Metodika izolace DNA a analýzy
molekulárních markerů pro účely
popisu genových zdrojů a identifikace
odrůd brambor (Solanum tuberosum L.)

Autoři: prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D., Ing. Alena Nováková,
Ing. Kateřina Šimáčková, Ing. Barbora Kubátová, Ph.D.
České Budějovice, 2008

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zemědělská fakulta

Metodika izolace DNA a analýzy
molekulárních markerů pro účely
popisu genových zdrojů a identifikace
odrůd brambor (Solanum tuberosum L.)

Metodika byla vypracovaná jako výstup projektu NAZV 1B44011: „Vývoj a
testování systému analytických metod pro praktickou charakterizaci odrůd
brambor registrovaných v ČR“ a výzkumného záměru MSM 6007665806
„Trvale udržitelné způsoby zemědělského hospodaření v podhorských a
horských oblastech zaměřené na vytváření souladu mezi jejich produkčním
a mimoprodukčním uplatněním“

prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D.
Ing. Alena Nováková
Ing. Kateřina Šimáčková
Ing. Barbora Kubátová, Ph.D.

České Budějovice, Září 2008

i

Metodika izolace DNA a analýzy molekulárních markerů pro účely popisu
genových zdrojů a identifikace odrůd brambor (Solanum tuberosum L.)
Vladislav Čurn a kol.
vcurn@seznam.cz
Biotechnologické centrum ZF JU v Českých Budějovicích, České Budějovice 2008
www.zf.jcu.cz, http://biocentrum.zf.jcu.cz

Vypracováno za podpory projektu NAZV 1B44011: „Vývoj a testování systému
analytických metod pro praktickou charakterizaci odrůd brambor registrovaných
v ČR“ a výzkumného záměru MSM 6007665806 „Trvale udržitelné způsoby
zemědělského hospodaření v podhorských a horských oblastech zaměřené na
vytváření souladu mezi jejich produkčním a mimoprodukčním uplatněním“
Recenzenty metodiky byli:
Ing. Petra Hlásná – Čepková, Ph.D.
ITS ČZU Praha - Suchdol
MUDr. Hana Hájková
ÚKZÚZ, NRL-OMB, Hroznová 2, Brno

Text: ©2008 Čurn V., Nováková A., Šimáčková K., Kubátová B.
Foto: ©2008 Čurn V., Bárta J.
Grafická úprava: ©2008 Šimáčková K.
Vydáno bez jazykové úpravy
ISBN: 978-80-7394-135-2

ii

iii

Čurn V. a kol. (2008):

Metodika izolace DNA a analýzy molekulárních markerů pro účely popisu genových zdrojů a
identifikace odrůd brambor (Solanum tuberosum L.).

Obsah:
I. Cíl metodiky ...................................................................................................................... 1
II. Vlastní popis metodiky ................................................................................................... 3
II.1. Úvod ............................................................................................................................... 3
II.2. Metodika izolace DNA .................................................................................................. 5
Rostlinný materiál používaný pro izolaci DNA brambor .................................................. 5
Metody izolace DNA brambor .......................................................................................... 6
Izolace DNA pomocí DNeasy Plant Mini Kit (QIAGEN) ................................................. 6
Izolace DNA s použitím Invisorb Spin Plant Mini Kit (INVITEK) ................................... 7
Izolace DNA pomocí CTAB (Williams et al. 1992) ........................................................... 8
Izolace DNA pomocí CTAB–PVP (polyvinylpyrrolidon) .................................................. 9
Izolace DNA pomocí CTAB a současného přidání PVPP (polyvinylpolypyrrolidon) .... 11
SDS extrakce podle Edwardse et al. (1991) .................................................................... 13
Extrakce DNA Kirby roztokem (Covey a Hull 1981) ...................................................... 13
Izolace rostlinné DNA podle Jobese, Hurleye a Thiena (1995)...................................... 14
Porovnání jednotlivých metod izolace DNA ................................................................... 17
II.3. Metodika analýzy DNA markerů ................................................................................. 19
RAPD (random amplified polymorphic DNA) ............................................................... 19
SSR (single sequence repeat), mikrosatelity.................................................................... 21
ISSR (inter single sequence repeat), mikrosatelity .......................................................... 23
AFLP (amplified fragment length polymorphism) .......................................................... 24
II.4. Metodika elektroforézy DNA ...................................................................................... 29
Elektroforéza v agarózovém gelu .................................................................................... 29
Elektroforéza v polyakrylamidovém gelu........................................................................ 33
Elektroforéza v polyakrylamidovém gelu – denaturační elfo .......................................... 35
Elektroforéza v SYNERGELu ......................................................................................... 37
Detekce DNA pomocí SYBR GREEN: ........................................................................... 38
II.5. Metodika analýzy molekulárních dat ........................................................................... 39
Digitální obrazová analýza .............................................................................................. 39
III. Srovnání novosti postupů ........................................................................................... 41
IV. Popis uplatnění metodiky ........................................................................................... 42

iv

Čurn V. a kol. (2008):

Metodika izolace DNA a analýzy molekulárních markerů pro účely popisu genových zdrojů a
identifikace odrůd brambor (Solanum tuberosum L.).

