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Dla pozyskiwania markerów molekularnych 
u rzepaku ozimego wykorzystano metodę AFLP. 
Metoda ta łączy w sobie zalety takich technik 
jak RFLP oraz PCR i stanowi ciekawą alterna-
tywę dla dotychczas stosowanych metod. Stosu-
jąc AFLP można osiągnąć lepszą powtarzalność 
wyników. Aby zaadaptować tę metodę w Zakła-
dzie Roślin Oleistych IHAR w Poznaniu opraco-
wano warunki dla detekcji fragmentów metodami 
nieradioaktywnymi. Reakcje enzymatyczne prze-
prowadzano stosując zestaw firmy Gibco BRL 
zawierający startery oraz niezbędne odczynniki. 
Otrzymane fragmenty DNA rozdzielano w żelu 
poliakrylamidowym i wybarwiano metodą sreb-
rową. Za pomocą metody AFLP badano próby 
pochodzące z populacji linii podwojonych hap-
loidów wytworzonych w celu sporządzenia 
mapy genetycznej. Wykryto 70 prążków poli-
morficznych dla badanych linii, przy czym 
wyniki te potwierdziły się w kilku niezależnych 
analizach. Ze względu na liczne zalety metoda 
AFLP prawdopodobnie zastąpi lub przynajmniej 
uzupełni stosowaną dotychczas metodę RAPD. 

The AFLP method was used to obtain molecular 
markers in winter oilseed rape. The method 
carries the advantages of both RFLP and PCR 
technics. It is a good substitute for other methods, 
because of its proved reliability and replicability. 
In Oil Crop Department of IHAR (Plant Breeding 
and Acclimatization Institute) in Poznań the 
protocol for non-radioactive detection of DNA 
fragments was established. It was done using 
Gibco BRL kit for AFLP reactions and followed 
by polyacrylamide gel electrophoresis together 
with silver staining, to obtain patterns of poly-
morphic DNA fragments. The mapping 
population of doubled haploid lines of winter 
oilseed rape was studied here. These plants were 
analyzed using AFLP method and 70 poly-
morphic fragments were found. Because of its 
advantages the AFLP method will replace or at 
least complement other methods for obtaining 
molecular markers. 

Wstęp 

Dla zbadania genomu rzepaku sporządza się genetyczne mapy sprzężeń 
między poszczególnymi cechami oraz markerami molekularnymi. Istnieją już 
liczne mapy genetyczne rzepaku sporządzone w różnych laboratoriach (Landry  
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i in. 1991; Lydiate i in. 1993; Chyi i in. 1994; Ferreira i in. 1994; Cloutier i in. 
1995; Parkin i in. 1995; Sharpe i in. 1995; Uzunova i in. 1995; Foisset i in. 1996; 
Lombard, Delourme 2001). Najnowsze prace obejmują także markery uzyskane  
dla rodzaju Brassica metodą AFLP (ang. Amplified Restriction Fragment 
Polymorphism) (Sebastian i in. 2000; Lombard i Delourme 2001). Jest to bardzo 
wydajna metoda pozyskiwania markerów molekularnych, która łączy w sobie 
zalety techniki RFLP oraz PCR. Dzięki tej metodzie można stosunkowo łatwo 
uzyskać dużą liczbę powtarzalnych markerów, co decyduje o jej atrakcyjności dla 
mapowania genomu. 

Schemat metody AFLP przedstawiony jest na rysunku 1. Całkowite DNA 
badanego organizmu trawi się tak, aby powstały fragmenty o dwóch różnych 
końcach. Następnie dokonuje się przyłączenia (ligacji) odpowiednich adapterów do 
tych końców. Sekwencje adapterów oraz miejsc pozostałych po trawieniu są 
rozpoznawane przez komplementarne do nich startery do PCR. W dalszych 
etapach następuje dwukrotna amplifikacja fragmentów. Dzięki temu, że startery 
posiadają na końcach 3’ dodatkowe nukleotydy, następuje selekcja namnażanych 
fragmentów. Na etapie preamplifikacji startery posiadają po jednym dodatkowym 
nukleotydzie. Przy drugiej amplifikacji selekcja jest jeszcze bardziej wyraźna, 
ponieważ startery mają aż po trzy dodatkowe nukleotydy. Ilość amplifikowanych 
fragmentów ulega wydatnemu zmniejszeniu, przez co możliwy jest ich łatwy 
rozdział na żelu poliakrylamidowym oraz uzyskanie wyraźnego obrazu prążków 
(Zabeau i Vos 1993; Vos i in. 1995). 

