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Wstęp 

Krzyżowanie oddalone ma na celu przeniesienie cennych genów, głównie z 
dzikich gatunków do uprawnych [LUCAS, JAHIER 1988; GRUSZECKA 1997]. 

Da:,ypyrum villosum (L.) P. CANDARGY (Haynaldia villosa L. SCHUR), jest 
diploidalnym (211 = VV = 14), jednorocznym, obcopylnym gatunkiem występują
cym w rejonie Morza Śródziemnego i Kaukazu [FRIEBE i in. 1987; DE PACE i in. 
2001 ]. Jest on powszechnie wykorzystywany jako donor genów dla pszenicy, w 
celu zwiększenia odporności na wiele chorób grzybowych oraz podwyższenia 
zawartości białka zapasowego w ziarniakach [ZH0NG, QUALSET 1993; B0THMER, 
CLAESS0N 1998; OE PACE i in. 2001]. 

Badania zmierzające do uzyskania mieszańców, powstałych w wyniku krzy
żowania Dasypyrum villosum z żytem prowadzone są na niewielką skalę [SAND0 
1935; FRIEBE i in. 1987: LUCAS, JAHIER 1988]. Tetraploidalne mieszańce otrzymali 
ŁAPIŃSKI i GRUSZECKA [1997], a diploidalne GRUSZECKA [1997]. 

Niniejsza praca jest kontynuacją badań nad ustaleniem mieszańcowego 
charakteru rodów kombinacji Secale cereale L. X Dasypyrum villosum (L) P. 
CANDARGY. Rody te odznaczają się zakłóceniami cytologicznymi, zmiennością 
cech ilościowych i jakościowych [GRUSZECKA 1997; GRUSZECKA i in. 2001; APOLINAR
SKA, GRUSZECKA 2001; GRUSZECKA, PIETRUSIAK 2001]. Z uwagi na to, że dotychcza
sowe badania nie potwierdziły jednoznacznie transferu obcego materiału genety
cznego do żyta, w dalszej analizie zastosowano metodę RAPD. 

W literaturze brak jest danych, dotyczących analiz molekularnych mieszań
ców D. villosum z żytem, dlatego zapoczątkowane w niniejszej pracy badania 
wydają się być szczególnie interesujące. Mogą one być przydatne w znalezieniu 
markerów molekularnych związanych z obniżoną, w stosunku do S. cereale, wyso
kością roślin mieszańcowych, zwiększoną sztywnością słomy i podwyższoną zawar
tością białka w ziarniakach, którymi to cechami charakteryzują się badane rody 
[GRUSZECKA 1997; GRUSZECKA, PIETRUSIAK 2001]. 
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Materiały i metody 

Materiał roślinny i ekstrakcja DNA 

Obiektem badań było 17 translokacyjnych rodów żyta, otrzymanych w 
wyniku zapylania Secale cereale L. odmiany 'Amilo' (2n = RR = 14) pyłkiem 
dzikiego gatunku Dasypyrum villosum L. P. CANDARGY (2n = VV = 14) (Krym, 
Ukraina). Rody te są potomstwem samozapylonej pojedynczej rośliny mieszańco
wej F1• Uzyskane rośliny mieszańcowe F2 kilkakrotnie wstecznie zapylano pyłkiem 
rodzicielskiej odmiany żyta lub D. villosum (w przypadku translokacji heterozygo
tycznej), a następnie rozmnażano w izolacji (GRUSZECKA 1997]. Ziarniaki roślin 
mieszańcowych kiełkowano na szalkach Petriego w temperaturze 28°C. Pobierano 
po pięć koleoptyle 4-5 dniowych siewek (w dwóch powtórzeniach z każdego 
rodu), umieszczano w sterylnych probówkach Eppendorfa i przechowywano w 
temp. -80°C do czasu izolacji DNA. Ekstrakcję DNA przeprowadzono zgodnie z 
metodą MILLIGANA [1992]. 