V. Seznam použité související literatury .......................................................................... 43
VI. Seznam publikací, které předcházely metodice ........................................................ 47
VII. Příklady výstupů analýzy molekulárních markerů ................................................ 49
VIII. Katalog morfometrických, bílkovinných a DNA markerů................................... 53

v

Čurn V. a kol. (2008):

Metodika izolace DNA a analýzy molekulárních markerů pro účely popisu genových zdrojů a
identifikace odrůd brambor (Solanum tuberosum L.).

I. Cíl metodiky
Rok 2008 je z pohledu bramborářství oproti ostatním rokům obzvláště významný,
neboť OSN jej vyhlásila Mezinárodním rokem brambor. Heslem se stalo „HIDDEN
TREASURE“, neboli SKRYTÝ POKLAD, či spíše SKRYTÉ BOHATSTVÍ.
Brambory jsou celosvětově významnou plodinou, řadí se do tetrády
nejvýznamnějších plodin. V současné době se pěstují na téměř 20 mil. ha a
celosvětově je registrováno přes 4200 odrůd, které jsou pěstovány ve více než
100 zemích světa (Hamester and Hils 2003, Hils and Pieterse 2007). V České
republice je ve Státní odrůdové knize zapsáno 161 odrůd – stav z roku 2008
(ÚKZÚZ 2008). Platný zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových
výrobcích a vyhláška na něj navazující (Vyhláška MZe č. 332/1997 Sb.) vyžadují u
konzumních brambor garanci odrůdové deklarace při obchodním styku.
Předkládaná metodika je zacílena na využití molekulárních markerů na bázi
analýzy DNA pro účely popisu a identifikace jednotlivých odrůd, pro účely
verifikace odrůdové pravosti a čistoty sadby. Použité postupy lze využít i pro popis
a charakterizaci šlechtitelských materiálů a genových zdrojů používaných ve
šlechtění.
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II. Vlastní popis metodiky
II.1. Úvod
Kulturní brambor, Solanum tuberosum L., je jednou ze čtyř nejcennějších plodin
světa spolu s pšenicí, rýží a kukuřicí. Jeho uplatnění nalezneme jak ve výživě lidí,
tak i ve výživě hospodářských zvířat. Významné je i jeho využití pro účely
průmyslového zpracování.
Již v roce 1957 označil Carson odrůdu za základ moderní hospodářské produkce,
a poznamenal, že rozdíl mezi ziskem či ztrátou může být ovlivněn právě zvolením
vhodné odrůdy. Hlavním zájmem ve šlechtění hospodářských plodin je tedy
získávání nových odrůd, které by se vyznačovaly vyššími výnosy, výhodnějšími
kvalitativními znaky a rezistencí k biotickým a abiotickým faktorům. V mnohých
případech jsou donory těchto zlepšujících znaků (kromě výnosu) plané druhy.
Použití molekulárních markerů umožňuje efektivnější využití takovýchto genových
zdrojů ve šlechtění brambor (Callow et al., 1997).
Šlechtitelé a množitelé brambor stejně tak jako státní kontrolní orgány potřebují
spolehlivé prostředky pro identifikaci odrůd, které by mohly být rutinně aplikovány
na velký počet vzorků. Tento úkol je složitý, neboť na celém světě je více než
4000 odrůd brambor (Pieterse and Hils, 2007) a velký počet jich je nadále ročně
registrován. Tradiční postup identifikace a popisu odrůd, genových zdrojů a
šlechtitelských materiálů je založen především na hodnocení fenotypu. Odrůdy
jsou identifikovány na základě morfologických znaků a vlastností, fyziologických a
biochemických popisů. Tento postup je ale velmi zdlouhavý, protože některé
diskriminační znaky jsou zaznamenávány na úrovni klíčků, charakteru trsu a listů
či hlíz (Cooke and Reeves, 1998). Moderní postupy a přístupy zahrnují využití
metod molekulární biologie a jsou založeny na analýze isoenzymů, proteinů a
DNA. Obrovský rozvoj metody PCR, která byla poprvé použita v roce 1984 (Saiki
et al., 1985, 1988), vedl k vývoji celé řady technik a metodických postupů
