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Wstęp 

Na przestrzeni wieków ludzkość nieustannie migrowała, przenosząc z 
miejsca na miejsce zarówno dobra duchowe jak i materialne, w tym rośli
ny i zwierzęta. Spowodowało to szybkie rozprzestrzenienie się rolnictwa 
na całej kuli ziemskiej, a jego początkowy rozwój doprowadził do znacz
nego wzrostu różnorodności biologicznej na terenach uprawnych. Jednak 
wraz z intensyfikacją rolnictwa nasiliła się odmienna tendencja i formy 
lokalne zaczęto zastępować odmianami intensywnymi, a wzrost powierzch
ni obszarów rolniczych doprowadził do dramatycznego zmniejszania się 

powierzchni stanowisk naturalnych, będących siedliskiem wielu spokrew
nionych z odmianami uprawnymi gatunków, a tym samym do zawężenia 
dostępnej puli genowej . 

Celem przeciwdziałania niekorzystnym skutkom wpływu cywilizacyj
nego, na mocy umów międzynarodowych, zorganizowano tzw. banki ge
nów, których podstawowym zadaniem jest zachowanie różnorodności ge
netycznej zagrożonych taksonów w formie plazmy zarodkowej przecho
wywanej przez możliwie długi okres bez zmian w ich pierwotnej puli ge
nowej. 

W wyniku wielu lat doświadczeń banków genów okazało się, że pro
ces długotrwałego przechowywania oraz późniejsza regeneracja plazmy 
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zarodkowej może powodować różne zmiany genetyczne w przechowywa
nym materiale roślinnym. Można tu wyróżnić dwa najważniejsze rodzaje 
zmian. Pierwsze to indukowane zmiany genetyczne typu mutacji: mutacje 
chromosomowe [ROBERTS 1973, 1988; OSBORNE i in. 1980/1981; MURATA i in. 
1984] dziedziczące się rzadko z powodu letalności, które są eliminowane w 
czasie rozwoju rośliny i mutacje punktowe - przekazywane następnemu 
pokoleniu znacznie częściej [ABDALLA, ROBERTS 1969; DOURADO, ROBERTS 

1984]. Zmiany drugiego typu dotyczą całej przechowywanej populacji i 
należą do nich dryf genetyczny ( zmiany w populacji związane ze zbyt małą 
wielkością próby) oraz cały zespół zmian składający się na zjawisko szyftu 
genetycznego (zmiany w populacji ujawniające się zmniejszeniem częstotli
wości pewnych genów prowadzącym w końcowym efekcie do ich elimina
cji lub też jako wyraźna zmiana początkowej wzajemnej równowagi genów 
populacji). Na zjawisko szyftu genetycznego składają się zarówno mutacje, 
jak i zjawiska o charakterze populacyjnym, powodowanych naturalną se
lekcją, a rzadziej dryfem genetycznym. W efekcie starzenie się nasion w 
trakcie długotrwałego przechowywania może powodować utratę rzadkich 
genotypów, a tym samym znacznie ograniczać pulę genetyczną populacji, 
bądź też w wyniku pojawienia się mutacji punktowych, prowadzić do 
zwiększenia początkowej zmienności wewnątrzpopulacyjnej. Jest to jedno 
z bardziej istotnych zagadnień współczesnego przechowalnictwa, gdyż 

może powodować zachwianie wyjściowej struktury genetycznej populacji. 
Mimo dużej wagi tego problemu pojawiające się na ten temat publikacje 
są jednak bardzo rzadkie. 

Wydaje się, że rozwiązanie problemu można osiągnąć przez zasto
sowanie metod analitycznych opartych na reakcji łańcuchowej polimerazy 
DNA, umożliwiających łatwe uzyskanie dużej liczby markerów molekular
nych do oceny zmian genetycznych. Do takich technik należy tak zwany 
RAPD (Randomly Amplified Polymorphic DNA), [WILLIAMS i in. 1990]. 
Mimo swej względnej prostoty technika ta charakteryzuje się wysokimi 
walorami analitycznymi [WELSH, McCLELLAN 1990] i z powodzeniem była 
już stosowana przez SHATTERS'A i in. [1995] do wykrywania zmian powodo
wanych sztucznym starzeniem się nasion soi. W innej publikacjach Xiao
Ming i współautorzy [XIAO-MING i in. 1998] badali różnicę między świeżymi 
a 18- i 11-letnimi nasionami Brassica napus L., które poddano wielokrot
nej regeneracji. Przeprowadzone badania wykazały szereg różnic morfolo
gicznych między poszczególnymi populacjami nasion, a otrzymane wyniki 
skłoniły autorów do zastosowania techniki RAPD, dzięki której zaobser
wowano różnice w częstości występowania markerów genetycznych między 
losowo wybranymi osobnikami z poszczególnych populacji. Tym niemniej 
autorzy publikacji uważają przebadaną liczbę osobników za zbyt małą, by 
otrzymane wyniki uznać za przekonywujące. 