W niniejszej pracy opisano zastosowaną metodykę dla uzyskiwania markerów 
AFLP bez użycia znakowania radioaktywnego. Przedstawiono też wyniki analiz 
DNA populacji segregującej linii podwojonych haploidów (DH) rzepaku ozimego, 
prowadzonych w celu wzbogacenia tworzonej mapy genetycznej o markery  
typu AFLP. 

Materiały i metody 

Materiał roślinny 
W celu uzyskania populacji segregującej wykonano krzyżowanie dwóch linii 

DH rzepaku ozimego: DH-JN-86 (linia rodzicielska R1) o wysokiej zawartości 
glukozynolanów i niskiej zawartości kwasu erukowego w nasionach oraz 
DH-ER2-13/1 (linia rodzicielska R2) o niskiej zawartości glukozynolanów i wyso-
kiej zawartości kwasu erukowego w nasionach (Matuszczak, Krzymański 1999). 
Linie te otrzymano w procesie androgenezy in vitro (Nałęczyńska, Cegielska 1984; 
Nałęczyńska 1991; Cegielska-Taras i in. 1999) z materiałów rzepaku ozimego 
pochodzących z hodowli jakościowej prowadzonej w Zakładzie Roślin Oleistych 
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5'-AATTCNNN

5'-CTCGTAGACTGCGTACCAATTCNNN

5'-CTCGTAGACTGCGTACCAATTCNNN

5'-GACTGCGTACCAATTCXNN

5'-GACTGCGTACCAATTCXNN

5'-GACTGCGTACCAATTCXYY

5'- CNNNAATT

NNNT-3'

NNNT-3'

NNNTTACTCAGGACTCAT-3'

NN TTACTCAGGACTCAT-3'N

NNXTTACTCAGGACTCATC-3'

NNXTTACTCAGGACTCATC-3'

YYXTTACTCAGGACTCATC-3'

3'-GNNN

3'-CATCTGACGCATGGTTAAGNNN

3'-CATCTGACGCATGGTTAAG NNN

3'-CTGACGCATGGTTAAGXNN

3'-CTGACGCATGGTTAAGXNN

3'-CTGACGCATGGTTAAGXYY

3'-GNNN

NNNAAT-5'

NNNAATGAGTCCTGAGTAGCAG-5'

NNNAATGAGTCCTGAGTAGCAG-5'

NNXAATGAGTCCTGAGTAG-5'

NNXAATGAGTCCTGAGTAG-5'

YYXAATGAGTCCTGAGTAG-5'

NNNA -5'AT
Mieszanina wszystkich

fragmentów restrykcyjnych

Mieszanina wszystkich fragmentów restrykcyjnych

5'- CTCAGGACTCAT-3'TA
3'-GAGTCCTGAGTAGCAG-5'

Adapter MseI (M)
5'-CTCGTAGACTGCGTACC-3'

3'-CATCTGACGCATGG -5'TTAA
Adapter EcoRI (E)

Mieszanina  wszystkich fragmentów restrykcyjnych z dołączonymi adapterami

3'- AATGAGTCCTGAGTAG-5'X

3'- XAATGAGTCCTGAGTAG-5'YY

5'-GACTGCGTACCAATTC -3'X

5'-GACTGCGTACCAATTCX -3'YY

3'-X Starter MseI (M-X)

3'-YYX Starter MseI (M-XYY)

3'-X Starter EcoRI (E-X)

3'-YYX Starter EcoRI (E-XYY)

