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Wstęp 

W genetyczno-taksonomicznych badaniach roślin powszechnie wyko
rzystywane jest zjawisko polimorfizmu białek. Przeważnie analizowane są 
białka zapasowe nasion i białka enzymatyczne. Przydatność elektroforety
cznej analizy tych białek w klasyfikowaniu zasobów genowych roślin upra
wnych udokumentowana została w tysiącach prac oryginalnych i omówio
na w licznych artykułach przeglądowych. Stosunkowo niewiele uwagi poś
więcano natomiast frakcji albuminowej nasion zawierającej białka biolo
gicznie czynne. Analiza tej frakcji może być jednak bardzo informatywna, 
co stwierdzono badając różne rośliny strączkowe. 

W niniejszym artykule przedstawione są wyniki uzyskane przez auto
rkę i współpracowników w analizie zmienności białek albuminowych na
sion u rodzaju Pisum, u Lathyms sativus L. i u Phaseolus vulgaris L. Ana
liza albumin nasion u grochów nie ograniczyła się do elektroforetycznego 
„screeningu", ale objęła bliższą charakterystykę „specyficznych" albumin 
odpowiedzialnych za ujawnioną zmienność. 

Materiały i metody 

Analizowany materiał charakteryzowany jest w kolejnych podroz
działach części wynikowej. Elektroforetycznej analizie „screeningowej" 
poddawano surowe ekstrakty białkowe o dużym udziale albumin, które 
uzyskiwano stosując preferencyjną ekstrakcję albumin buforem o pH 4,6 
[PRZYBYLSKA i inni 1977]. Rozdziały elektroforetyczne białek przeprowa
dzano w żelu poliakryloamidowym jak opisano wcześniej [PRZYBYLSKA i 
inni 1977J. W elektroforetycznym „screeningu" uwzględniano zmienność 
osobniczą. 
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Wyniki 

Elektroforetyczny „screening" białek albuminowych nasion objął na
stępujące taksony: P. elatius (M.B.) Stev. (17 form), P. humile Boiss. et 
Noe = P. syriacum (Berger) Lehm. (10 form), P. sativum L (723 formy, 
w tym 160 odmian uprawnych), P. abyssinicum A. Braun (15 form), P. 
fulvum Sibth. et Smith (14 form) . Ogółem analizowano ponad pięć tysię
cy osobników [PRZYBYLSKA i in. 1977, 1984, 1985; PRZYBYLSKA, ZIMNIAK
PRZYBYLSKA 1985; wyniki nie publikowane; ZIMNIAK-PRZYBYLSKA i in. 1992]. 

Typy elektroforetycznego obrazu albumin nasion, EP I - EP X 

W badanym materiale wyróżniono 10 typów elektroforetycznego ob
razu albumin nasion, które oznaczono symbolami EP I do EP X. ,,Specy
ficzne" albuminy odpowiedzialne za ujawnioną zmienność można było 
łatwo wydzielić na drodze sączenia żelowego na sefadeksie jako tzw. frak
cję S2 [PRZYBYLSKA i in. 1984]. 
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Rys. l. Elektroforetyczne obrazy frakcji albuminowej S2 u rodzaju Pisum (EP 
I- EP X). Charakterystyczne pasma oznaczone są literami [PRZYBYLS
KA i in . 1984, 1985] 

Fig. l. Electrophoretic patterns of the S2 albumin fraction in the Pisum (EP I 
- EP X) genus. Characteristic bands are designated with letters [PRZY
BYLSKA et al. 1984, 1985] 
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Rysunek 1 przedstawia elektroforetyczne obrazy tej frakcji ilustrujące 
zarejestrowaną zmienność. U poszczególnych typów EP obserwuje się od 
jednego do czterech pasm albuminowych; jedynie typ VI nie wykazuje 
obecności charakterystycznych pasm. 