Odmienne wyniki uzyskali CHENG i in. [19971 stosując metodę RAPD 
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do porównania świeżych i 11-letnich nasion Arachis hypogaea L. Autorzy 
nie wykryli istotnych różnic spowodowanych starzeniem się. Również 

MARCOS-FILHO i McDONALD [1998] uzyskali podobne wyniki badając stare i 
świeże nasiona soi. Otrzymane przez wymienionych wyżej autorów rezul
taty świadczą o złożoności zagadnienia i konieczności podjęcia dalszych 
badań w tym kierunku. 

Ze względu na poważne luki oraz kontrowersyjność danych dotyczą
cych zmian zachodzących w populacji na poziomie molekularnym w prze
chowywanym i regenerowanym materiale roślinnym, celem niniejszej pra
cy było stwierdzenie, czy markery RAPD mogą być wykorzystywane do wy
krywania potencjalnych zmian genetycznych spowodowanych długotrwa
łym przechowywaniem ziarniaków i dziedziczonych w kolejnych cyklach 
regeneracyjnych w przypadku żyta (Secale cereale L.) jako rośliny obcopyl
neJ. 

Materiał i metody 

W doświadczeniu wykorzystano ziarniaki żyta odmiany Dańkowskie 
Złote, pochodzące z banku nasion Ogrodu Botanicznego PAN. Badano 
trzy populacje tej odmiany: 

a. Populacja DZl.1: ziarniaki po 14 latach przechowywania w kontrolo
wanych warunkach (temperatura l0°C, wilgotność 6-8%) i o żywot
ności przed reprodukcją poniżej 5%, po jednokrotnej reprodukcji; 

b. Populacja DZl.3: ziarniaki przechowywane w tych samych warun
kach co populacja 1.1, ale poddane trzem cyklom reprodukcyjnym; 

c. Populacja DZ4.1: ziarniaki o wysokiej żywotności wyjściowej ( około 
95%) po jednokrotnej reprodukcji. 

Każdy z badanych ziarniaków przecinano na dwie części. Część z 
zarodkiem wykładano na wilgotną bibułę i pozostawiano do skiełkowania 
w celu sprawdzenia żywotności. Z pozostałej części, ale tylko kiełkujących 
ziarniaków, wydzielano DNA standardową metodą SDS [McDONALD i in. 
1994] i trawiono RNazą. Integralność DNA sprawdzano na żelu agarozo
wym. Reakcję PCR (łańcuchowej reakcji polimerazy DNA) prowadzono w 
obecności jednego z pięciu IO-nukleotydowych starterów własnej syntezy o 
statystycznej sekwencji i o zawartości „G+C", wynoszącej nie mniej niż 
60% (tab. 1 ). 

Produkty namnażania poddawano elektroforezie na żelu agarozo
wym i barwiono bromkiem etydyny, fotografowano i analizowano kompu
terowo wykorzystując oprogramowanie do analizy obrazu „The Discovery 
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Series™" (Pharmacia LKB). Rezultaty analizy komputerowej markerów 
RAPD wewnątrz- i między populacjami zapisano w postaci zero - jedyn
kowych matryc (O - brak, 1 - obecnośc markera) i obliczono częstotliwość 
wszystkich markerów. Istotność różnic częstotliwości między populacjami 
testowano standardowym testem x2• 

Lp.; No. 

1 
2 
3 
4 
5 

Tabela 1; Table 1 

Sekwencje starterów użytych w doświadczeniu 

Primer sequences used for RAPD analysis 

Kie runek 5'-3'; Direction 5'-3 ' 

CAGGCC CTT C 
GGTGAC GCAG 
GGT GAC GCA T 
TGG ACC GGT G 
CGC CCC CAGT 

Wyniki i dyskusja 

Analiza komputerowa obrazów elektroforetycznych otrzymanych z 
wykorzystaniem wszystkich pięciu starterów w trzech badanych popula
cjach żyta pozwoliła na rejestrację 110 markerów typu RAPD, spośród 

których 60 było monomorficznych. W przypadku pozostałych 50 zauważo
no statystycznie istotne różnice w częstotliwości między poszczególnymi 
populacjami. Zaobserwowano następujące zmiany częstotliwości występo
wania markerów polimorficznych: 

a) Częstotliwość 48% markerów rosła, a 52% malała w populacji DZl.1 
w porównaniu z populacją kontrolną DZ4.1; 

b) Częstotliwość 59% markerów rosła, a 40% malała w populacji DZl.1 
w porównaniu z DZl.3; 

c) Częstotliwość 16 markerów z populacji DZl.1 ulegała jednoczesnym 
zmianom w porównaniu z obiema populacjami. Częstotliwość 10 z 
nich rosła w DZl.1 w stosunku do DZ4.1, a malała w stosunku do 
DZl.3, natomiast częstotliwość 6 innych markerów w DZl.1 malała 
w stosunku do DZ4.l, a rosła w DZl.3. 