využívaných i pro popis a identifikaci genotypů rostlin. Metody markerování na
úrovni molekulárních a biochemických markerů se tak staly účinným nástrojem
stanovování genetické variability, který umožňuje charakterizaci jednotlivých
genotypů (Görg et al., 1992).
Mezi prvními molekulárními metodami byly vyvinuty techniky založené na
polymorfismu proteinů. Nevýhodou těchto technik je jejich dostupnost pouze pro
limitované množství genů. Výsledky těchto technik jsou také ovlivňovány
vývojovou etapou rostliny a prostředím (Desborough a Peloquin, 1968).
V posledních dvou dekádách je použití molekulárních markerů pro šlechtění
kulturních plodin uplatňováno na základě přesně zjištěné genetické variability
získané pomocí DNA analýz (Staub et al., 1996), a proto již není detekce
požadovaných znaků ovlivněna faktory prostředí. Od objevení molekulárních
markerů pro analýzu rostlinného genomu se selekce zaměřuje na zjišťování
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genotypu na místo fenotypu, což umožňuje využití molecular marker assisted
selection (MMAS) (Paterson et al., 1991). Použití molekulárních markerů ve
šlechtění brambor otevírá nové příležitosti pro selekci žádaných genotypů.
V současné době je v České republice registrováno 161 odrůd brambor (ÚKZÚZ
2008), z nichž téměř 70% jsou produkty zahraničních (evropských) šlechtitelských
subjektů. Ochrana práv šlechtitelů k odrůdám je v České republice zajišťována
podle zákona č.132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a
plemenům zvířat, který upravuje práva a povinnosti vznikající z vytvoření nových
odrůd a z jejich obchodního využívání. Systém ochrany odrůd formulovaný tímto
zákonem odpovídá principům Mezinárodní úmluvy na ochranu nových odrůd
rostlin z roku 1961 podle UPOV (Union Internationale pour la Protection des
Obtentios Vegetales), ve znění jejích revizí z roku 1972 a 1978 (Souček, 1997).
Nicméně klasická morfometrická charakterizace odrůd přestává být v tomto
objemu registrovaných odrůd účinná, obzvláště na úrovni hlíz. Potřeba
identifikovat konkrétní odrůdu na úrovni hlíz je přitom nejdůležitější, především z
obchodního hlediska. Platný zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových
výrobcích a vyhláška na něj navazující (Vyhláška MZe č. 332/1997 Sb.) vyžadují u
konzumních brambor garanci odrůdové deklarace při obchodním styku. Kontrolní
orgány SZPI potřebují vhodný nástroj pro ověřování odrůdové deklarace u
konzumních brambor. Ten jim zatím poskytují, i přes určitá rizika, elektroforetická
spektra zásobních bílkovin. Toto hodnocení je založeno na principu porovnávání
profilu hlízových bílkovin ověřovaného vzorku s profilem garantovaného
standardu. Tyto metody identifikace a verifikace odrůd brambor se mohou velmi
vhodně uplatnit jak ve šlechtění, tak i v kontrole odrůdové pravosti, např. při
obchodování s konzumními bramborami (Sýkorová, 1999). DNA markery zatím
nejsou pro tento účel v ČR používány.
Nicméně přístup založený na analýze biochemických markerů (isoenzymů a
proteinů) má řadu limit – vliv prostředí, skladování, nedostatečná míra
polymorfismu. Výrazný pokrok v oblasti vývoje molekulárních markerů založených
na analýze DNA vede k potřebě doplnit stávající spektrum používaných markerů o
techniky a markery postavené na principu detekce polymorfismu na úrovni DNA.
Předkládaná metodika popisu a identifikace genotypů brambor vychází
z publikovaných i originálně navržených postupů a podává přehled o metodách
izolace DNA brambor z různých částí rostliny a metodách analýzy RAPD, AFLP,
SSR a ISSR markerů.
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II.2. Metodika izolace DNA
Rostlinný materiál používaný pro izolaci DNA brambor