Rozpowszechnienie typów EP I - EP X 

Typ EP I jest szeroko rozpowszechniony w obrębie P. sativum; zare
jestrowany został u ponad 80% testowanych osobników. Ze znacznie 
mniejszą częstością występowały u tego gatunku typy: II, III, VI i VII. Typy 
I i II stwierdzono również u P. elatius i P. humile. Występowanie siedmiu 
typów elektroforetycznego obrazu albumin było charakterystyczne dla okre
ślonych taksonów, ekotypów lub genotypów. EP III i VII obserwowano u 
prymitywnych form P. sativum, typ III głównie u form pochodzących z Dol
nego Powołża, a typ VII u form z Kaukazu. EP IV jest specyficzny dla P. 
abyssinicum. EP V i EP X występują tylko u P. fulvum, a ich wspólną cechą 
charakterystyczną dla gatunku jest obecność albuminy bł; dalszy „scre
ening" P. fulvum ujawnił u jednej formy (Jl 1011) typ EP XI (nie pokaza
ny), który również wykazuje występowanie albuminy bł [PRZYBYLSKA i in. 
1992). EP VIII zarejestrowano u jednej formy P. humile (WIR 2521), a EP 
IX u jednej formy P. elatius (Gat. 255). 

„Specyficzne" albuminy jako jedna kla,sa białek 

„Screeningowa" elektroforetyczna analiza białek albuminowych nasion 
u rodzaju Pisum uzupełniona była badaniami genetycznymi, biochemicz
nymi, immunochemicznymi i fizjologicznymi. Ich wyniki wskazują, że „spe
cyficzne" albuminy stanowią jedną dobrze zdefiniowaną klasę białek, którą 
charakteryzowano jako frakcję S2. Poniżej podsumowane są rezultaty ba
dań. 

Wyróżnione typy elektroforetycznego obrazu albumin dziedziczą sie 
jak allele jednego locus, który zlokalizowano w chromosomie 6 [BLIXT i in. 
1980; BLIXT, PRZYBYLSKA 1988]. 

Natywne białka frakcji S2 są dimerami zbudowanymi z podjednostek 
o masie cząsteczkowej ok. 23 kDa [PRZYBYLSKA i in. 1984]. Podjednostki 
składają się z ok. 200 reszt aminokwasowych o wysoce homologicznej sek
wencji [ZIMNIAK-PRZYBYLSKA i in. 1985; SALMANOWICZ, SVENDSEN 1992]. 
Przypuszczalnie zamiany pojedynczych aminokwasów odpowiedzialne są za 
różnice w ładunku elektrycznym, a co za tym idzie w ruchliwości elektrofo
retycznej natywnych białek. 

Frakcja S2 serologicznie różni się od innych białek nasion. Natomiast 
białka tej frakcji wykazują podobne właściwości antygenowe [MANTEUFFEL, 

PRZYBYLSKA 1987]. Białka frakcji S2 nie ulegają degradacji podczas kiełko
wania nasion [JAKUBEK, PRZYBYLSKA 1983]. Fizjologiczna rola tych białek 
nie została wyjaśniona. 
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Lathyrus sativus L. 

Lędźwian siewny Lathyrus sativus L., jest w Polsce rośliną niemal za
pomnianą. Ostatnio obserwuje się jednak wzrost zainteresowania tym ga
tunkiem w skali światowej, również i w naszym kraju. Celowe wydawało się 
więc podjęcie próby charakterystyki zmienności genetycznej w obrębie L. 
sativus. 

Elektroforetyczna analiza albumin nasion objęła 105 form kolekcyj
nych pochodzących z Europy, Azji i Afryki [PRZYBYLSKA i in. 1998). Były 
to formy prymitywne, rasy lokalne i odmiany uprawne (jak dotąd, nie zna
leziono dzikich form L. sativus). W ramach „screeningu" przetestowano 
ponad 800 nasion. 

W badanym materiale wyróżniono cztery główne pasma albuminowe, 
a ujawniona zmienność dotyczyła ich liczby i zestawu. Ogółem zarejestro
wano 11 typów elektroforetycznego obrazu albumin ( rys. 2), w tym 4 
rzadkie fenotypy. Zasadniczo rozpowszechnienie markerów białkowych nie 
było skorelowane z pochodzeniem geograficznym badanych form. Zaobser
wowano natomiast pewną zależność między częstością występowania głów
nych albumin nasion, a takimi cechami jak: zabarwienie okrywy nasiennej i 
wielkość nasion. 

