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Streszczenie 
Zmodyfikowano metodę identyfikacji odmian ziemniaka opartą na rozdziale białek z bulw ziemniaka za 
pomocą elektroforezy natywnej. Modyfikacja polegała na zastąpieniu żelu o stałym stężeniu akrylami-
du liniowym gradientem stężenia poliakrylamidu. Zmodyfikowaną metodę porównano z techniką mole-
kularną ISAP. Wyniki wskazują, że można skutecznie identyfikować odmiany ziemniaka za pomocą 
obu metod.  
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naliza polimorfizmu białek i kwasów 
nukleinowych jest wykorzystywana 
do identyfikacji odmian i gatunków 

roślin. Ma ona szczególne znaczenie w 
przypadku ziemniaka uprawnego (Solanum 
tuberosum), który jest trzecią najważniejszą 
rośliną uprawianą na świecie, po pszenicy i 
ryżu (Devaux i in. 2014). Produkcja i prze-
twórstwo ziemniaków są wysoce wyspecjali-

zowane, wymagają odmian o zdefiniowa-
nych cechach, takich jak klasa wczesności, 
zawartość skrobi, kształt bulw, własności 
miąższu czy odporność na choroby. Dlatego 
dla producentów ważna jest pewność, że 
zakupione odmiany są identyczne z zama-
wianymi i nie zawierają domieszek innych 
odmian.  

 

AAA   
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Wytworzenie nowej odmiany o zdefinio-
wanych cechach jest procesem kosztownym 
i długotrwałym, dlatego hodowcy również 
potrzebują metod pozwalających na stwier-
dzenie, czy sadzeniaki konkretnej odmiany 
są ich własnością (Orlikowska 2004). Toż-
samość odmiany może być określona za 
pomocą zespołu cech morfologicznych (np. 
pokrój rośliny, kolor i kształt bulw, liści, kieł-
ków, kwiatów, głębokość i kształt oczek, fak-
tura skórki) czy fizjologicznych (np. długość 
okresu spoczynku).  

Ostatnio cechy morfologiczne zostały wy-
korzystane do identyfikacji odmian za pomo-
cą sieci neuronowych (Azizi i in. 2016). Jed-
nak takie podejście wymaga analizy całych 
roślin na różnych etapach ich fizjologicznego 
rozwoju. Ponadto na fenotyp duży wpływ 
mogą mieć biotyczne i abiotyczne czynniki 
środowiska – typ gleby, sposób uprawy i 
nawożenia czy infekcje patogenami powodu-
jące zmiany morfologiczne. Na tej podstawie 
nie zawsze jest możliwe określenie tożsa-
mości odmian z powodu dużego podobień-
stwa fenotypowego, zwłaszcza na poziomie 
bulw. Ponadto identyfikacja morfologiczna 
jest długotrwała, a nowoczesna produkcja 
ziemniaków wymaga metod, które pozwalają 
na szybką identyfikację odmian (Cooke 
1995). Dlatego od dawna poszukuje się me-
tod, które w prosty i obiektywny sposób po-
zwoliłyby na stwierdzenie tożsamości bada-
nych odmian.  

Już w latach 60. ubiegłego wieku do iden-
tyfikacji wykorzystywano różne warianty roz-
działu białek i enzymów z bulw za pomocą 
elektroforezy w warunkach natywnych (Des-
borough, Peloquin 1966; Zwartz 1966; Lo-
eschcke, Stegemann 1966; Cook 1995). 
Stagemann i Leoschcke w 1976 r. opraco-
wali katalog europejskich odmian ziemniaka 
na podstawie zmienności elektroforetycznej 
wzorów białek, peroksydaz i esteraz. Za po-
mocą tej metody skatalogowano wszystkie 
genotypy ziemniaka znajdujące się w kolek-
cji Międzynarodowego Centrum Badań 
Ziemniaka w Limie (Huaman, Stegemann 
1989). Do identyfikacji odmian ziemniaka 
stosowano analizę form esteraz (Desbo-
rough, Peloquin 1967), peroksydaz (Desbo-
rough, Peloquin 1968) oraz wielu innych 
enzymów (Duches, Ludlam 1991). Odmiany 
ziemniaka można również skutecznie identy-