klíčky z naklíčených hlíz brambor
listy (zdravé, nepoškozené)
hlízy (zdravé, nepoškozené, umyté, osušené)

DNA izolujeme dle příslušného protokolu z čerstvého materiálu (odebraného
v laboratoři nebo v polních podmínkách a uchovávaného do doby izolace na ledu
po dobu 2–4 hod), nebo z materiálu zamraženého (po odebrání materiál
zamrazíme a uchováváme v -80°C). V případě izolace DNA z hlíz je možné využít
i lyofilizovaného materiálu (z hlízy ukrojíme tenký plátek z celého profilu hlízy,
tento plátek je zamrazíme v -80°C a následně lyofilizujeme, po lyofilizaci plátek
rozdrtíme a homogenizujeme a získaný prášek je uchováváme v -20°C).


hlízová šťáva

Hlízovou šťávu získáváme dle metodiky UPOV (UPOV 2002) z hlíz, které jsou
omyty, zmraženy v -20°C a po jejich rozmražení vymačkáme hlízovou šťávu.
Z takto získané hlízové šťávy DNA izolujeme dle příslušného protokolu.


lyofilizovaný materiál

Jedná se o materiál, který získáme ze všech předchozích typů vzorků po jejich
lyofilizaci (šetrné vysušení při nízké teplotě ve vakuu). Lyofilizovaný materiál
uchováváme v uzavřených mikrocentrifugačních zkumavkách v mrazáku při -20°C.
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Metody izolace DNA brambor
DNA izolujeme ze všech výše uvedených typů materiálu (klíčky, listy, hlízy,
hůízová šťáva), a to jak z materiálu čerstvého tak zamraženého nebo
lyofilizovaného. Výtěžnost, čistota a použití takto získané DNA jsou diskutovány
na závěr této kapitoly.
DNA je možno izolovat mikroextrakčními metodami (komerčně dostupnými kity)
nebo pomocí standardních metod izolace DNA (získání většího množství DNA).
Izolace DNA pomocí DNeasy Plant Mini Kit (QIAGEN)
Metoda je založena na principu purifikace DNA pomocí specielních mikrokolon –
na první koloně dochází k zachycení proteinů, polysacharidů, detergentu a dalších
nečistot, na druhé koloně dochází k zachycení DNA a jejímu následnému vymytí
elučním roztokem.
Rostlinné pletivo můžeme rozdrtit v tekutém dusíku. Pokud nepoužíváme tekutý
dusík, rozdrtíme rostlinné pletivo homogenizátorkem přímo v mikrocentrifugační
zkumavce. Maximální množství rostlinného pletiva, které můžeme použít je 100
mg.
1. K homogenizovanému vzorku přidáme 400 µl pufru AP1 předehřátého na
65°C a 4 µl RNázy A (20 mg/ml). Důkladně protřepeme na vortexu. Směs
inkubujeme 10 min. při 65°C, během inkubace mikrocentrifugační zkumavku
2–3x převrátíme.
2. Přidáme 130 µl pufru AP2, promícháme a inkubujeme 5 min. na ledu.
3. Lyzát přeneseme do QIAshredder kolonek a centrifugujeme 2 min. při 8000
rpm. Při pipetování lyzátu do kolonek je nutné odstřihnout špičku pipety. Přes
filtr projde do sběrné nádobky i malá část mrtvých buněčných pletiv a
sraženin, kde vytvoří pelet.
4. Supernatant přeneseme do nových mikrocentrifugačních zkumavek. Většinou
získáme 450 µl supernatantu. Je-li ho méně, přepočteme množství roztoků
přidávaných v dalších krocích.
5. Přidáme 0,5 dílu pufru AP3 a 1 díl etanolu (96–100%) a promícháme pomocí
pipety. Př.: 450 µl supernatantu + 225 µl pufru AP3 + 450 µl etanolu.
6. 650 µl směsi z kroku 5 (včetně sraženin) přeneseme do DNeasy kolonek,
centrifugujeme 1 min. při  8000 rpm a odstraníme přefiltrovanou frakci.
7. Opakujeme krok 6 se zbývajícím vzorkem, odstraníme přefiltrovanou frakci i
centrifugační zkumavky.
8. DNeasy kolonky umístíme do nových centrifugačních zkumavek, přidáme
500 µl pufru AW do DNeasy kolonky, centrifugujeme 1 min. při  8000 rpm a
odstraníme přefiltrovanou frakci.
9. Přidáme 500 µl pufru AW do DNeasy kolonky, centrifugujeme 2 min. při
maximálních otáčkách až do vysušení membrány v kolonce, odstraníme
přefiltrovanou frakci i centrifugační zkumavky. DNeasy kolonky vyndáme
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opatrně z centrifugačních zkumavek, aby nedošlo ke kontaminaci vzorku
etanolem obsaženým ve filtrátu.
10. DNeasy kolonky přeneseme do 1,5 ml (2 ml) mikrocentrifugačních zkumavek
a přidáme 100 µl pufru AE (zahřátého na 65°C) přímo na membrány kolonek a
centrifugujeme 1 min. při  8000 rpm. Eluci můžeme zopakovat (do nové
mikrocentrifugační zkumavky).
Chemikálie:
 roztoky a kolony jsou součástí kitu
 kapalný dusík
 ethanol (čistý, 96% ethanol nedenaturovaný)
 šupinkový led
Přístroje:
 centrifuga, sada automatických pipet, homogenizátory, vortex, třepací vodní
lázeň nebo třepací dry-blok, termostat, analytické váhy
Izolace DNA s použitím Invisorb Spin Plant Mini Kit (INVITEK)
Metoda je založena na principu purifikace DNA pomocí specielních mikrokolon.
Rostlinné pletivo můžeme rozdrtit v tekutém dusíku. Pokud nepoužíváme tekutý
dusík, rozdrtíme rostlinné pletivo homogenizátorkem přímo v mikrocentrifugační
zkumavce. Maximální množství rostlinného pletiva, kterého můžeme použít je
100 mg.
1. V mikrocentrifugační zkumavce zhomogenizujeme cca 60 mg rostlinného