Podzbiór fragmentów amplifikowanych przez startery 3'-X

Najwęższy podzbiór fragmentów amplifikowanych przez startery 3'-YYX
Te fragmenty mogą zostać rozdzielone na żelu tworząc charakterystyczny układ prążków
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Rys. 1. Schemat metody AFLP. Litera „N” oznacza „dowolny nukleotyd”. Dodatkowe nukleotydy 
selekcyjne starterów oraz sekwencje do nich komplementarne oznaczono literami „X” i „Y”  
Scheme of AFLP method. „N” letter means „any nucleotide”. Additional nucleotides of selective 
primers and corresponding template sequences are marked with „X” and „Y” letters 
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IHAR w Poznaniu (linia DH-ER2-13/1) (Krzymański 1993) oraz z francuskiej 
odmiany Jet Neuf (linia DH-JN-86). Linie DH, stanowiące populację segregującą, 
otrzymano także w procesie androgenezy in vitro, z izolowanych mikrospor roślin 
pokolenia F1 mieszańca: DH-JN-86 × DH-ER2-13/1. Uzyskana populacja składa 
się z 300 linii DH. 

Izolacja DNA 
Wyizolowano DNA z roślin linii rodzicielskich DH-JN-86 i DH-ER2-13/1p 

oraz z roślin populacji segregującej linii DH. Materiał do izolacji stanowiły młode 
liście roślin. Stosowano zmodyfikowaną metodę z CTAB (Doyle i Doyle 1990). 
Pobrane liście rzepaku rozcierano z ciekłym azotem oraz zalewano ogrzanym do 
temperatury 65°C buforem z 2% (w/v) CTAB. Następnie usuwano białka za 
pomocą mieszaniny chloroform-oktanol 24:1 (v/v). Po zwirowaniu prób pobierano 
fazę wodną i wytrącano z niej kwasy nukleinowe przez dodanie 2/3 objętości 
izopropanolu. Osad rozpuszczano w roztworze zawierającym 40 µg/ml RNA-zy A 
i hydrolizowano RNA przez 1 godzinę w 37°C. Po ponownym wytrąceniu osad 
DNA oczyszczano w 70% etanolu oraz rozpuszczano w buforze TE. Próby DNA 
sprawdzono pod względem jakości oraz stężenia na 0,8% żelu agarozowym. 
Uzyskany wynik analizowano za pomocą programu 1D Image Analysis Software 
(Kodak Digital Science). Na podstawie tego testu ustalono ilości matryc jakie 
należy użyć w reakcji trawienia enzymami restrykcyjnymi. 

Analiza prób metodą AFLP 
Reakcja trawienia DNA za pomocą enzymów restrykcyjnych. Pierwszym 

etapem metody AFLP (rys. 1) jest podwójne trawienie genomowego DNA rzepaku 
za pomocą enzymów EcoRI oraz MseI. Każda mieszanina reakcyjna (25 µl) zawie-
rała po 2,5 U odpowiedniego enzymu oraz nie więcej niż 60 ng DNA. Reakcję 
prowadzono przez 4 godz. w temperaturze 37°C. 

Reakcja ligacji adapterów do fragmentów restrykcyjnych. Do każdej 
mieszaniny reakcyjnej uzyskanej po trawieniu enzymami restrykcyjnymi dodano 
składniki potrzebne dla reakcji ligacji. Nowo utworzone mieszaniny reakcyjne  
(50 µl) oprócz trawionego DNA zawierały 1 U ligazy faga T4 wraz z buforem oraz 
specjalnie zaprojektowane adaptery do AFLP (Gibco BRL, AFLP Analysis System I). 
Reakcję prowadzono przez noc w temperaturze 16°C. 