fikować za pomocą ogniskowania izoelek-
trycznego (Jensen i in. 1997).  
 W latach 80. XX wieku do identyfikacji 
odmian ziemniaka zaczęto wykorzystywać 
markery DNA. Najstarszą metodą wykorzy-
stującą różnice w sekwencji DNA do identy-
fikacji była analiza polimorfizmu długości 
fragmentów restrykcyjnych (ang. Restriction 
Fragments Length Polymorphism – RFLP). 
Opracowanie reakcji łańcuchowej polimerazy 
(ang. Polymerase Chain Reaction – PCR) 
umożliwiło rozwój metod różnicowania od-
mian opartych na amplifikacji DNA (Cooke 
1999, Avise 2008). Metody molekularne, 
mimo wielu zalet, mają też cechy negatywnie 
wpływające na ich przydatność do identyfi-
kacji odmian. Markery RFLP wymagają du-
żych ilości DNA, markery AFLP dają bardzo 
złożony, trudny do interpretacji obraz, a mar-
kery RAPD wykazują słabą powtarzalność 
pomiędzy laboratoriami (Cooke 1999, Avise 
2008). Obecnie do identyfikacji odmian 
ziemniaka najczęściej stosuje się analizę 
polimorfizmu sekwencji mikrosatelitarnych 
(ang. Single Sequence Repeats – SSR) 
(Cooke 1999, Avise 2008).  

Jedną z najnowszych technik różnicowa-
nia odmian jest ISAP (ang. Inter-SINE Ampli-
fied Polymorphism). Metoda polega na am-
plifikacji za pomocą PCR sekwencji genomu 
znajdujących się pomiędzy sąsiednimi krót-
kimi, rozproszonymi elementami jądrowymi 
(ang. Short Interspersed Nuclear Elements – 
SINE). Produkty PCR poddawane są anali-
zie elektroforetycznej na żelu agarozowym. 
Metoda ISAP pozwala na różnicowanie od-
mian ziemniaka za pomocą trzech par starte-
rów (Seibt i in. 2012).  

W Pracowni Diagnostyki Molekularnej i 
Biochemii IHAR w Boninie do identyfikacji 
odmian od lat stosowano analizę polimorfi-
zmu inhibitorów proteaz bulw (Lewosz i in. 
1981; Pilecka, Lewosz 2001; Przewodowski i 
in. 2007), analizę SSR (Pilecka, Lewosz 
2001) oraz analizę polimorfizmu białek bulw 
ziemniaka za pomocą elektroforezy natywnej 
w 7,5-proc. żelu poliakrylamidowym (Lewosz 
– wyniki nieopubl.). W tej metodzie główne 
białka bulw o wielkości od 20 do 100 kDa 
tworzą słabo rozdzielone frakcje i analiza 
elektroferogramów wymaga sporego do-
świadczenia personelu. Celem niniejszej 
pracy była ocena, czy możliwe jest uzyska-
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nie lepszego rozdziału białek poprzez zasto-
sowanie żeli gradientowych. Skuteczność 
różnicowania odmian za pomocą opracowa-
nej metody porównano z molekularnym te-
stem ISAP. 
 
Materiał i metody 
Materiał badawczy. Do badań użyto bulw 
14 odmian ziemniaka: Jurek, Oberon, Tajfun, 
Jelly, Bellarosa, Cekin, Vineta, Cyprian, 
Gwiazda, Irys, Michalina, Zenia, Tetyda i 
Viviana. Wolne od chorób bulwy w stanie 
spoczynku otrzymano z Pracowni Zasobów 
Genowych i Kultur in Vitro w Boninie.  

Przygotowanie prób do elektroforezy. 
Z części przystolonowej bulw wycinano ok. 
60 mg tkanki i homogenizowano w 100 µl 
62,5 mM buforu Tris-HCl o pH 6,8 z 0,1-         
-proc. siarczynem sodu i 0,01-proc. ditiotre-
itolem. Próby inkubowano w 4oC przez 30 
min, po czym wirowano przy 15000 obro-
tów/min przez 15 min w 4oC. Pobierano su-
pernatant i mierzono w nim zawartość białka 
za pomocą odczynnika Pierce 660nm Prote-
in Assay Reagent (Thermo Fisher Scientific). 
Białka zagęszczano na kolumienkach wi-
rowniczych z membraną o punkcie odcięcia 
10 kDa (Amicon® Ultra 0.5 mL Filters, Milli-
pore) do stężenia ok. 10 µg/µl, łączono w 
stosunku 4:1 z buforem obciążającym (62,5 
mM Tris-HCl o pH 6,8 z 50-proc. glicerolem i 
0,2-proc. błękitem bromofenolowym) i 10 µl 
tak przygotowanych prób nakładano do stu-
dzienek żelu.  