pletiva. Homogenát přeneseme do 1,5 ml mikrocentrifugačních zkumavek a
přidáme 400 µl Lysis Buffer P a 20 µl proteinázy K. Vortexujeme a necháme
30 min. inkubovat při 65°C. Během inkubace 2 – 3krát promícháme.
Připravíme si Spin Filter do 2,0 ml Receiver Tube.
2. Vzorky přeneseme na Spin Filter. Centrifugujeme 10 min. při 12000 rpm.
Pokud je to nutné přidáme 40 µl Rnázy A (10 mg/ml), vortexujeme a necháme
5 min. inkubovat při pokojové teplotě.
3. Přidáme 200 µl Binding Buffer P a vortexujeme.
4. Umístíme nové Spin Filter do 2,0 ml Receiver Tube, přeneseme vzorky a
1 min. inkubujeme. Centrifugujeme 1 min. při 12000 rpm.
5. Odstraníme filtrát a Spin Filter umístíme zpět do 2,0 ml Receiver Tube.
6. Přidáme 550 µl Wash Buffer I a centrifugujeme 1 min. při 12000 rpm.
Odstraníme filtrát a Spin Filter umístíme zpět do 2,0 ml Receiver Tube.
7. Přidáme 550 µl Wash Buffer II a centrifugujeme 1 min. při 12000 rpm.
Odstraníme filtrát a Spin Filter umístíme zpět do 2,0 ml Receiver Tube. Krok
opakujeme. Nakonec centrifugujeme 2 min. při 12000 rpm kvůli odstranění
ethanolu.
8. Spin Filter umístíme do nových 1,5 ml Receiver Tube a přidáme 50 – 100 µl
Elution Buffer D předehřátého na 65°C. Inkubujeme 3 min. při pokojové
teplotě. Centrifugujeme 1 min. při 10000 rpm.
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Pokud chceme vytvořit 1. a 2. eluát přidáme 50 µl Elution Buffer D předehřátého
na 65°C a inkubujeme 3 min. při pokojové teplotě. Centrifugujeme 1 min. při
10000 rpm. Postup opakujeme znovu s dalšími 50 µl Elution Buffer D, ale do
nové 1,5 ml Receiver Tube. Vznikne nám tak 50 µl 1. a 2. eluátu.
Chemikálie:
 roztoky a kolony jsou součástí kitu
 kapalný dusík
 ethanol (čistý, 96% ethanol nedenaturovaný)
 šupinkový led
Přístroje:
 centrifuga, sada automatických pipet, homogenizátory, vortex, třepací vodní
lázeň nebo třepací dry-blok, termostat, analytické váhy
Izolace DNA pomocí CTAB (Williams et al. 1992)
Tato metoda slouží k extrakci většího množství poměrně čisté DNA pro účely
standardizace metod a pro účely AFLP analýzy.
Metoda je založena na schopnosti CTAB (cetyltrimetylamoniumbromid) vytvářet
komplex s nukleovými kyselinami, který je při vysoké koncentraci solí rozpustný
(0,7 M NaCl), ale při snížené koncentraci solí (0,45 M NaCl) vytváří sraženinu
(Murray a Thompson 1980). CTAB zároveň působí jako detergenční činidlo, které
uvolňuje DNA z komplexu membrán a proteinů. Na základě rozdílné rozpustnosti
CTAB v porovnání s DNA je lze oddělit a získat dostatečně čistou rostlinnou DNA.
1. Připravíme si roztok 2x CTAB a 1% 2-merkaptoethanolu, na jeden vzorek
počítáme 500 µl roztoku. Připravený roztok dáme předehřát na 65°C.
2. Rostlinné pletivo můžeme rozdrtit v tekutém dusíku. Pokud nepoužíváme
tekutý dusík do sterilních 1,5 ml mikrocentrifugačních zkumavek dáme
rostlinné pletivo (cca 100 mg), ze kterého chceme izolovat DNA. Pro lepší
drcení pletiva přidáme sterilní křemičitý písek.
 V případě lyofilizátu je vhodné tento krok provádět v 10 ml centrifugačních
tubách a na 100 mg lyofilizátu přidat 5 ml roztoku 2x CTAB a 1%
2-merkaptoethanolu.
3. Ke každému vzorku přidáme 500 µl předehřátého pufru, pletivo rozdrtíme a
promícháme s pufrem. Necháme 45 min. inkubovat při 65°C. Během inkubace
každých cca 15 min. lehce promícháme.
4. Přidáme 500 µl směsi fenol–chloroformu–IAA, 10 min. protřepáváme.
Centrifugujeme 5 min. maximální rychlostí při pokojové teplotě.
5. Do nových mikrocentrifugačních zkumavek odpipetujeme vodnou fázi.
Přidáme 500 µl směsi chloroformu–IAA, 10 min. protřepáváme.
Centrifugujeme 5 min. maximální rychlostí při pokojové teplotě.
6. Do nových mikrocentrifugačních zkumavek přepipetujeme vodnou fázi.
Přidáme 2/3 objemu isopropanolu (přibližně 250 µl). 2–3x lehce promícháme.
Dáme na 30 min. do mrazáku (-20°C). Centrifugujeme 5 min. při 4°C
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maximální rychlostí. DNA by se měla zachytit na dně mikrocentrifugační
zkumavky. Odstraníme supernatant. Pelet usušíme.
Přidáme 300 µl 1x TE a necháme 30–60 min. inkubovat při 37°C.
Přidáme 1/10 objemu 3 M octanu sodného a 600 µl ledového (z mrazáku)
100% ethanolu. 2–3x lehce promícháme. Vzorky dáme do mrazáku (-20°C)
minimálně na 20 min., maximálně na 12 hodin (větší výtěžnost DNA).
Vzorky vyndáme z mrazáku a 10 min. centrifugujeme maximální rychlostí při
4°C. DNA by měla vytvořit viditelný pelet na dně mikrocentrifugační zkumavky.
Odstraníme supernatant (pipetujeme 2x). Necháme dobře usušit.
Přidáme 400 µl ledového 70% ethanolu. 2 – 3x lehce promícháme.
Centrifugujeme 2 min. maximální rychlostí při teplotě 4°C. Okamžitě
odstraníme všechen supernatant. Vzorky necháme dobře usušit (cca 10 min.).
Podle množství peletu (DNA) přidáme 20–200 µl 1x TE pufru nebo sterilní
vody.