Zmiany w częstotliwości w populacji DZl.1 pochodzącej z ziarnia
ków o niskiej żywotności po jednym cyklu regeneracji, w porównaniu z 
populacją DZ4.1 pochodzącą z nasion o wysokiej żywotności, sugerują 

wystąpienie zmian genetycznych będących efektem długotrwałego oddzia-
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Tabela 2; Table 2 

Częstotliwość statystycznie istotnych markerów RAPD w populacjach żyta, 
pochodzących z ziarniaków o zróżnicowanej żywotności 

Frequencics of statistically significant RAPD markers in rye populations derived 
from caryopses of diverse viability 

Markery Populacja DZ4. l Populacja DZl.l Populacja DZl.3 
Markcrs Population DZ4.l Population DZl.1 Population DZl.3 

1 0,28 0,22 0,32 
2 0,49 0,29 0,13 
3 1,00 0,80 0,73 
4 0,53 0,49 0,02 
5 0,47 0,67 0,82 
6 0,09 0,11 0,30 
7 0,21 0,36 0,02 
8 0,16 0,07 0,36 
9 0,19 0,33 0,54 
10 0,77 0,67 0,46 
11 0,15 0,03 0,26 
12 0,44 0,38 0,62 
13 0,06 0,06 0,34 
14 0,03 0,05 0,18 
15 0,02 0,02 0,26 
16 0,11 0,02 0,02 
17 0,18 0,48 0,25 
18 0,32 0,55 0,41 
19 0,26 0,49 0,30 
20 0,23 0,09 0,03 
21 0,24 0,52 0,52 
22 0,63 0,92 0,62 
23 0,79 0,95 0,72 
24 0,11 0,02 0,61 
25 0,50 0,88 0,61 
26 0,05 0,04 0,35 
27 0,49 0,04 0,12 
28 0,15 0,38 0,27 
29 0,51 0,38 0,22 
30 0,33 0,24 0,10 
31 0,20 0,47 0,10 
32 0,20 0,09 0,29 
33 0,31 0,69 0,29 
34 0,38 0,64 0,29 
35 0,48 0,67 0,37 
36 0,06 0,33 0,10 
37 0,24 0,27 0,09 
38 0,20 0,12 0,04 
39 0,11 0,02 0,16 
40 0,20 0,27 0,02 
41 0,20 0,40 0,14 
42 0,53 0,45 0,72 
43 0,49 0,49 0,78 
44 0,65 0,37 0,42 
45 0,84 0,63 0,56 
46 0,90 0,63 0,44 
47 0,67 0,28 0,74 
48 0,94 0,72 0,82 
49 0,84 0,85 0,60 
50 0,84 0,73 0,50 
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ływania na zewnętrzne, jak i wewnętrzne czynniki środowiskowe podczas 
procesu przechowywania. Również kolejne regeneracje ziarniaków o nis
kiej żywotności powodowały zmiany w materiale genetycznym, o czym 
świadczy przeważnie malejąca częstotliwość markerów w populacji DZl .3 
ziarniaków o niskiej żywotności po trzech cyklach regeneracji w porówna
niu z populacją DZl.1. 

Wcześniejsze badania ROBERTSA i OSBORNE [1972] wykazały, że w 
miarę starzenia ziarniaków żyta ich DNA ulega fragmentacji. Taka sytu
acja może być wywołana hydrolizą wiązań N-glikozydowych, co w os
tatecznym rozrachunku powoduje naruszenie integralności podwójnej heli
sy. Wydaje się, że wyniki naszych badań mogą mieć podobne podłoże. 
Wykrycie takich zmian wydaje się możliwe dzięki technice RAPD, która 
nie zawsze prowadzi do pełnej komplementacji startera i matrycy, na co 
wpływ mają zarówno stężenia poszczególnych elementów mieszaniny reak
cyjnej, jak i stosowany profil temperaturowy namnażania. Stwierdzona w 
naszych badaniach zmiana w częstotliwości występowania poszczególnych 
markerów RAPD między badanymi populacjami może być spowodowana 
mniejszym lub większym stopniem komplementacji 10-nukleotydowych 
starterów z matrycą DNA. Ponieważ w każdym przypadku zostały zacho
wane stałe warunki reakcji, to obseiwowane różnice między populacjami 
mogą odzwierciedlać zmiany w sekwencji genomowego DNA, jako praw
dopodobny efekt mutacji punktowych. Oczywiście w przypadku wielokrot
nej regeneracji ziarniaków o niskiej żywotności nie można wykluczyć se
lekcji, o czym może świadczyć znaczna liczba markerów o niższej częstości 
niż w próbie kontrolnej (tab. 2). Dane te są zgodne z pracami prowadzo
nymi z zastosowaniem markerów biochemicznych, takich jak izoenzymy i 
białka zapasowe (STOYANOVA 1991, 1992; PUCHALSKI 1993]. Podobne zmiany 
na poziomie DNA obserwowali SHATTERS i inni [ 1995), badając techniką 
RAPD nasiona soi poddane sztucznemu starzeniu się. Ale również ci au
torzy nie byli w stanie określić natury zmian spowodowanych starzeniem 
się. Stwierdzili jedynie pojawianie się i zanikanie niektórych markerów w 
badanych próbach w stosunku do prób kontrolnych. Sugerowali natomiast 
obecność tzw. ,,gorących miejsc" na genomie o niestatystycznym rozmiesz
czeniu, bardziej podatnych na niekorzystne czynniki środowiska. 

