modelem hodowli, w którym uzyskiwanie nowej odmiany wymaga trwającej wiele 
sezonów selekcji określonych genotypów. W związku z tym coraz częściej w tych 
pracach stosowane są markery molekularne (Rafalski i Tingey 1993, Bartkowiak-
Broda 1997, Mohan i in. 1997, Snowdon i Friedt 2004, Sztuba-Solińska 2005, 
Mikołajczyk 2007, 2008). Pozwalają one na znaczne przyspieszenie procesu 
uzyskiwania nowych odmian poprzez skrócenie czasu niezbędnego dla oceny  
i selekcji posiadanych genotypów. 

W niniejszej pracy omówiono strategie badawcze stosowane dla poszuki-
wania użytecznych markerów molekularnych. Przedstawiono także przykłady 
praktycznych zastosowań markerów molekularnych dla osiągania określonych 
celów w hodowli rzepaku. 

Korzyści i trudności  
płynące ze stosowania markerów w hodowli 

Dla hodowców najbardziej cenna jest informacja o zestawie cech, które 
posiadają poszczególne osobniki, tak aby można było wybrać te o najlepszych 
parametrach. W tym celu w tradycyjnej hodowli po osiągnięciu przez rośliny 
pełnej dojrzałości wykonuje się praco- i czasochłonne pomiary cech morfologicz-
nych, skomplikowane analizy biochemiczne lub wykonuje się krzyżowania testowe 
dla stwierdzenia obecności danego genu. W związku z tym proces selekcji roślin  
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o odpowiednich cechach znacznie się wydłuża. Często też duży wpływ na anali-
zowane cechy mają czynniki środowiskowe i może zdarzyć się, że wyselekcjo-
nowane na podstawie wyników pomiarów i analiz linie nie są najlepsze pod 
względem genotypu. 

Problemy te mogą zostać rozwiązane przez zastosowanie markerów mole-
kularnych jako narzędzia wspomagającego hodowlę. Selekcja dokonywana jest 
wówczas w oparciu o sprzężenie pomiędzy markerem a locus odpowiedzialnym za 
dziedziczenie danej cechy. Taka strategia hodowlana określana jest jako hodowla 
wspomagana markerami (ang. Marker Assisted Selection, MAS). Próbki do analizy 
mogą być pobierane z różnych części roślin, znajdujących się na dowolnym etapie 
rozwoju. Już na etapie siewek można w ten sposób określać cechy związane  
z morfologią roślin, jakością i składem chemicznym nasion, plennością, odpornoś-
cią na czynniki biotyczne i abiotyczne, obecnością lub brakiem określonych genów 
oraz wiele innych. Tego rodzaju analizy umożliwiają bezpośrednie określenie 
genotypu z pominięciem zmienności niedziedzicznej. Obecnie znajdują one sze-
rokie zastosowanie w programach hodowlanych roślin uprawnych (Tanksley i in. 
1989, Krzymański 1997, Collard i Mackill 2008). 

Techniki wykorzystujące markery molekularne stanowią doskonałe narzędzie 
dla współczesnego hodowcy. Posiadając dobry, silnie sprzężony z badaną cechą 
marker, można wykonać szybką i jednoznaczną analizę obecności tej cechy  
w materiałach hodowlanych. Należy jednak mieć na uwadze to, że identyfikacja 
nowych użytecznych markerów nie jest łatwym zadaniem. Proces ich wyszuki-
wania jest zwykle długotrwały i pracochłonny, wymaga dużych nakładów finan-
sowych, odpowiednio przeszkolonego personelu oraz zaawansowanego sprzętu do 
badań. Jest to jednak inwestycja, która przynosi wymierne korzyści w przyszłości. 