Pro dokonalé přečištění můžeme zopakovat postup od bodu 5.
Přidáme 1 µl Rnázy A a necháme 30 min. inkubovat ve 37°C.
Chemikálie:
 kapalný dusík
 ethanol (čistý, 96% ethanol nedenaturovaný)
 šupinkový led
 2x CTAB extrakční pufr (2% CTAB, 100 mM Tris–HCl, pH=8,0, 50 mM
EDTA, 1,4 M NaCl, 1% 2-merkaptoetanol)
 2-merkaptoethanol
 fenol–chloroform–IAA (25 : 24 : 1)
 chloroform–IAA (24 : 1)
 1x TE pufr sterilní
 3 M octan sodný
 isopropanol
 70% ethanol
 Rnáza A 2 mg/ml
Přístroje:
 chlazená centrifuga, sada automatických pipet, homogenizátory, vortex,
třepací vodní lázeň nebo třepací dry-blok, termostat, analytické váhy, pH
metr, mrazák, digestoř
Izolace DNA pomocí CTAB–PVP (polyvinylpyrrolidon)
Tato metoda slouží k extrakci většího množství poměrně čisté DNA pro účely
standardizace metod a pro účely AFLP analýzy. Přidání PVP (polyvinylpyrrolidon)
odstraňuje kontaminanty a umožňuje získání čisté a kvalitnější DNA.
Metoda je založena na schopnosti CTAB (cetyltrimetylamoniumbromid) vytvářet
komplex s nukleovými kyselinami, který je při vysoké koncentraci solí rozpustný
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(0,7 M NaCl), ale při snížené koncentraci solí (0,45 M NaCl) vytváří sraženinu
(Murray a Thompson 1980). CTAB zároveň působí jako detergenční činidlo, které
uvolňuje DNA z komplexu membrán a proteinů. Na základě rozdílné rozpustnosti
CTAB v porovnání s DNA je lze oddělit a získat dostatečně čistou rostlinnou DNA.
1. Připravíme si roztok 2x PVP–CTAB a 1% 2-merkaptoethanolu, na jeden
vzorek počítáme 500 µl roztoku. Připravený roztok dáme předehřát na 65°C.
2. Rostlinné pletivo můžeme rozdrtit v tekutém dusíku. Pokud nepoužíváme
tekutý dusík do sterilních 1,5 ml mikrocentrifugačních zkumavek dáme
rostlinné pletivo (cca 100 mg), ze kterého chceme izolovat DNA. Pro lepší
drcení pletiva přidáme sterilní křemičitý písek.
 V případě lyofilizátu je vhodné tento krok provádět v 10 ml centrifugačních
tubách a na 100 mg lyofilizátu přidat 5 ml roztoku 2x PVP–CTAB a 1%
2-merkaptoethanolu.
3. Ke každému vzorku přidáme 500 µl předehřátého pufru, pletivo rozdrtíme a
promícháme s pufrem. Necháme 45 min. inkubovat při 65°C. Během inkubace
každých cca 15 min. lehce promícháme.
4. Po centrifugaci 12000 rpm 10 min. se převede supernatant (500 µl) do nových
1,5 ml mikrocentrifugačních zkumavek a přidá se 500 μl chloroformu s IAA,
směs se 10 min. promíchává a následně centrifuguje 5 min. při 12000 rpm.
5. Do nových mikrocentrifugačních zkumavek odpipetujeme vodnou fázi.
Přidáme 1/5 objemu 5% CTAB a směs se promíchá, opět se přidá 500 µl
směsi chloroformu–IAA a 10 min. protřepáváme. Centrifugujeme 5 min.
maximální rychlostí při pokojové teplotě.
6. Do nových mikrocentrifugačních zkumavek přepipetujeme vodnou fázi.
Přidáme 2/3 objemu isopropanolu (přibližně 250 µl) a 2–3x lehce promícháme.
Dáme na 30 min. (až na noc) do mrazáku (-20°C). Centrifugujeme 5 min. při
4°C maximální rychlostí. DNA by se měla zachytit na dně mikrocentrifugační
zkumavky. Odstraníme supernatant.
7. Přidáme 300 µl 1x TE a necháme 30–60 min. inkubovat při 37°C.
8. Přidáme 2 objemy (600 µl) ledového (z mrazáku) 100% ethanolu, 2–3x lehce
promícháme. Vzorky dáme do mrazáku (-20°C) minimálně na 20 min.,
maximálně na 12 hodin (větší výtěžnost DNA).
9. Vzorky vyndáme z mrazáku a 10 min. centrifugujeme maximální rychlostí při
4°C. DNA by měla vytvořit viditelný pelet na dně mikrocentrifugační zkumavky.
Odstraníme supernatant.
10. Přidáme 1 ml ledového 70% ethanolu, 2 – 3x lehce promícháme.
Centrifugujeme 2 min. maximální rychlostí při teplotě 4°C. Okamžitě
odstraníme všechen supernatant, pro odstaranění viditelných nečistot
opakujeme tento krok 2x. Vzorky necháme dobře vysušit (max. 3 hodiny).
12. Podle množství peletu (DNA) přidáme 20–200 µl 1x TE pufru nebo sterilní
vody (rozpustit 40 min. při 37°C).
Pro dokonalé přečištění můžeme zopakovat postup od bodu 5.
Přidáme 1 µl Rnázy A a necháme 30 min. inkubovat ve 37°C.
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Chemikálie:
 kapalný dusík
 ethanol (čistý, 96% ethanol nedenaturovaný)
 šupinkový led
 2x PVP–CTAB extrakční pufr (2% CTAB, 100 mM Tris–HCl, pH=8,0,
20 mM EDTA, 1,4 M NaCl, 1% 2-merkaptoetanol, 1% PVP–40000)
 2-merkaptoethanol
 5% CTAB
 chloroform–IAA (24 : 1)
 1x TE pufr sterilní
 isopropanol
 70% ethanol
 Rnáza A 2 mg/ml
Přístroje:
 chlazená centrifuga, sada automatických pipet, homogenizátory, vortex,
třepací vodní lázeň nebo třepací dry-blok, termostat, analytické váhy, pH
metr, mrazák, digestoř