Amplifikacja DNA i wizualizacja produktów 

Do amplifikacji DNA metodą RAPD zastosowano zmodyfikowaną metodę 
WILLIAMS i in. [1990]. Reakcję przeprowadzono w mieszaninie reakcyjnej o objęto
ści 15 µJ, w skład której wchodziły: lx bufor do PCR (10 mmol·dm-3 Tris pH 8,8, 
50 mmol KCl·dm-3, 0,08% Nonidet P40) (Fermentas, Litwa), 200 µ,M każdego 
dNTP, 1,5 µ,M MgC12, 0,6 µ,M startera (GenSet, DNA Gdańsk), 40 ng genomo
wego DNA, 0.35U Taq DNA Polymerase (Fermentas, Litwa). Mieszaninę rea
gentów pokrywano kroplą oleju mineralnego (Sigma). Reakcję przeprowadzano 
na termocyklerze Thermal Cykler 480 (Perkin-Elmer), stosując następujqcy profil 
termiczny: wstępna denaturacja w 95°C przez 2 min, następnie 45 cykli: 94°C -
45 s, 37°C - 45 s, 72°C - 45 s oraz końcowa inkubacja w 72°C przez 10 min. 

W celu selekcji oligonukleotydów, amplifikujqcych prqżki charakterystyczne 
dla gatunku ojcowskiego i jednocześnie nieobecne u formy matecznej, każdy z 
nich testowano na czterech próbkach DNA. Dwie z nich stanowiło DNA form 
rodzicielskich, pozostałe dwie były mieszaninami, zawierajqcymi połqczone DNA, 
odpowiednio 9 i 8 rodów. Każdy starter sprawdzano dwukrotnie, w celu potwier
dzenia powtarzalności uzyskanych wzorów. 

Produkty amplifikacji rozdzielano elektroforetycznie w buforze TBE (Tris
borate 89 mmol·dm-3, 2,5 mmol EDTAdm-3) w 1,5% żelu agarozowym. 

Wyniki i dyskusja 

Określanie morfologii chromosomów roślin mieszańcowych i rodzicielskich, 
z wykorzystaniem techniki Giemsy, okazało się niewystarczające do jednoznacz
nego potwierdzenia mieszańcowego charakteru badanych rodów [APOLINARSKA, 

GRUSZECKA 2001 ]. Mimo, iż nie wykazano wyraźnych substytucji czy addycji chro
mosomowych, w jednym z rodów stwierdzono obecność niewielkiej translokacji 
heterozygotycznej. Obserwowano również rośliny z miksoploidalną liczbą cluo
mosomów. Autorki zgadzajq się z CHEN i in. [1995], że technika barwienia metodą 
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C - prążkową, może nie być efektywna w wykrywaniu drobnych zmian chromoso
mowych, szczególnie tych segmentów, w których brak jest charakterystycznego 
prążkowania. Z uwagi na powyższe, do dalszej analizy badanego materiału zasto
sowano metodę RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA). 

lechnika ta, oparta na reakcji PCR, jest od 1990 roku stosowana w bada
niu polimorfizmu DNA różnych gatunków [WILIAMS i in. 1990]. Wykorzystywana 
była często w ocenie charakteru mieszańcowego roślin [XIA i in. 1998] oraz ana
lizie translokacji, dotyczących zarówno całych ramion chromosomowych jak i 
fragmentów DNA [DEvos, GALE 1992; QI i in. 1996; BRUNELL i in. 1999]. 

W niniejszej pracy, ze 112 testowanych 10-nukleotydowych starterów 
RAPD wybrano 16, co stanowiło prawie 18%. Oligonukleotydy te ujawniły poli
morfizm międzyrodzajowy, amplifikując u formy ojcowskiej i w połączonym DNA 
mieszańców fragmenty nieobecne u odmiany matecznej (fot. 1). Całkowita liczba 
uzyskanych fragmentów wynosiła 199, z których 21 spełniało powyższe kryterium. 
Liczba prążków amplifikowanych przez poszczególne startery wynosiła od 9 dla 
G 10 do 16 dla T2B, przy czym średnio na starter przypadało 12,4 widocznych 
fragmentów. W przeważającej większości przypadków zidentyfikowano 1 prążek 
występujiicy u formy ojcowskiej i mieszańców, a jednocześnie nieobecny u gatun
ku matecznego, ale kilka oligonukleotydów (AlO, Al6, Al 7, OPJ16 i Vl5) ujaw
niło po 2 takie produkty. Sześć z przebadanych starterów nie dało żadnych pro
duktów amplifikacji. PHILIPP i in. [1994] nie uzyskali produktów amplifikacji 
sześciu z dziesięciu testowanych oligonukleotydów. Jak sugerują autorzy, może to 
być spowodowane zbyt dużą odległością pomiędzy miejscami wiązania startera. 