Rys. 2. 

Fig. 2. 
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Elektroforetyczne obrazy białek albuminowych nasion u Lathyrus sati
vus (1-11). Główne pasma albuminowe oznaczone są literami [PRZY
BYLSKA i m. 1998; za uprzejmym pozwoleniem „Kluwer Acadcmic Pu
blishers"] 

Electrophoretic seed albumin patterns in Lathyrus sativus (1-11 ). 
Major albumin bands are designated with Ictters [PRZYBYLSKA et al. 
1998; after kind permission of Kluwer Acadcmic Publishers] 
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Rozpatrywano trzy typy populacji: typ A - formy o zabarwionej okr
ywie nasiennej i małych nasionach (masa 100 nasion: 4-9 g), typ B - formy 
o zabarwionej okrywie nasiennej, ale większych nasionach (masa 100 na
sion: 10-25 g) i typ C - formy o jasnej okrywie nasiennej i na ogół dużych 
nasionach (masa 100 nasion: 15-36 g) . Analizę skupień (,,cluster analysis") 
populacji reprezentujących typy A-C oparto na częstości występowania 
głównych albumin. Przy zastosowaniu takiego kryterium rozpatrywane po
pulacje tworzyły zasadniczo trzy grupy. Grupa I objęła wyłącznie populacje 
typu C. Grupa II składała się głównie z populacji typu B i C, a grupa III 
głównie z populacji typu A i B. Uzyskane wyniki zdają się odzwierciedlać 
zmianę w genetycznej strukturze populacji, która towarzyszy uzyskiwaniu z 
form prymitywnych odmian uprawnych o jasnej okrywie nasiennej. 

Phaseolus vulgaris L. 

Przedmiotem elektroforetycznej analizy albumin nasion było ponad 
700 form kolekcyjnych Phaseolus vulgaris. Analizowano formy dzikie, rasy 
lokalne i odmiany uprawne z różnych obszarów geograficznych uwzględ
niając zmienność osobniczą [ZIMNIAK-PRZYBYLSKA, PRZYBYLSKA 1994]. 
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Rys. 3. 

Fig. 3. 

Elektroforetyczne obrazy białek albuminowych nasion u Phaseolus vul
garis (1-13). Rozpatrywana strefa zmienności (v.z.) jest zakreślona. 
Blade, ale charakterystyczne pasma albuminowe zaznaczono kropkami 
[ZIMNIAK-PRZYBYLSKA, PRZYBYLSKA 1994] 

Electrophoretic seed albumin patterns in Phaseolus vulgaris (1-13). 
The considered variation zone (v.z.) is indicated. Minor but characten
stic albumin bands are marked with dots [ZIMNIAK-PRZYBYLSKA, 
PRZYBYLSKA 1994] 
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W obrębie badanego materiału wyróżniono 13 typów elektroforety
cznego obrazu albumin nasion (rys. 3), w tym pięć rzadkich fenotypów. 
Rozpowszechnienie ośmiu typów dostarczyło następujących informacji: 

potwierdziło istnienie dwóch głównych centrów udomowienia gatun
ku, w Ameryce Środkowej i w Ameryce Południowej, w rejonie An
dów; 

wskazało na andyjskie pochodzenie większości odmian uprawianych 
w Europie, Azji i Afryce; 

ujawniło pewną odrębność afrykańskich odmian uprawnych sugeru
jąc, że w tworzeniu ich uczestniczyły również dzikie formy pochodze
nia środkowo-amerykańskiego. 