Poszukiwanie markerów  
sprzężonych z genami cech użytkowych 

Aby wykorzystać potencjał markerów molekularnych, niezbędne jest zasto-
sowanie metod umożliwiających powiązanie ich z określoną cechą badanego 
gatunku. Istnieją dwa podejścia badawcze często wykorzystywane w tym celu. 
Pierwsze z nich to analiza zbiorczych prób segregantów (ang. Bulk Segregant 
Analysis, BSA) (Michelmore i in. 1991, Kesseli i in. 1992). Można przyjąć, że 
markery muszą być blisko sprzężone z badaną cechą, jeśli różnicują one DNA 
wyizolowane dla dwóch grup segregantów charakteryzujących się skrajnie odmien-
nymi wartościami tej cechy. Dla markerów niesprzężonych, które są dziedziczone 
niezależnie od badanej cechy, wszelki polimorfizm jest maskowany przez wy-
mieszanie materiału genetycznego. Drugie podejście to wykorzystanie pary linii 
prawie izogenicznych (ang. Near Isogenic Lines, NIL) (Young i in. 1988, Foisset  
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i in. 1995) w celu wykrycia markerów sprzężonych z daną cechą. Linie NIL są 
niemal identyczne, lecz różnią się segmentem DNA otaczającym gen odpowie-
dzialny za daną cechę. Uzyskiwanie takich linii wymaga wielokrotnego krzy-
żowania wstecznego nawet w 20 kolejnych pokoleniach. Markery, które wykażą 
polimorfizm pomiędzy liniami NIL niemal na pewno będą silnie sprzężone  
z poszukiwanym genem. Wszystkie markery związane z innymi rejonami genomu 
nie wykazują polimorfizmu, ponieważ rejony te są w obu liniach identyczne. 

Istnieją różne metody uzyskiwania markerów molekularnych. Ich potencjał  
i przydatność każdej z nich dla stosowania w hodowli wspomaganej markerami 
(MAS) mogą się znacznie różnić. Na przykład markery typu SSR (ang. Simple 
Sequence Repeats) (Litt i Luty 1989, Jacob i in. 1991, Akkaya i in. 1992) mogą 
mieć istotne znaczenie ze względu na swoją uniwersalność, wysoki stopień poli-
morfizmu oraz możliwość zastosowania w wielu odległych genetycznie popu-
lacjach. Ich wadą jest brak bezpośredniego związku z funkcjonalnymi genami. 
Tego typu markery mogą być jednak bardzo przydatne w sytuacji, gdy nie jest 
znana dokładna lokalizacja i mechanizm działania genu powodującego jakąś cechę. 
Dużo trudniejsze do zastosowania w hodowli, ze względu na złożony układ prążków, 
są inne metody, takie jak RAPD (ang. Random Amplified Polymorphic DNA) 
(Williams i in. 1990) czy AFLP (ang. Amplified Fragment Length Polymorphism 
lub Amplified Restriction Fragment Polymorphism) (Zabeau i Vos 1993, Vos i in. 
1995). Dzięki nim można jednak uzyskać duże zagęszczenie markerów w okreś-
lonym rejonie genomu, a następnie wybrać te, które wykazują wysoki stopień 
sprzężenia z genem. Przy pomocy metod klonowania i sekwencjonowania markery 
RAPD lub AFLP mogą następnie zostać przekształcone w markery typu SCAR 
(ang. Sequence Characterized Amplified Regions) (Kesseli i in. 1992), które 
pozwalają w prosty sposób monitorować występowanie danej cechy w różnych 
populacjach i materiałach hodowlanych. 