2 

a b C d a b C d 

a - Secale cereale 
b, c - połączone DNA odpowiednio 9 i 8 rodów mieszańcowych; combined DNA of 9 and 8 hybrid 

strains, respectively 
d - D. villosum 

Fot. 1. Produkty amplifikacji ujawnione przez startery A 10 (po lewej) i A16 (po pra
wej) 

Photo 1. Products of amplification disclosed by AlO (on the left) and A16 (on the 
right) primers 
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Niektóre z testowanych starterów produkowały dodatkowe prążki, nieobec
ne u żadnego z rodziców lub odwrotnie - nie amplifikowały u mieszańców prąż
ków rodzicielskich. Jak sugerują PEIL i in. [1997] takie zmiany mogą być spowodo
wane działaniem obcych chromosomów oraz indukowaniem chromosomowych 
rekombinacji. 

Liczba loci RAPD, które mogą być zmapowane jest praktycznie nieograni
czona, jednak skuteczność metody w poszukiwaniu silnych i powtarzalnych frag
mentów może wydawać się raczej niewielka. Dlatego konieczne jest testowanie 
dużej liczby starterów w celu wyboru tych, które ujawniają polimorfizm. MASOJĆ i 
in. (2001], pomimo przetestowania aż 700 starterów, uzyskali jedynie 69 polimor
ficznych loci po zastosowaniu 59 starterów. BRUNELL i in. [1999] z 489 testowanych 
starterów wyłonili 40, amplifikujących 65 polimorficznych prążków. W prezento
wanej pracy, ze 112 przetestowanych starterów 16 ujawniło polimorfizm między
rodzajowy. Poszczególne startery w większości przypadków amplifikowały 1, a w 
kilku przypadkach dwa fragmenty DNA, charakterystyczne dla formy ojcowskiej i 
mieszańców, a nieobecne u odmiany matecznej. MASOJĆ i in. [2001] zwykle znajdo
wali 1 polimorficzne locus na starter, jakkolwiek obserwowali też segregację 2 i 3 
fragmentów. 

Metoda RAPD stosowana była kilkakrotnie do analizy oddzielnie genomu 
żyta (S. cereale) i Dasypyrum villosum a także ich mieszańców z pszenicą. Dotych
czasowe doniesienia dotyczące skuteczności stosowania markerów RAPD w bada
niu polimorfizmu żyta są sprzeczne. KOEBNER, MARTIN [1994] napotkali trudności 
w ich wykorzystaniu do przyporządkowania chromosomom fragmentów DNA. 
Inni autorzy wykazali skuteczność tej metody w uwidacznianiu polimorfizmu i 
identyfikacji rodów [PHILIPP i in. 1994; SENFf, WRICKE 1996], a także we wzbogaca
niu istniejących map genetycznych żyta. MASoJć i in. [2001] dodali 69 loci RAPD, 
przypadkowo rozmieszczonych na 7 chromosomach żyta, do istniejącej już mapy 
opartej o markery RFLP. Do poszczególnych chromosomów przypisali od 7 do 
13 loci RAPD. Możliwość zastosowania markerów RAPD do identyfikacji 
ramion chromosomów żyta została udowodniona przez kilku badaczy. lQBAL, 

RAYBURN [1995] zidentyfikowali dwa specyficzne dla ramienia lRS markery 
RAPD, które mogą być wykorzystywane do wykrywania obecności lRS w psze
nicy. Z kolei BRUNELL i in. [1999] zlokalizowali 15 markerów RAPD specyficznych 
dla ramienia 2RL, w liniach translokacyjnych pszenicy 2RS.2BL i 2BS.2RL. 

Badania, zmierzające do otrzymania markerów RAPD, prowadzone są rów
nież w przypadku Dasypyrum villosum. Marker specyficzny dla ramienia 6 VS 
zidentyfikowali QI i in. [1996]. XIA i in. [1998] udowodnili przydatność markerów 
RAPD w badaniu mieszańców somatycznych H. villosa z T. aestivum. Cytowani 
autorzy wykazali u roślin mieszańcowych obecność zarówno prążków specyficz
nych dla obydwu form rodzicielskich, jak również nowych, potwierdzających za
równo obecność genomów rodzicielskich jak i ich rekombinację. 

Według DEvos i GALE [1992], markery RAPD mogą być z powodzeniem 
stosowane do wykrywania obcego fragmentu chromosomu, wprowadzonego do 
genomu biorcy poprzez translokację lub rekombinację. 