Elektroforeza w warunkach natywnych 
w żelu z 7,5-proc. poliakrylamidem oraz w 
liniowym gradiencie stężenia poliakryla-
midu. Z 30-proc. mieszaniny akrylamidu i 
N,N'-metylenobisakrylamidu (37,5:1; Roth) 
sporządzono wyjściowe roztwory o stężeniu 
7,5, 6 i 15%. Poza akrylamidami roztwory 
zawierały 375 mM bufor Tris-HCl o pH 8,8, 
10-proc. glicerol, 0,0005-proc. N,N,N′,N′-
tetrametyloetylenodiaminę (TEMED) oraz 
0,05-proc. nadsiarczan amonu. W celu przy-
gotowania dolnego żelu rozdzielającego o 
stałym stężeniu poliakrylamidu roztwór 7,5-        
-proc. wlewano do formy, zalewano izopro-
panolem (0,2 ml) i pozostawiano do polime-
ryzacji w temperaturze pokojowej. Po ok.             
45 min zlewano izopropanol, powierzchnię 
żelu płukano trzy razy wodą, wlewano roz-
twór formujący górny żel zagęszczający (3,9-

-proc. mieszanina akrylamidów, 0,125 M 
bufor Tris-HCl o pH 6,8, 0,05-proc. TEMED, 
0,5-proc. nadsiarczan amonu), wkładano 
grzebień formujący studzienki i pozostawia-
no na 45 min do polimeryzacji w temperatu-
rze pokojowej.  

W celu uzyskania liniowego gradientu 
stężenia poliakrylamidu w zakresie 6-15% do 
tej samej pipety nabierano 2 ml 6-proc. i 2 ml 
15-proc. mieszaniny akrylamidów. Następnie 
nabierano małą objętość powietrza, które 
przechodząc przez warstwy o różnym stęże-
niu akrylamidów, formowało gradient stęże-
nia. Tak wymieszany roztwór wylewano do 
formy i polimeryzowano ok. 45 min. Żel za-
gęszczający przygotowano jw. Po zakoń-
czeniu polimeryzacji wyjmowano grzebień i 
formę z żelem montowano w aparacie Mini-
PROTEAN Tetra Cell (Bio-Rad Laboratories 
Ltd.), zalewano buforem elektrodowym (25 
mM Tris o pH 8,3; 192 mM glicyna), nakła-
dano próby i prowadzono elektroforezę przy 
stałym napięciu 200 V. Elektroforezę koń-
czono, gdy błękit bromofenolowy znajdował 
się w odległości ok. 0,25 cm od dolnego 
końca żelu. Żele barwiono przez 3 godz. w 
koloidalnym roztworze błękitu brylantowego 
Coomassie G-250 (0,02-proc. błękit brylan-
towy Coomassie G-250, 5-proc. siarczan 
aluminium, 8-proc. kwas fosforowy, 10-proc. 
etanol) i odbarwiano 30 min roztworem od-
barwiającym (10-proc. etanol, 2-proc. kwas 
fosforowy).  

Test molekularny ISAP. W celu prze-
prowadzenia identyfikacji odmian za pomocą 
markerów molekularnych badane bulwy wy-
sadzano do doniczek. Rośliny hodowano 
przez ok. 4 tygodni w pomieszczeniu hodow-
lanym (16 godz. dnia, 8 godz. nocy, 21°C, 
wilgotność 70%). Następnie zrywano górne 
liście i ok. 150 mg tkanki miażdżono w pro-
bówkach o pojemności 1,5 ml za pomocą 
sterylnych homogenizatorów ręcznych i po-
bierano 100 µl soku do izolacji DNA. 

DNA izolowano za pomocą zestawu Ge-
nomic Mini AX Plant SPIN (A&A Biotechno-
logy). Do pobranego soku dodawano 900 µl 
buforu LS załączonego w zestawie, doda-
wano 20 µl Proteinazy K i dokładnie miesza-
no. Następnie postępowano zgodnie z zale-
ceniami producenta zestawu. Mierzono kon-
centrację i jakość wyizolowanego DNA przez 
pomiar absorbancji w 260 nm i w 280 nm 



Ziemniak Polski 2016 nr 4 24 

przy użyciu Epoch Microplate Spectropho-
tometer (BioTek). Do amplifikacji markerów 
SINE stosowano zaprojektowaną przez Seibt 
i innych (212) parę starterów SOLS III F/R. 
Reakcję PCR przeprowadzano przy użyciu 
zestawu GoTaq DNA Polimerase (Promega) 
w objętości 10 µl. Do każdej reakcji użyto          
1 µl DNA danej odmiany, 150 nM starterów, 
2 mM MgCl2, 200 µM dNTPs, 1x stężony 
bufor dla polimerazy, 1U polimerazę GoTaq i 
5,5 µl wody.  