Markery molekularne mogą być zlokalizowane zarówno w pobliżu jakiegoś 
genu, jak i wewnątrz tego genu. W praktyce często stosowane są jedynie markery 
bardzo silnie sprzężone z genem. Powodem tego są zwykle trudności z identy-
fikacją genu, poznaniem jego sekwencji czy też ze znalezieniem specyficznych 
mutacji powodujących określoną zmienność. Nie zawsze możliwe jest uzyskanie 
tych danych w krótkim czasie. Oprócz tego często zdarza się, że sekwencje 
wewnątrzgenowe nie są tak polimorficzne, aby możliwe było zaprojektowanie 
odpowiedniego markera. Jednak dla uzyskania dobrego efektu w hodowli stoso-
wany marker powinien być zlokalizowany wewnątrz sekwencji genu odpowiadają-
cego za daną cechę. Dobrym sposobem na osiągnięcie tego celu jest wytworzenie 
mutantów powodujących zmienione działanie tego genu. Poznanie sekwencji genu 
w formie dzikiej i zmutowanej pozwala na opracowanie markerów allelo-specy-
ficznych związanych z daną mutacją (Falentin i in. 2007a, 2007b, Rahman i in. 
2008, Mikołajczyk i in. 2010a, 2012c, Matuszczak i in. 2013). 
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Obecnie, dzięki zakrojonym na szeroką skalę programom sekwencjonowania  
i analizy genomów Arabidopsis thaliana oraz gatunków z rodzaju Brassica, 
uzyskano już dane o wielu sekwencjach specyficznych dla genów oraz o zmien-
ności sekwencji występującej w obrębie poszczególnych genów. Takie informacje 
doskonale nadają się do opracowania wysoce specyficznych markerów mole-
kularnych. 

Poszukiwanie markerów dla cech wielogenowych 

W wielu przypadkach dziedziczenie danej cechy jest skomplikowane, po-
nieważ wiele genów znajdujących się w różnych rejonach genomu wywiera wpływ 
na tę cechę. Wpływ genów może mieć charakter addytywny, dominacyjny lub 
epistatyczny. Istotny jest także wpływ środowiska na ekspresję danej cechy.  
W takich sytuacjach nie jest możliwa identyfikacja markerów sprzężonych z tą 
cechą poprzez analizę pojedynczego genu lub też za pomocą metod BSA oraz NIL. 
W celu zastosowania markerów molekularnych do analizy cech wielogenowych 
potrzebna jest całościowa analiza genomu badanego organizmu. Konstruowanie 
map genetycznych w powiązaniu z analizą ekspresji danej cechy w populacji 
segregującej pozwala znaleźć rejony genomu, określane jako loci cech ilościowych 
(ang. Quantitative Trait Loci, QTL), które mają istotny wpływ na daną cechę. Taka 
wieloczynnikowa analiza sprzężeń umożliwia wytypowanie zestawu markerów po-
wiązanych z badaną cechą. 

Na świecie prowadzone są badania mające na celu skonstruowanie map 
genetycznych w oparciu o różnego typu markery DNA oraz znalezienie w ten spo-
sób istotnych dla selekcji markerów cech użytkowych (Bartkowiak-Broda 1997).  
Aby uzyskać dobre efekty, niezbędne jest otrzymanie mapy o wysokiej gęstości 
markerów, pozwalającej na precyzyjny wybór markerów sprzężonych z QTL. 
Wiele spośród tych prac przyniosło efekty w postaci identyfikacji QTL dla różnych 
cech rzepaku, lecz na obecnym etapie nie jest jeszcze możliwe wytypowanie 
markerów sprzężonych z badaną cechą. Dotyczy to na przykład badań nad cał-
kowitą zawartością glukozynolanów (Howell i in. 2003, Matuszczak 2010), zawar-
tością poszczególnych glukozynolanów (Matuszczak 2010) czy też zawartością 
tłuszczu w nasionach (Delourme i in. 2006). Prace te są kontynuowane, co daje 
nadzieję na znalezienie użytecznych markerów w przyszłości. Obecnie istnieją 
liczne przykłady, które potwierdzają skuteczność tego podejścia w hodowli 
rzepaku. Zidentyfikowano w ten sposób markery dla całkowitej zawartości gluko-
zynolanów w nasionach (Uzunova i in. 1995, Basunanda i in. 2007). Znaleziono 
też liczne markery sprzężone z cechą odporności rzepaku na Leptosphaeria 
maculans (Pilet i in. 1998a, 1998b, 2001, Kaur i in. 2009). 