Wnioski 

Wstępne badania przedstawione w niniejszej pracy potwierdzają przydat
ność metody RAPD do analizy mieszańcowego charakteru analizowanego mater
iału. 
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Obecność prąt..ków charakterystycznych dla formy ojcowskiej sugeruje, że 
nastąpił transfer DNA z Dasypyrum villosum (L.) P. CANDAGRY do żyta Secale 
cereale L. 
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Streszczenie 

Materiał badawczy stanowiło 17 translokacyjnych rodów żyta, otrzymanych 
w wyniku krzyżowania Secale cereale L. odmiany Amilo (2n = RR = 14) z 
dzikim gatunkiem Dasypyrum vil/osum (L.) P. CANDARGY (2n = VV = 14) (Krym, 
USSR). Rody te powstały w wyniku kilkakrotnego wstecznego zapylania roślin F1 

i F2 rodzicielską odmianą żyta lub D. villosum, a następnie rozmnażania w izola
cji. 

Celem pracy była próba weryfikacji charakteru mieszańcowego rodów kom
binacji krzyżówkowej Secale cereale L. x Dasypyrum villosum (L.) P. CANDARGY 

oraz wybór oligonukleotydów, amplifikujących prążki charakterystyczne dla 
gatunku ojcowskiego i jednocześnie nieobecne u formy matecznej. Doświadczenie 
przeprowadzono przy zastosowaniu metody RAPD (Random Amplified Polymor
phic DNA). Przeanalizowano 112 10-nukleotydowych starterów, każdy z nich 
testując na DNA form rodzicielskich oraz dwu mieszaninach, zawierających połą-



WYKORZYSTANIE METODY RAPD W OKREŚIANIU MIESZAŃCOWEGO ... 167 

czone DNA odpowiednio 9 i 8 rodów mieszańcowych. Każdy starter sprawdzano 
dwukrotnie, w celu potwierdzenia powtarzalności uzyskanych wzorów DNA. 

W wyniku przeprowadzonych analiz wybrano 16 oligonukleotydów spełnia
jących powyższe kryterium. Poszczególne startery ujawniały od 9 do 16 prążków, 
z czego w większości przypadków charakterystyczny dla formy ojcowskiej był 

jeden, a w kilku przypadkach dwa. Obecność tych prążków sugeruje transfer 
DNA Dasypyrum villosum do żyta. 

Przeprowadzone doświadczenie jest wstępnym etapem do dalszych badań, 
w których wybrane startery RAPD zostaną zastosowane do amplifikacji DNA 
poszczególnych rodów. Podjęta zostanie próba selekcji mieszańców oraz ustalenia 
sprzężenia markerów RAPD z markerami morfologicznymi lub biochemicznymi. 
W dalszej kolejności wybrane materiały będą analizowane z zastosowaniem meto
dy hybrydyzacji in situ. 

APPLICATION OF RAPD METHOD TO EVALUATION 
OF HYBRID CHARACTERS 

OF Secale cereale L. X Dasypyrum villosum L. P. CANDARGY STRAINS 
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Summary 

Study materiał included 17 translocation rye strains achieved due to cross
breeding of Secale cereale L. of Amilo cv. (2n = RR = 14) with wild Dasypyrum 
villosum (L.) P. CANDARGY species (2n = VV = 14). These strains were created 
by back-pollination of F1 and F2 plants using parental rye variety or Da:,ypyrum 
l'illosum and then the reproduction in isolation. 

The aim of study was to verify the hybrid character of cross-combination of 
Secale cereale L. X Dasypyrum villosum (L.) P. CANDARGY strains as well as to 
choose the oligonucleotides amplifying hands characteristic for paternal species 
but at the same time absent in matema! form. The experiment was carried out 
using RAPD method (Random Amplified Polymorphic DNA). There were ana
lyzed 112 10-nucleotidc starters, testing cach of them for parental DNA form 
and two mixtures containing combi.ued DNA from 9 and 8 hybrid strains, respec
tively. Each starter was twice checked in order to confinn the repeatability of 
achieved DNA patterns. 

As a result of analyses performed, 16 oligonucleotides meeting the above 
criterion were chosen. Particular starters disclosed from 9 to 16 bands including 
in most cases one, and in severa! others two characteristic bruds for paternal 
form. The presence of these hands suggests the DNA transfer from Dasypyrum 
villosum L. Candargy to rye. 

The experiment makes a preliminary stage to further studies in which se
lected RAPD starters would be applied for amplification of DNA in particular 
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strains. An attempt will be undertaken to selcct hybrids and cvaluatc the con
junction of RAPD markers with morphological or biochcmical markcrs. Ncxt, 
chosen materials will be analyzcd using in situ hybridization method. 
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