Reakcja preamplifikacji. Każdą mieszaninę reakcyjną po ligacji rozcieńczano 
10 razy i prowadzono preamplifikację: 5 µl rozcieńczonej matrycy dodawano do 
40 µl roztworu zawierającego dwa startery i dNTP (GibcoBRL, AFLP Analysis 
System I), a następnie uzupełniano mieszaninę reakcyjną (51 µl) buforem do PCR 
z MgCl2 oraz 1 U polimerazy Taq (MBI Fermentas). Reakcję przeprowadzano 
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stosując następujący profil termiczny — 30 cykli: denaturacja — 30 sek., 94°C; 
hybrydyzacja — 1 min., 56°C; polimeryzacja — 1 min., 72°C. 

Reakcja amplifikacji selekcyjnej. Każdą mieszaninę reakcyjną po preampli-
fikacji rozcieńczano 50 razy i prowadzono amplifikację selekcyjną z użyciem 
odpowiedniej kombinacji starterów selekcyjnych. Do 5 µl rozcieńczonej matrycy 
dodawano startery typu EcoRI (E) i typu MseI (M) (nie znakowane radio-
aktywnie!) (Gibco BRL, AFLP Analysis System I), a także dNTP, bufor do PCR  
z MgCl2 oraz 0,5 U polimerazy Taq (MBI Fermentas), a objętość uzyskiwanej 
mieszaniny reakcyjnej wynosiła 20 µl. Reakcję przeprowadzano stosując następu-
jący profil termiczny — 13 cykli: denaturacja — 30 sek., 94°C; hybrydyzacja — 
30 sek., temperatura zmniejszana od 65°C do 56,6°C o wartość 0,7°C przy każdym 
cyklu; polimeryzacja — 1 min., 72°C; 23 cykle: denaturacja — 30 sek., 94°C; 
hybrydyzacja — 30 sek., 56°C; polimeryzacja — 1 min., 72°C. 

Rozdział elektroforetyczny fragmentów DNA. Produkty reakcji rozdzielano 
w 13,35% lub 8,1% żelu poliakrylamidowym przygotowanym jak do rozdziału 
białek metodą SDS-PAGE — z tym, że w warunkach niedenaturujących i bez SDS. 
W celu zagęszczania próbki stosowano górną warstwę 4,5% żelu z dodatkiem  
0,5 M Tris-Cl o pH = 6,8. Do rozdziału fragmentów przygotowywano warstwę 
dolną o stężeniu 13,35% lub 8,1% z dodatkiem 1,5 M Tris-Cl o pH = 8,8. Elektro-
forezę prowadzono w buforze zawierającym 25 mM Tris i 192 mM glicyny. 

Wybarwianie żeli i dokumentacja wyników. Żele wybarwiano metodą sreb-
rową za pomocą zestawu Silver Stain (Kucharczyk T.E.). Wybarwione żele obser-
wowano w białym świetle, aby znaleźć prążki polimorficzne. Następnie żele 
skanowano w celu dokumentacji w formie cyfrowej (rys. 2). Oryginały suszono za 
pomocą zestawu Dry-Out (Kucharczyk T.E.). 

Wyniki i dyskusja 

Ustalono metodykę uzyskiwania markerów typu AFLP dla rzepaku ozimego. 
Aby wykorzystać nieradioaktywną detekcję produktów, zmodyfikowano procedurę 
stosowaną przez twórców metody AFLP (Zabeau i Vos 1993; Vos i in. 1995). 
Szczegóły wszystkich etapów opisano w rozdziale „Materiały i metody”. Warto 
jednak zwrócić uwagę na różnice w porównaniu do procedury oryginalnej. 