Izolace DNA pomocí CTAB a současného přidání PVPP
(polyvinylpolypyrrolidon)
1. Připravíme si roztok 2x CTAB a 1% 2-merkaptoethanolu, na jeden vzorek
počítáme 500 µl roztoku. Připravený roztok dáme předehřát na 65°C.
2. Rostlinné pletivo můžeme rozdrtit v tekutém dusíku. Pokud nepoužíváme
tekutý dusík do sterilních 1,5 ml mikrocentrifugačních zkumavek dáme
rostlinné pletivo (cca 100 mg), ze kterého chceme izolovat DNA. Pro lepší
drcení pletiva přidáme sterilní křemičitý písek.
 V případě lyofilizátu je vhodné tento krok provádět v 10 ml centrifugačních
tubách a na 100 mg lyofilizátu přidat 5 ml roztoku 2x CTAB a 1%
2-merkaptoethanolu.
3. Ke každému vzorku přidáme 500 µl předehřátého pufru a cca 50 mg PVPP
(polyvinylpolypyrrolidon), pletivo rozdrtíme a promícháme s pufrem. Necháme
45 min. inkubovat při 65°C. Během inkubace každých cca 15 min. lehce
promícháme.
4. Přidáme 500 µl směsi fenol–chloroformu–IAA, 10 min. protřepáváme.
Centrifugujeme 5 min. maximální rychlostí při pokojové teplotě.
5. Do nových mikrocentrifugačních zkumavek odpipetujeme vodnou fázi.
Přidáme 500 µl směsi chloroformu–IAA, 10 min. protřepáváme.
Centrifugujeme 5 min. maximální rychlostí při pokojové teplotě.
6. Do nových mikrocentrifugačních zkumavek přepipetujeme vodnou fázi.
Přidáme 2/3 objemu isopropanolu (přibližně 250 µl). 2–3x lehce promícháme.
Dáme na 30 min. do mrazáku (-20°C). V tomto kroce, je možno práci přerušit
a ponechat vzorky v mrazáku 12 hod. Centrifugujeme 5 min. při 4°C
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maximální rychlostí. DNA by se měla zachytit na dně mikrocentrifugační
zkumavky. Odstraníme supernatant. Pelet usušíme.
Přidáme 300 µl 1x TE a necháme 30–60 min. inkubovat při 37°C.
Přidáme 20 µl 7,5 M octanu sodného a 600 µl ledového (z mrazáku) 100%
ethanolu. 2–3x lehce promícháme. Vzorky dáme do mrazáku (-20°C)
minimálně na 20 min., maximálně na 12 hodin (větší výtěžnost DNA).
Vzorky vyndáme z mrazáku a 10 min. centrifugujeme maximální rychlostí při
4°C. DNA by měla vytvořit viditelný pelet na dně mikrocentrifugační zkumavky.
Odstraníme supernatant (pipetujeme 2x). Necháme dobře usušit.
Přidáme 400 µl ledového 70% ethanolu. 2 – 3x lehce promícháme.
Centrifugujeme 2 min. maximální rychlostí při teplotě 4°C. Okamžitě
odstraníme všechen supernatant . Vzorky necháme dobře usušit (cca 10 min).
Podle množství peletu (DNA) přidáme 20–200 µl 1x TE pufru nebo sterilní
vody.