Marcin Matuszczak 156 

Nowe metody sekwencjonowania pozwoliły w ostatnich latach na identyfi-
kację wielu markerów SSR i SNP (ang. Single Nucleotide Polymorphisms) dla ge-
nomu rzepaku. Dzięki temu możliwe jest zastosowanie mapowania asocjacyjnego 
(Rafalski 2002, Gupta i in. 2005, Mackay i Powell 2007, Korte i Farlow 2013) do 
poszukiwania powiązań markerów z cechami wielogenowymi. W przeciwieństwie 
do metod wykorzystujących analizę sprzężeń, w których badana jest ściśle 
określona populacja segregująca pochodząca od dwóch form rodzicielskich, przy 
mapowaniu asocjacyjnym badaniu podlega kolekcja odmian i linii hodowlanych. 
Jest to korzystne, ponieważ w ten sposób można znacznie zwiększyć spektrum 
analizowanej zmienności wewnątrzgatunkowej. W badanej kolekcji poszukuje się 
korelacji pomiędzy specyficzną zmiennością genetyczną a zmiennością danej 
cechy. Stosując różne obliczenia statystyczne (m.in. metodę regresji logistycznej) 
można wytypować markery wykazujące sprzężenie z badaną cechą (Hasan i in. 
2008). Aby uniknąć zafałszowania wyników, istotne jest także uwzględnienie in-
formacji o strukturze badanej populacji (Marchini i in. 2004). Badania asocjacyjne 
od dawna wykorzystuje się przy analizie predyspozycji genetycznych dla chorób 
występujących u ludzi (Lewis i Knight 2012). Obecnie są one również stosowane 
w badaniach cech rzepaku istotnych dla hodowli (Snowdon i Friedt 2004, Hasan  
i in. 2008). 

Po zidentyfikowaniu markerów, które są sprzężone z badaną cechą i znajdują 
się po obu stronach znalezionego QTL, można przejść do kolejnego etapu jakim 
jest poszukiwanie genów odpowiedzialnych za występowanie tej cechy. Znalezie-
nie i zsekwencjonowanie takich genów stanowi wstęp do uzyskania bardziej 
efektywnych i precyzyjnych markerów molekularnych niezbędnych dla MAS.  
W tym celu wykorzystuje się klonowanie pozycyjne (ang. positional clonning). 
Metoda ta jest stosowana wtedy, gdy brakuje charakterystyki molekularnej poszu-
kiwanego genu lub produktów jego ekspresji. Najważniejszą informacją wykorzy-
stywaną w tym podejściu jest lokalizacja chromosomowa określona za pomocą 
markerów molekularnych. Ze względu na to, że genom rzepaku powstawał w wy-
niku licznych poliploidyzacji oraz rearanżacji chromosomowych, wiele jego rejo-
nów występuje w kilku powtórzeniach, które tylko nieznacznie różnią się od siebie. 
Taka sytuacja znacznie utrudnia poszukiwanie funkcjonalnych genów. Mimo to, 
dzięki zastosowaniu procedury wykorzystującej dane z rośliny modelowej A. tha-
liana, metoda klonowania pozycyjnego umożliwia zidentyfikowanie takich genów 
(Brown i Gaborieau 2011). W tym celu przeprowadza się precyzyjne mapowanie 
(ang. fine mapping) rejonu zawartego pomiędzy znalezionymi wcześniej markera-
mi. Aby tego dokonać niezbędne jest ich przekształcenie w markery, które można 
szybko analizować, ponieważ przy tego rodzaju mapowaniu wykorzystuje się po-
pulację złożoną z dużej liczby osobników. Na podstawie analizy dwóch markerów 
można wybrać te osobniki badanej populacji, dla których w badanym rejonie 
nastąpiła rekombinacja. Równolegle identyfikuje się kolinearny z badanym rejo-
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nem fragment genomu A. thaliana, który służy jako źródło markerów do precy-
zyjnego mapowania. Po wykonaniu genotypowania na utworzonej mapie anali-
zowanego rejonu można zlokalizować markery bardzo mocno sprzężone z poszu-
kiwanym genem. Tych markerów używa się następnie do identyfikacji odpowied-
nich klonów BAC (ang. Bacterial Artificial Chromosome) z biblioteki zawierającej 
fragmenty genomowego DNA badanej rośliny. Po wykonaniu analizy sekwencji 
znalezionego klonu dokonuje się adnotacji tej sekwencji w celu identyfikacji ge-
nów kandydujących oraz wstępnej analizy ich funkcji. Aby ostatecznie stwierdzić, 
który z genów odpowiada za badaną cechę, stosuje się metodę transformacji przy 
użyciu poszczególnych zidentyfikowanych wcześniej genów kandydujących. Klo-
nowanie pozycyjne pozwoliło m.in. na identyfikację w genomie rzepaku genów 
restorerów dla systemu CMS ogura (Rfo) (Brown i in. 2003) i dla systemu CMS 
polima (Rfp) (Fourmanová i in. 2006), a ostatnio także genu związanego z wy-
stępowaniem cechy klejstogamii (CLG1A) (Lu i in. 2012). 