Składniki reakcji zostały zmodyfikowane tak, aby możliwe było stosowanie 
podczas amplifikacji selekcyjnej zwykłych, nieznakowanych starterów. Reakcję 
trawienia DNA za pomocą enzymów restrykcyjnych prowadzono podobnie jak  
w procedurze oryginalnej, ale z mniejszą ilością DNA (nie więcej niż 60 ng/próbę, 
18 µl). Ilości enzymów EcoRI i MseI (po 2,5 U/próbę) oraz czas reakcji (4 godz.) 
dobrano odpowiednio do ilości DNA tak, aby nastąpiło całkowite strawienie. Jest 
to bardzo ważny etap, ponieważ w przypadku częściowego trawienia DNA geno-
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mowego w uzyskanym wyniku mogą pojawić się fragmenty o większej długości 
przy jednoczesnym braku fragmentów krótszych. W takiej sytuacji mogłoby dojść 
do zafałszowania wyniku. 
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Rys. 2. Wynik AFLP dla starterów E-AAG:M-CAC, 23 markery, żel 13,35%; linie oznaczone 
cyframi — populacja linii DH rzepaku ozimego; linie R1 i R2 — linie rodzicielskie rzepaku ozimego; 
M — marker wielkości — DNA faga φX174 trawione enzymem BsuRI (MBI Fermentas); pz — pary 
zasad — The result of AFLP analysis for E-AAG:M-CAC primers, 23 markers, 13,35% gel; lanes 
marked with numbers — population of winter oilseed rape DH lines; lanes marked with R1 and R2  
— winter oilseed rape parental lines; M — size marker — φX174 bacteriophage DNA digested with 
BsuRI enzyme (MBI Fermentas); pz — base pairs 

 
Reakcja ligacji adapterów prowadzona była w takiej samej objętości jak  

w procedurze oryginalnej, jednak warunki reakcji były inne. Przed reakcją nie 
dezaktywowano enzymów restrykcyjnych przez ogrzewanie prób w 70°C. Sek-
wencje uzyskiwane po przyłączeniu adapterów nie mogą być już trawione przez  
te enzymy, a więc dezaktywacja jest zbędna. Reakcję ligacji prowadzono w tem-
peraturze 16°C, a czas reakcji wynosił około 16 godzin. Stosowane modyfikacje 
nie mają negatywnego wpływu na prowadzone reakcje, ponieważ uzyskano w ten 
sposób zadowalające wyniki w postaci polimorficznych prążków. 

Składniki użyte do reakcji preamplifikacji, a także ich ilości były zgodne  
z procedurą oryginalną, z tym, że w mieszaninie reakcyjnej znajdowało się mniej 
matrycy DNA. Wynika to z tego, że już na etapie trawienia enzymami restryk-
cyjnymi ilość genomowego DNA była mniejsza. Różnice w ilości genomowego 
DNA użytego do analizy nie mają istotnego wpływu na wynik. Dowiedziono tego 
stosując próby DNA linii rodzicielskich pochodzące z różnych izolacji oraz o róż-
nym stężeniu. Zgodnie z oczekiwaniami, markery typu AFLP są bardziej powta-
rzalne od stosowanych dotąd markerów typu RAPD. Analizy wykonane niezależ-
nie dla tych samych linii rzepaku dawały porównywalne wyniki. 
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W oryginalnej procedurze, dzięki stosowaniu znakowanego radioaktywnie 
startera typu EcoRI, sygnał generowany przez każdy z produktów jest silnie 
wzmocniony. W nowej procedurze nie wykonywano reakcji znakowania startera. 
W reakcji amplifikacji selekcyjnej starter ten był stosowany w postaci nieznako-
wanej. W porównaniu do procedury oryginalnej ilość startera typu EcoRI była 
większa (13,9 ng/reakcję), ponieważ nie był on rozcieńczany na etapie znakowania. 