Szczególnie charakterystyczne są dane dotyczące częstości występo
wania typów elektroforetycznego obrazu albumin, które oznaczono nume
rami 3 i 4. U form dzikich wyodrębniają się dwie grupy. W Ameryce Po
łudniowej, w rejonie Andów, z dużą częstością występuje typ 3 ( 47% ), a 
rzadko typ 4 ( 4% ). Natomiast w Ameryce Środkowej typ 4 obserwowany 
jest wielokrotnie częściej (35%) niż typ 3 (1 % ). U odmian uprawnych w 
Europie i Azji częstość występowania typów 3 i 4 kształtuje się podobnie 
jak u dzikich form z Ameryki Południowej. Odmiany afrykańskie nie od
biegają od europejskich i azjatyckich pod względem częstości typu 3, ale 
wykazują stosunkowo wysoki udział typu 4 (22% ). 

Wnioski 

Elektroforetyczna analiza białek albuminowych nasion powinna zna
leźć szersze zastosowanie w klasyfikowaniu zasobów genowych roślin strą
czkowych. Analiza ta umożliwia rejestrowanie zmienności osobniczej, uja
wnia różnice na poziomie gatunku/podgatunku/ekotypu, jest pomocna w 
badaniach nad pochodzeniem odmian uprawnych i pozwala wskazać rzad
kie genotypy. 
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Streszczenie 

Artykuł podsumowuje wyniki uzyskane przez autorkę i współpracowników 
w elektroforetycznej analizie zmienności białek albuminowych nasion u rodzaju 
Pisum, u Lathyrus sativus L. i u Phaseolus vulgaris L. W przypadku grochów 
przedstawiono dane dotyczące charakterystyki „specyficznych" albumin odpowie
dzialnych za ujawnioną zmienność. 

Elektroforetyczna analiza albumin nasion u rodzaju Pisum ujawniła różnice 
na poziomie gatunku/podgatunku/ekotypu. Badania genetyczne, biochemiczne, 
immunochemiczne i fizjologiczne wykazały, że „specyficzne" albuminy odpowie
dzialne za ujawnioną zmienność stanowią jedną dobrze zdefiniowaną klasę bia
łek. 

Wyniki elektroforetycznej analizy albumin nasion u Lathyrus sativus zdają 
się odzwierciedlać zmianę w genetycznej strukturze populacji, która towarzyszy 
uzyskiwaniu z form prymitywnych odmian uprawnych o jasnej okrywie nasiennej. 

Elektroforetyczna analiza albumin nasion u Phaseolus vulgaris potwierdza 
istnienie dwóch głównych centrów udomowienia gatunku, w Ameryce Środkowej 
i w Ameryce Południowej, w rejonie Andów. Wskazuje ponadto na andyjskie po
chodzenie większości form uprawianych w Europie, Azji i Afryce. 

USEFULNESS OF ELECTROPHORETIC ANALYSIS OF SEED 
ALBUMINS IN THE CLASSIFICATION OF GENETIC RESOURCES 

OF SOME LEGUMINOUS PLANTS 

Janina Przybylska 
Institute of Plant Genetics, Polish Academy of Scicnccs, Poznań 

Key words: seed albumins, clectrophoresis, genetic diversity, Lathyrus sativus, 
Phaseolus vulgaris, Pisum 

Summary 

Paper reviews the results obtained by author and co-workers in the electro
phoretic analysis of seed albumins in the Pisum genus, in Lathyrus sativus L. and 
in Phaseolus vulgaris L. In the case of peas, the data concerning charactcristics of 
,,specific" albumins responsible for detected variation arc presented. 

Electrophoretic analysis of seed albumins in the Pisum genus rcvealed dif
ferences at the species/subspecies/ecotype level. Genetic, biochemical, immuno
chemical and physiological studies showed that the „specific" albumins rcspon
sible for detected variation form one well-defined protein class. 

Results of electrophoretic analysis of seed albumins in Lathyrus sativus appa
rently reflect the change in genetic structure of population which takes place at 
developing white-seeded cultivars from primitive forms. 

Electrophoretic seed albumin data obtained for Phaseolus vulgaris con-
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firmed the cxistence of two major domestication centres of the specics: in Mid
dle Amcrica and in Andean South America. Morcover, they indicated the An
dean origin of the majority of forms cultivated in Europe, Asia and Africa. 
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