Hodowla wspomagana markerami molekularnymi (MAS) 

Obecnie wiele markerów molekularnych jest praktycznie wykorzystywanych 
w programach hodowlanych rzepaku. Już dość dawno zidentyfikowano markery 
RAPD oraz RFLP (ang. Restriction Fragment Length Polymorphism) (Botstein  
i in. 1980) sprzężone z karłowatością rzepaku (gen Bzh) (Foisset i in. 1995, Barret  
i in. 1998). Znalazły one zastosowanie dla oceny materiałów hodowlanych pod 
względem tej cechy morfologicznej. 

Opracowano także markery związane z genami odpowiedzialnymi za wystę-
powanie cechy cytoplazmatycznej męskiej sterylności (CMS). Dla systemu CMS 
typu polima wykryto markery RFLP i RAPD sprzężone z genem restorerem (Rfp1) 
(Jean i in. 1997, 1998). Dla systemu CMS typu ogura opracowano marker DNA 
typu SCAR sprzężony z genem mitochondrialnym powodującym męską niepłod-
ność (Krishnasamy i Makaroff 1993). Markery tego typu są także z powodzeniem 
stosowane w ZGiHRO IHAR-PIB w Poznaniu (Mikołajczyk i in. 1998). Oprócz 
tego wykryto markery RAPD sprzężone z genem restorerem (Rfo) dla systemu 
CMS ogura (Delourme i in. 1994, 1998). Na podstawie jednego z nich opracowano 
marker typu SCAR (Mikołajczyk i in. 2008), który opatentowano (Mikołajczyk  
i in. 2012b) i obecnie stosuje się go w praktyce (zbadano już ponad 2 tysiące 
genotypów). W innym zespole badawczym dla genu Rfo zostały natomiast opra-
cowane allelo-specyficzne markery SNP (Hu i in. 2007). Na uwagę zasługuje także 
opracowanie testu molekularnego pozwalającego na jednoczesne wykrywanie 
obecności genu męskiej niepłodności typu CMS ogura oraz genu restorera (Rfo) 
dla tego systemu (Mikołajczyk i in. 2010b, 2012c). 
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Wykorzystywane są liczne markery powiązane z występowaniem cech jakoś-
ciowych rzepaku. Znaleziono markery RAPD, AFLP i SCAR oraz markery CAPS 
(ang. Cleaved Amplified Polymorphic Sequences) (Konieczny i Ausubel 1993) 
użyteczne dla selekcji linii żółtonasiennych (Somers i in. 2001, Xiao i in. 2007). 
Zidentyfikowano także markery sprzężone z genami FAE1 kontrolującymi zawar-
tość kwasu erukowego (Jourdren i in. 1996b, Fourmann i in. 1998). Ostatnio dla 
testowania alleli genu FAE1.1 z genomu A opracowano genowo-specyficzne 
markery SNP wykrywane przy pomocy analizy SNaPshot. Z kolei dla testowania 
alleli genu FAE1.2 z genomu C zastosowano markery SCAR znakowane fluores-
cencyjnie (Rahman i in. 2008). W innych badaniach zidentyfikowano zmutowane 
allele genu fad3 powodujące wystąpienie cechy niskiej zawartości kwasu linoleno-
wego w nasionach rzepaku. Opracowano powiązane z tymi mutacjami specyficzne 
markery (Jourdren i in. 1996a, Hu i in. 1999). Ostatnio uzyskano nowe formy 
rzepaku posiadające mutacje tego genu (Spasibionek 2006). Po dokonaniu iden-
tyfikacji miejsc mutacji opracowano i wdrożono allelo-specyficzne markery dla 
cechy niskiej zawartości kwasu linolenowego, które wykrywane są przy pomocy 
opatentowanej metody wykorzystującej analizę SNaPshot (obecnie wykonano już 
ponad tysiąc takich analiz) (Mikołajczyk i in. 2010a, 2012a, 2012c). Opracowano 
także markery dla cechy wysokiej zawartości kwasu oleinowego w nasionach 
rzepaku. Są one powiązane z różnymi mutacjami występującymi w genie fad2. 
Mutacje te zostały scharakteryzowane, a następnie opatentowane jako doskonałe 
narzędzie do selekcji odmian zawierających zmutowane geny (Falentin i in. 2007a, 
2007b). Na podstawie znanej sekwencji genu fad2 z genomu A, dla cechy wysokiej 
zawartości kwasu oleinowego pochodzącej z mutagenezy (Spasibionek 2006) 
opracowano i wdrożono allelo-specyficzne markery typu CAPS (Matuszczak  
i in. 2013). 