W związku z brakiem znakowanych starterów metoda detekcji produktów 
została całkowicie zmieniona. Rozdział następuje, tak jak w procedurze orygi-
nalnej, w żelu poliakrylamidowym, jednak stosowane są inne warunki rozdziału, 
inne rozmiary i stężenia żelu oraz inna metoda wizualizacji rozdzielonych 
fragmentów DNA. W metodzie z radioaktywnością stosowane są duże żele 
sekwencyjne (5–6%) oraz warunki denaturujące, zaś wynik uzyskiwany jest po 
naświetleniu kliszy światłoczułej. W metodzie bez radioaktywności zamiast 
naświetlania kliszy zastosowano metodę barwienia DNA w żelu poliakryla-
midowym za pomocą soli srebra. Przykładowy wynik rozdziału fragmentów 
uzyskanych metodą AFLP przedstawia rysunek 2. Wykorzystana tutaj procedura 
barwienia nie pozwala na używanie dużych żeli. Dlatego też zastosowano rozdział 
w małych, dwufazowych żelach poliakrylamidowych (żel rozdzielający o stężeniu 
13,35% lub 8,1%). Górna część żelu, o innym stężeniu i pH, powoduje zagęsz-
czenie próbki, przez co uzyskuje się rozdział o większej rozdzielczości. Pozwala  
to na stosowanie małej powierzchni żelu do rozdziału stosunkowo dużej liczby 
fragmentów. Pomimo to część informacji jest nieczytelna. Aby zwiększyć ilość 
wykrywanych markerów można wykonać rozdział elektroforetyczny w żelach 
poliakrylamidowych o różnych stężeniach. Można także stosować elektroforezę  
w żelu 13,35%, przy dłuższym niż przeciętny czasie trwania rozdziału. Niewątpliwie 
na większym żelu uzyskany obraz byłby bardziej przejrzysty. Jednak barwienie 
małego żelu jest dużo łatwiejsze i bardziej oszczędne. Metoda ta stanowi więc 
pewien kompromis. Nie wyklucza się jednak stosowania barwienia dużych żeli  
w przyszłości. Metoda taka jest stosowana w niektórych laboratoriach i może 
zostać zaadaptowana także w warunkach Zakładu Roślin Oleistych IHAR. 

W badanej populacji rzepaku ozimego opisaną metodą przeanalizowano  
12 linii DH. Uzyskano w ten sposób informację o 76 markerach AFLP. Z tego  
70 markerów można było uznać za pewne i łatwe do detekcji. W tabeli 1 przed-
stawiono szczegółowe zestawienie uzyskanych markerów. Liczba markerów przy-
padających na pojedynczą kombinację starterów waha się w granicach od 2 do 23. 
Na uwagę zasługuje ilość uzyskanych markerów przy stosunkowo niewielkiej 
ilości kombinacji starterów. W tabeli podano dla porównania wyniki uzyskane dla 
markerów RAPD (ang. Random Amplified Polymorphic DNA) (Welsh, McClelland 
1990; Williams i in. 1990). Stosunek liczby markerów pewnych do ogółu 
znalezionych markerów jest o wiele korzystniejszy w przypadku metody AFLP. 



Marcin Matuszczak ... 262

Tabela 1 
Zestawienie analiz i markerów polimorficznych uzyskanych metodami RAPD i AFLP  
dla segregującej populacji linii DH — The summary of analyses and polymorphic markers 
obtained using RAPD and AFLP methods for the mapping population of doubled haploid 
lines 

Startery 
Primers 

Liczba prób dla których 
uzyskano wynik  

Number of analyzed 
samples 

Liczba uzyskanych 
markerów 

Number of obtained 
markers 

Liczba markerów 
pewnych 

Number of obtained 
reliable markers  

OPW-09 42 6 4 
OPW-05 42 6 3 
OPC-18 41 4 3 

Razem RAPD — Total RAPD 16 10 

E-AAC:M-CAA 12 14* 13* 
E-AAC:M-CTT 12 2 2 
E-AAG:M-CAT 12 7 3 
E-AAG:M-CTT 8 (7) 4 4 
E-AAC:M-CAG 12 (9) 12 11 
E-AAC:M-CAT 12 10 10 
E-AAG:M-CAC 12 (11) 23 23 
E-AAG:M-CAA 12 (9) 4 4 

Razem AFLP — Total AFLP 76 70 

Razem — Total 92 80 

*  Dla starterów E-AAC:M-CAA stosowano zarówno żel 13,35% jak i 8,1% 
For E-AAC:M-CAA primers both 13.35% and 8.1% gels were used 

