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Wstęp

Celem zadania jest ocena tożsamości genetycznej roślin truskawki, maliny, jagody
kamczackiej oraz czosnku rozmnażanych metodą in vitro. Metoda ta jest jedną z
najważniejszych technologii rozmnażania roślin, pozwalająca na szybkie
wprowadzenie na rynek nowych odmian. Istotnym zagadnieniem jest tożsamość
genetyczna gatunków rozmnażanych tą metodą, ponieważ specyficzne warunki kultur
in vitro mogą generować wystąpienie zmienności. Powstające zmiany mogą mieć
źródło epigenetyczne (przejściowe) lub genetyczne (trwałe mutacje DNA). W związku
z powyższym, u roślin produkowanych metodą in vitro konieczna jest kontrola
tożsamości genetycznej mikrosadzonek na każdym etapie produkcji.

Ocena tożsamości genetycznej na etapie stabilizacji kultur in vitro prowadzona jest
przez badanie polimorfizmu DNA z wykorzystaniem analiz markerów ISSR oraz AFLP.

Materiały i metody

Materiał do badań stanowiły po dwie odmiany czterech gatunków roślin
ogrodniczych: truskawki (‘Selva’, ‘Grandarosa’), maliny (‘Polka’, ‘Polana’), jagody
kamczackiej (‘Zojka’, ‘Wojtek’) oraz czosnku (‘Ornak’, ‘Jarus’). Genomowy DNA
izolowano wg metodyki opisanej przez Doyle i Doyle (1987) oraz przy użyciu
komercyjnego zestawu DNeasy Plant Mini Kit (Qiagen).

Analizy ISSR wykonano z wykorzystaniem starterów z listy University of British
Columbia (Kanada), natomiast analizę AFLP-PCR przeprowadzono wg metodyki
opisanej przez Vos i in. (1995). Markery te wykorzystane zostały do analiz
tożsamości genetycznej badanych odmian podczas opracowywania metodyki ich
rozmnażania w warunkach in vitro – na etapie zakładania kultur i optymalizacji
warunków, na etapie namnażania oraz ukorzeniania.

Wyniki

Analiza tożsamości genetycznej na etapie zakładania kultur 
oraz optymalizacji warunków prowadzenia kultur in vitro

Na podstawie przeprowadzonych dotychczas analiz markerów ISSR oraz AFLP
wytypowano konkretne zestawy markerów ISSR oraz AFLP w najwyższym stopniu
różnicujące badane odmiany truskawki, maliny, jagody kamczackiej oraz czosnku.

Dla jagody kamczackiej wybrano po 4 startery ISSR i AFLP (z testowanych 23);
dla czosnku, maliny oraz truskawki po 5 starterów ISSR i AFLP (z testowanych 15).

Analiza tożsamości genetycznej na etapie ukorzeniania in vitro 

Przeprowadzono analizę markerów AFLP różnicujących odmiany truskawki podczas
ukorzeniania w kulturach in vitro. Do analiz pobrano materiał roślinny dwóch odmian
‘Grandarosa’ i ‘Selva’ rosnących na pożywkach różniących się zawartością regulatorów
wzrostu, ilością cukru i azotu. Kontrolę stanowiła pożywka podstawowa wg Boxus’a (100%
N, 40g glukozy).

Tabela. Startery ISSR i AFLP wytypowane do analiz tożsamości genetycznych podczas prowadzenia
kultur in vitro dla czterech badanych gatunków (w nawiasach stopień polimorfizmu).

truskawka malina jagoda kamczacka czosnek

startery 
ISSR

- -

825 [18,2%]
810 [16,7%]
827 [8,3%]
865 [50,0%]

822 [57,0%]
823 [62,5%]
825 [83,4%]
853 [54,5%]
855 [10,0%]

startery 
AFLP

Pst-TC/Mse-AT [10,0%]
Pst-GA/Mse-GA [11,6%]
Pst-CC/Mse-GG [10,6%]
Pst-GC/Mse-GC [15,2%]
Pst-AG/Mse-CG [14,8%]

Pst-AT/Mse-AT [10,0%]
Pst-AT/Mse-TC [8,0%]