Liczne prace opisują próby znalezienia markerów sprzężonych z odpornością 
rzepaku na rozmaite patogeny. Przykładem mogą być markery RAPD i AFLP zna-
lezione dla cechy specyficznej odporności siewek na Leptosphaeria maculans 
(Chèvre i in. 1997, Leflon i in. 2007), markery RFLP sprzężone z odpornością  
na wirusa TuMV (Walsh i in. 1999) czy też markery RAPD związane z głównym 
genem odporności na Plasmodiophora brassicae (Manzanares-Dauleux i in. 2000). 
Opisano także markery RFLP i AFLP sprzężone z loci, które wpływają na 
odporność na Sclerotinia sclerotiorum (Zhao i Meng 2003). 

Ostatnio opracowano test pozwalający na jednoczesne badanie wielu cech 
rzepaku w pojedynczej analizie (ang. multiplexing), co pozwala zminimalizować 
nakłady pracy i koszty. Test umożliwia wykrywanie markerów SNP specyficznych 
dla mutantów genu fad3 oraz dwóch markerów typu SCAR związanych z syste-
mem CMS ogura (Mikołajczyk i in. 2012c). 
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Inne zastosowania markerów w hodowli rzepaku 

Dla uzyskania pełnego obrazu wykorzystania markerów molekularnych w ho-
dowli należy także wspomnieć o pozostałych zastosowaniach. Hodowcy korzystają 
z markerów molekularnych nie tylko w celu wykrywania określonych cech, lecz 
często także z innych powodów. Prace te przynoszą wiele korzyści, stanowiąc 
istotny wkład w poznanie roślin uprawnych oraz uzyskiwanie nowych odmian. 

Przykładem takich zastosowań jest analiza dystansu genetycznego form wyj-
ściowych dokonywana dla poprawienia efektu heterozji u mieszańców rzepaku 
(Liersch i in. 2010a). Badania zjawiska heterozji mają na celu zwiększenie plonu 
nowych odmian rzepaku. Dane markerowe są wykorzystywane w celu obliczenia 
współczynników dystansu/pokrewieństwa (m.in.: Jaccarda (1908), Dice (1945)/Nei 
i Li (1979), MDR (ang. Modified Rogers’ Distance) (Rogers 1972), Sokala i Michenera 
(1958) oraz wielu innych). Dla praktycznego zastosowania tej metody w hodowli 
mieszańcowej niezbędne jest wykazanie korelacji pomiędzy dystansem genetycz-
nym określonym za pomocą markerów molekularnych oraz efektem heterozji (Ali  
i in. 1995, Betrán i in. 2003, Yu i in. 2005, Liersch i in. 2010b). 