 
Przy wyborze starterów do analizy AFLP kierowano się głównie wynikami 

uzyskanymi przez zespół z INRA we Francji dla utworzenia mapy genetycznej 
rzepaku odmian Darmor i Yudal (Foisset i in. 1996; Lombard i Delourme 2001).  
W pierwszej kolejności wykorzystano te pary starterów, które dawały dużą ilość 
polimorficznych markerów we wspomnianych pracach. Okazało się jednak, że 
wyniki uzyskane dla populacji linii DH utworzonej w Zakładzie Roślin Oleistych 
IHAR nie pokrywają się z tymi, które uzyskano w INRA dla populacji utworzonej 
na bazie odmian Darmor i Yudal (tab. 2). Ilość markerów wykrywanych w popu-
lacji z IHAR jest generalnie mniejsza, co może wynikać z zastosowania mniej 
wydajnej metody rozdziału opartej na małych żelach poliakrylamidowych. Jednak 
wykrycie większej w porównaniu z wynikami z INRA ilości markerów dla star-
terów E-AAG:M-CAC świadczy o tym, że różnice wynikają także z innych 
czynników. Przynajmniej w pewnej części mogą one odzwierciedlać rzeczywiste 
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różnice pochodzenia obu populacji. W związku z tym pewne markery są obecne 
tylko w populacji z IHAR, zaś inne charakteryzują jedynie populację z INRA. 
Jednocześnie istnieje prawdopodobieństwo, iż jakaś część z wykrytych markerów 
jest wspólna dla obu populacji. Jeśli istotnie tak jest, to po utworzeniu mapy 
genetycznej na bazie populacji z Zakładu Roślin Oleistych IHAR będzie możliwa 
integracja obu map, a markery charakterystyczne dla populacji z IHAR wzbogacą 
istniejącą już pulę markerów otrzymanych dla genomu rzepaku w INRA. 

 
Tabela 2 

Porównanie wyników analiz AFLP dla poszczególnych kombinacji starterów uzyskanych 
w IHAR oraz w INRA — The comparison of AFLP analyses results for particular primer 
combinations from IHAR and INRA 

Startery 
Primers 

Liczba markerów pewnych (IHAR)
Number of obtained  

reliable markers (IHAR) 

Liczba markerów umieszczonych  
na mapie genetycznej (INRA) 

Number of mapped markers (INRA) 

E-AAC:M-CAA 13 26 
E-AAC:M-CTT 2 19 
E-AAG:M-CAT 3 19 
E-AAG:M-CTT 4 18 
E-AAC:M-CAG 11 16 
E-AAC:M-CAT 10 16 
E-AAG:M-CAC 23 14 
E-AAG:M-CAA 4 13 

Razem — Total 70 141 

Podsumowanie 

• Opracowano metodykę analiz AFLP bez stosowania starterów selekcyjnych 
znakowanych izotopami 32P. 

• Zgromadzono dane o 70 pewnych markerach AFLP dla segregującej popu-
lacji linii DH rzepaku ozimego — dane te będą wykorzystane przy sporzą-
dzaniu mapy genetycznej rzepaku. 

• Potwierdzono, że metoda AFLP pozwala osiągnąć większą wydajność uzyski-
wania markerów oraz charakteryzuje się lepszą powtarzalnością w porów-
naniu z metodą RAPD. 

• Markery AFLP zostaną wykorzystane do tworzenia mapy genetycznej rzepaku 
ozimego, do analiz mających na celu identyfikację genotypów oraz do bada-
nia dystansu genetycznego i pokrewieństwa między liniami rzepaku. 
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Summary 

• The AFLP method has been elaborated without 32P-labeled selective primer 
application. 

• 70 reliable AFLP markers have been collected for segregating population  
of DH lines of winter oilseed rape. These data will be used in the construction 
of oilseed rape genetic map. 

• It was confirmed that AFLP method allows to obtain better efficiency in the 
acquisition of markers and is characterized by better reliability in comparison 
to RAPD method. 

• AFLP markers will be used in mapping of winter oilseed rape genome, 
identification of genotypes as well as in investigations of genetic distance and 
affinity among oilseed rape lines. 
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