Pst-AC/Mse-AC [10,7%]
Pst-CC/Mse-CC [21,7%]
Pst-CC/Mse-GG [17,0%]

Pst-CC/Mse-CC [30,0%]
Pst-TT/Mse-CC [13,3%]
Pst-GC/Mse-TA [11,1%]
Pst-CG/Mse-AG [4,8%]

Pst-TC/Mse-TC [36,8%]
Pst-AA/Mse-AC [43,3%]
Pst-CC/Mse-CC [9,4%]

Pst-CC/Mse-GG [32,0%]
Pst-TT/Mse-CC [20,6%]

Analiza tożsamości genetycznej na etapie namnażania in vitro 

Przeprowadzono analizę markerów AFLP różnicujących odmiany truskawki podczas

optymalizacji warunków prowadzenia kultur in vitro. Do analiz pobrano materiał roślinny
dwóch odmian ‘Selva’ i ‘Grandarosa’ rosnących na pożywkach wg Boxus’a, ale różniących się
ilością cukru i zawartością KNO3. Zmienność kultur oceniano względem roślin kontrolnych
rosnących na pożywce wg Boxus’a (100% KNO3, 40 g glukozy).

U roślin odmiany ‘Selva’ zaobserwowano średnio 7% poziom zmienności genetycznej
wywołanej zmianą warunków w kulturach in vitro. Pożywka nr 32 (50% KNO3,40g sacharozy)
generowała najmniejszą zmienność wśród badanych roślin (0,7%). Najwyższy poziom
zmienności w stosunku do roślin kontrolnych u roślin odmiany ‘Selva’ generowała pożywka nr
25 (100% KNO3, 30g glukozy) – na poziomie 16,7%. U roślin odmiany ‘Grandarosa’
zaobserwowano zjawisko zmienności w kulturach in vitro na średnim poziomie 12,9%. U tej
odmiany praktycznie wszystkie badane pożywki generowały u roślin zmienność na poziomie
12%, jedynie pożywka nr 25 (100% KNO3, 30g glukozy) generowała u roślin zmienność na
poziomie ponad 15%.
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skład pożywki

Selva

Grandarosa

Oceniono tożsamość genetyczną czosnku odmiany ‘Ornak’ traktowanych rybawiryną oraz
poddanych termoterapii w celu odwirusowania. Analiza z użyciem markerów ISSR nie
wykazała zmienności u badanych mikrosadzonek, natomiast analiza markerów AFLP
wykazała zmienność na poziomie 2,8% u roślin poddanych termoterapii oraz 4% u roślin
traktowanych rybawiryną w porównaniu z kontrolą nietraktowaną.

Przeprowadzono analizę markerów AFLP oraz ISSR różnicujących odmiany jagody
kamczackiej podczas ukorzeniania w kulturach in vitro. Do analiz pobrano materiał roślinny
dwóch odmian ‘Zojka’ i ‘Wojtek’ rosnących na pożywkach różniących się zawartością
regulatorów wzrostu, ilością cukru i azotu oraz rosnących w różnych temperaturach. Kontrolę
stanowiła pożywka podstawowa MS (100%N, sacharoza 30g).

Analiza markerów ISSR wykazała zmienność roślin odmiany ‘Zojka’ na pożywkach
zawierających IAA, natomiast u roślin odmiany ‘Wojtek’ na pożywkach z dodatkiem IBA.
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Selva Grandarosa

Wykres. Ocena tożsamości genetycznej dwóch odmian truskawki ‘Selva’ i ‘Grandarosa’ podczas
namnażania w kulturach in vitro przy wykorzystaniu markerów AFLP.

Wykres. Ocena tożsamości genetycznej dwóch odmian jagody kamczackiej ‘Zojka’ i ‘Wojtek’ podczas
ukorzeniania w kulturach in vitro przy wykorzystaniu markerów AFLP.

Wykres. Ocena tożsamości genetycznej dwóch odmian truskawki ‘Selva’ i ‘Grandarosa’ podczas
ukorzeniania w kulturach in vitro przy wykorzystaniu markerów AFLP.
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Zojka Wojtek