Amplifikacja obejmowała wstępną denatu-
rację – 5 min w temperaturze 93°C, następ-
nie 3 cykle: 20 sekund w temperaturze 93°C, 
przyłączanie starterów: 30 sekund w tempe-
raturze 60°C i wydłużanie nici: 120 sekund w 
temperaturze 72°C oraz 27 cykli: 20 sekund 
w temperaturze 93°C, wydłużanie nici: 140 
sekund w temperaturze 72°C. Końcowy etap 
reakcji prowadzono w temperaturze 72°C 
przez 5 min. Produkty amplifikacji rozdziela-
no przy 90V przez 3 godz. w 2-proc. żelu 
agarozowym zawierającym barwnik fluore-
scencyjny GelGreen (Biotium). Po zakoń-
czonej elektroforezie wzbudzano fluorescen-
cję kompleksów DNA z barwnikiem za po-

mocą niebieskiego transiluminatora Safe 
Imager (Invitrogen).  

Analiza żeli. Elektroforegramy z rozdziału 
białek i produktów PCR analizowano 
w programie Phoretix 1D (Totallab Ltd.). 
Stosując opcje domyślne programu, gene-
rowano w nim dendrogramy wyznaczające 
względne podobieństwo profili elektrofore-
tycznych pomiędzy badanymi odmianami 
ziemniaka. 
 
Wyniki i dyskusja  
Badane odmiany można było rozróżnić za-
równo za pomocą elektroforezy natywnej w 
7,5-proc. żelu poliakrylamidowym, jak i w 
liniowym gradiencie stężenia poliakrylamidu 
(fot. 1AB). W żelu o stałym stężeniu poliakry-
lamidu wyróżniono ok. 7-10 pasm białko-
wych w profilach badanych odmian (fot. 1A), 
podczas gdy w żelu z liniowym gradientem 
stężenia poliakrylamidu liczba pasm wzrosła 
do ok. 20 na profil (fot. 1B). Świadczy to o 
lepszej zdolności rozdzielczej zmodyfikowa-
nej metody, co ułatwia wizualne rozróżnianie 
odmian.  

 

 
Fot. 1. Różnicowanie odmian ziemniaka za pomocą elektroforezy natywnej  

w 7,5-proc. żelu poliakrylamidowym (A) oraz w gradiencie stężenia poliakrylamidu 6-15% (B).  
Odmiany: Cyprian ścieżka 1, Gwiazda 2, Jelly 3, Jurek 4, Oberon 5. Źródło: badania własne  

(fot. K. Treder) 
 
Profile białkowe uzyskane dla badanych 

odmian za pomocą zmodyfikowanej metody 
są bardziej złożone, niż uzyskiwane za po-
mocą rozdziału inhibitorów proteaz (Lewosz i 
in. 1981; Pilecka, Lewosz 2001; Przewo-

dowski i in. 2007). Analiza składu inhibitorów 
proteaz wymaga izolacji inhibitorów za po-
mocą chromatografii powinowactwa na żelu 
z immobilizowaną proteazą (Pilecka, Lewosz 
2001; Przewodowski i in. 2007). Brak ko-
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mercyjnych zestawów do izolacji inhibitorów 
powoduje, że trzeba je wykonywać samo-
dzielnie przed analizą, co wydłuża czas iden-
tyfikacji. Ekstrakcja białek bulw do elektrofo-
rezy natywnej jest prosta i niekosztowna, 
można ją przeprowadzić w czasie polimery-
zacji żeli i wykonać całą analizę w ciągu jed-
nego dnia. Zymogramy inhibitorów trypsyny 
można też uzyskać po elektroforezie białek z 
surowego soku bulw w 30-45 min po zakoń-
czeniu elektroforezy, bez potrzeby uprzed-
niego izolowania inhibitorów (Lewosz i in. 
1981). Ta wersja metody wymaga stosowa-

nia trypsyny oraz naświetlonego i wywołane-
go papieru fotograficznego. 