Otrzymane wyniki pozwalają stwierdzić, że zastosowana technika 
może być przydatna w stopniu ograniczonym do badania zmian genetycz
nych zachodzących w nasionach, które są spowodowane procesem ich dłu
gotiwałego przechowywania i późniejszej regeneracji w warunkach banku 
genów. Wykorzystywana do analizy odpowiednio duża liczba kiełkujących 
ziarniaków oraz znaczna liczba zaobseiwowanych markerów RAPD poz
walają przypuszczać, że wpływ zmienności wewnątrzpopulacyjnej obcopyl
nego żyta został zminimalizowany. Tym niemniej otrzymane przez nas 
wyniki należy uznać za wstępne, gdyż nie dają możliwości precyzyjnego 



WYKORZYSTANIE MARKERÓW RADP ... 525 

określenia rodzaju zachodzących zmian, co więcej - nie pozwalają stwier
dzić w jakich fragmentach DNA one występują. Wymaga to kontynuacji 
tych badań z zastosowaniem innych markerów molekularnych np. AFLP 
czy specyficzny PCR. 

Wnioski 

1. Zaobserwowane różnice w częstotliwości markerów RAPD w popu
lacjach żyta, pochodzących z ziarniaków o wysokiej i niskiej żywot
ności, mogą sugerować istnienie zmian genetycznych o charakterze 
selekcji i mutacji, spowodowanych naturalnym starzeniem się ziarnia
ków w trakcie ich przechowywania. 

2. Regeneracja ziarniaków żyta o bardzo niskiej żywotności powoduje 
również istotne zmiany w strukturze genetycznej potomnej populacji, 
objawiające się w postaci zróżnicowanej częstotliwości markerów 
RAPD. 

3. Markery RAPD, jakkolwiek pozwalają na wykrycie u żyta zmian ge
netycznych związanych z przechowywaniem i regeneracją ziarniaków, 
to jednak są niewystarczające do wyciągnięcia wniosków o podłożu 
tych zmian. 
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Streszczenie 

Celem pracy była analiza zmian zachodzących na poziomie DNA w wyniku 
procesu długiego przechowywania ziarniaków żyta i ich późniejszej regeneracji w 
warunkach polowych w oparciu o markery typu RAPD. W tym celu przeanalizo
wano trzy populacje żyta 'Dańkowskie Złote', różniące się okresem przechowywa
nia i liczbą cykli kolejnych regeneracji. 

Izolację DNA z 75 żywych ziarniaków z każdej serii przeprowadzono przy 
użyciu techniki SDS. Reakcję PCR (Łańcuchowa reakcja polimerazy) prowadzo-
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no kolejno w obecności jednego z 5-ciu 10-nukleotydowych starterów. Mieszanin<:; 
reakcyjną rozdzielano clcktroforctycznie na żelu agarozowym. Uzyskano łącznic 
dla wszystkich populacji 110 markerów RAPD. Zaobserwowano istotne statys
tycznie różnice w czc;stotliwości 50 z nich. Te różnice mogą świadczyć o zmianach 
w strukturze genetycznej populacji, będących efektem długotrwałego przechowy
wania i regeneracji ziarniaków. 
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Summary 

The aim of studies was to analyse the genetic changes in ryc seeds induced 
by natura! ageing during long-term storage in a seed bank and after regeneration 
in field conditions, by means of RAPD markers. In our experiment, the seeds of 
three populations of different age and two different rcproduction cycles of Dań
kowskie Złote rye were used. Genomie DNAs were isolated from 75 seeds of 
each sample. The polymerase chain reaction was accomplished by means of five 
primcrs which were ten nucleotides long each. One hundred and ten RAPD 
markcrs were shared among the series. Changes in the frequency of fifty markers 
were statistically significant among the populations. These changes could be 
attributcd to genetic changes related to long-term storage and regeneration of 
seeds. 
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