Do innych zastosowań markerów, w których wykorzystywana jest analiza 
dystansu genetycznego należy testowanie pochodzenia i pokrewieństwa odmian 
lub gatunków. Tego typu badania prowadzono przy użyciu markerów RFLP (Song 
i in. 1988), RAPD (Shiran i in. 2006), a ostatnio także AFLP i SSR (Lombard i in. 
2000, Allender i King 2010). Do określenia pochodzenia i pokrewieństwa rzepaku 
wykorzystywano zarówno markery zlokalizowane w DNA jądrowym, jak i mar-
kery SSR specyficzne dla DNA z chloroplastów (Allender i in. 2007). 

Markery molekularne mogą być także przydatne do identyfikacji odmian  
i ochrony praw ich twórców (Jondle 1992). Na podstawie analizy 83 odmian rze-
paku oceniono, że potencjał markerów AFLP do identyfikacji tych odmian jest 
bardzo duży i znacząco lepszy od innych stosowanych technik. Stwierdzono, że 
ustalone za pomocą markerów pokrewieństwo między odmianami dobrze odpo-
wiada ich pochodzeniu. Dzięki temu markery AFLP stanowią dobre narzędzie 
zarówno dla badania odmian w kontekście ich rejestracji i ochrony, jak również  
w celu oceny zgodności przekazanego materiału siewnego z deklaracją hodowcy 
(Lombard i in. 2000). Ostatnio coraz większego znaczenia nabiera także analiza 
danych markerowych wykonywana w celu rozstrzygnięcia statusu odmiany po-
chodnej (ang. Essentially Derived Variety, EDV). Aby oceniany w różnych labora-
toriach status EDV nie budził żadnych wątpliwości natury prawnej, dla badanego 
gatunku ustala się uniwersalną procedurę. Określa ona, który współczynnik po-
dobieństwa oraz jaka metoda pozyskiwania markerów molekularnych będzie 
standardem w prowadzonych badaniach. Spośród różnych rodzajów markerów 
zwykle wybierane są markery AFLP oraz SSR ze względu na ich powtarzalność  
i wiarygodność (Lombard i in. 2000, Matuszczak 2004). 
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Podsumowanie 

Obecnie badania markerów molekularnych wpisują się już do kanonu prac 
nad roślinami uprawnymi. Dotyczy to także prac nad rzepakiem. Wyszukiwanie 
użytecznych zastosowań markerów nierzadko wymaga wieloletnich badań. Jednak 
po ich zakończeniu możliwa jest szybka analiza określonych fragmentów genomu  
w posiadanych materiałach hodowlanych, co znacznie przyspiesza prowadzone 
prace i tworzenie nowych odmian. 

Do analiz markerów molekularnych mających na celu wspomaganie prac ho-
dowlanych stosowano na kolejnych etapach rozwoju wiele różnych technik. Jednak 
starsze metody, takie jak RFLP, RAPD czy AFLP, ustępują miejsca nowszym, 
które są prostsze w użyciu, tańsze lub bardziej powtarzalne i wiarygodne. Coraz 
częściej podstawową techniką analityczną staje się sekwencjonowanie DNA. 
Istnieją już metody szybkiego sekwencjonowania drugiej i trzeciej generacji, które 
znacznie ułatwiają wykrywanie nowych markerów molekularnych i szybkie ich 
powiązanie z cechami użytkowymi (Kircher i Kelso 2010, Deschamps i Campbell 
2010, Glenn 2011, Liu i in. 2012, Quail i in. 2012, Poland i Rife 2012). Postęp  
w technologiach analizy molekularnej powoduje także przyspieszenie i zwięk-
szenie przepustowości prowadzonych analiz, umożliwiając zbadanie większych 
populacji lub kolekcji linii hodowlanych w tym samym czasie. Dlatego w przysz-
łości można się spodziewać jeszcze szerszego wykorzystania metod molekularnych 
w pracach hodowlanych nad rzepakiem, co przyczyni się do dalszego postępu  
w uprawie tej rośliny. 
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