Amplifikacja markera ISAP za pomocą 
pary starterów Sol III F/R również pozwoliła 
na odróżnienie od siebie wszystkich bada-
nych odmian (fot. 2). Efektem amplifikacji 
były produkty o wielkości od 150 do ok. 3000 
pz. Ich liczba zależnie od odmiany mieściła 
się pomiędzy 10 a 15 pasmami na odmianę 
(fot. 2). Wartości te mieszczą się w zakresie 
opisywanym przez autorów metody (Seibt i 
in. 2012).  

Fot. 2. Różnicowanie odmian za pomocą testu ISAP. Do amplifikacji wykorzystano parę starterów  
SolII F/R. Produkty reakcji PCR rozdzielano za pomocą elektroforezy w 2-proc. żelu agarozowym. 

Marker wielkości cząstek w parach zasad (pz) DNA Nova 100 bp DNA ladder (Nowazym) – ścieżka M; 
reakcja bez DNA (kontrola negatywna) – ścieżka 1, Odmiany: Tetyda ścieżka 2, Tajfun 3, Michalina 4, 
Irys 5, Vineta 6, Jelly 7, Jurek 8, Gwiazda 9, Cekin 10, Bellarosa 11, Oberon 12, Zenia 13, Viviana 14, 

Cyprian 15. Źródło: badania własne (fot. K. Treder) 
 

Porównanie różnicowania badanych od-
mian za pomocą elektroforezy natywnej w 
liniowym gradiencie poliakrylamidu z różni-
cowaniem opartym na polimorfizmie markera 
ISAP (fot. 3) wykazało, że obie metody po-
zwalają na skuteczne odróżnienie odmian 
ziemniaka. Jednak każda odmiennie grupo-

wała badane odmiany pod względem ich 
wzajemnego podobieństwa obliczonego na 
podstawie różnic w składzie pasm białko-
wych i pasm DNA (porównaj fot. 3A z fot. 
3B). Według Seibt i innych (2012) markery 
ISAP odzwierciedlają filogenetyczną historię 
odmian, z uwagi na to, że pojawienie się 
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elementu SINE w genomie jest zdarzeniem 
nieodwracalnym i ewolucyjnie zachowaw-
czym (Avise 2008). W związku z tym test 
ISAP pozwala nie tylko na identyfikację od-
mian, lecz również na analizę ich pokrewień-
stwa, co może być przydatne w hodowli 
ziemniaka. 

Identyfikacja odmian za pomocą elektro-
forezy natywnej jest możliwa tylko z użyciem 
bulw pozostających w stanie spoczynku (Pi-
lecka, Lewosz 2001). Za pomocą testu ISAP 
można testować zarówno bulwy w stanie 
spoczynku, jak i rośliny ziemniaka. Zależnie 
od odmiany spoczynek trwa od zbioru (sier-
pień-wrzesień) do wczesnej wiosny. Stege-
mann i inni (1973) wykazali, że specyficzne 
odmianowo profile białek bulw nie ulegają 

zmianie od sierpnia do lutego. Identyfikacja 
odmian najczęściej potrzebna jest właśnie w 
tym okresie. Dlatego z uwagi na mniejsze 
koszty analizy białek za pomocą elektrofore-
zy natywnej sensowne wydaje się stosowa-
nie tej metody. Gdy nie są dostępne bulwy w 
stanie spoczynku, odmiany można skutecz-
nie identyfikować testem ISAP. Według Seibt 
i innych (2012) test ISAP ma podobną zdol-
ność różnicowania genotypów ziemniaka jak 
opracowany przez Reid i innych (2011) test 
wykorzystujący 9 markerów SSR. Test ISAP 
do osiągnięcia podobnej skuteczności w 
różnicowaniu odmian wymaga tylko 3 marke-
rów ISAP, co znacznie ułatwia wykonanie 
badań. 

 
Fot. 3. Różnicowanie 14 odmian ziemniaka za pomocą natywnego rozdziału elektroforetycznego  

białek bulw ziemniaka w liniowym gradiencie poliakrylamidu (A) oraz testu ISAP (B). Dendrogramy 
sporządzono w programie Phoretix 1D (Totallab Ltd.). Źródło: badania własne (fot. K. Treder) 
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Podsumowanie 
Wykazano, że zastosowanie liniowego gra-
dientu poliakrylamidu do identyfikacji odmian 
za pomocą elektroforezy natywnej białek 
bulw ziemniaka wyraźnie poprawiło rozdziel-
czość metody w porównaniu z rozdziałem 
białek w 7,5-proc. żelu. Uzyskany polimor-
fizm białek bulw ziemniaka pozwalał na rów-
nie skuteczną identyfikację odmian jak za 
pomocą testu ISAP.  
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