Pro dokonalé přečištění můžeme zopakovat postup od bodu 5.
Přidáme 1 µl Rnázy A a necháme 30 min. inkubovat ve 37°C.
Chemikálie:
 kapalný dusík
 ethanol (čistý, 96% ethanol nedenaturovaný)
 šupinkový led
 2x CTAB extrakční pufr (2% CTAB, 100 mM Tris–HCl, pH=8,0, 50
mM EDTA, 1,4 M NaCl, 2% 2-merkaptoetanol)
 2-merkaptoethanol
 PVPP (polyvinylpolypyrrolidon)
 fenol–chloroform–IAA (25 : 24 : 1)
 chloroform–IAA (24 : 1)
 1x TE pufr sterilní
 3 M octan sodný
 isopropanol
 70% ethanol
 Rnáza A 2 mg/ml
Přístroje:
 chlazená centrifuga, sada automatických pipet, homogenizátory, vortex,
třepací vodní lázeň nebo třepací dry-blok, termostat, analytické váhy, pH
metr, mrazák, digestoř
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SDS extrakce podle Edwardse et al. (1991)
Rostlinné pletivo můžeme rozdrtit v tekutém dusíku. Pokud nepoužíváme tekutý
dusík, rozdrtíme rostlinné pletivo homogenizátorkem přímo v eppendorfce.
Maximální množství rostlinného pletiva, které můžeme použít je 500 mg.
1. 0,5 g listového pletiva homogenizujeme ve 100 µl extrakčního pufru v
mikrocentrifugační zkumavce.
2. K homogenátu přidáme 300 µl extrakčního pufru a 5 s vortexujeme. Tato
extrakční směs může být ponechána při laboratorní teplotě i déle než
1 hodinu, dokud nejsou všechny vzorky homogenizovány.
3. Extrakt centrifugujeme 1 min. při 13000 rpm a 300 µl supernatantu přeneseme
do čisté mikrocentrifugační zkumavky.
4. K supernatantu přidáme 300 µl isopropanolu vychlazeného na -20°C a směs
necháme 2 min. srážet. Centrifugujeme 5 min. při 13000 rpm.
5. Osušený pelet rozpustíme ve 100 µl TE pufru. DNA je stabilní ve 4°C déle než
1 rok.
Chemikálie:
 kapalný dusík
 extrakční pufr (200 mM Tris-HCl, pH=7,5, 250 mM NaCl, 25 mM EDTA,
0,5 % SDS)
 chloroform–IAA (24 : 1)
 isopropanol
 TE pufr (10 mM Tris–HCl, pH=7,5; 0,1 mM EDTA)
Přístroje:
 centrifuga, sada automatických pipet, homogenizátory, vortex, analytické
váhy, pH metr, mrazák, digestoř

Extrakce DNA Kirby roztokem (Covey a Hull 1981)
Rostlinné pletivo můžeme rozdrtit v tekutém dusíku. Pokud nepoužíváme tekutý
dusík dáme rostlinné pletivo do mikrocentrifugační zkumavky, přidáme sterilní
křemičitý písek a 500 µl extrakčního pufru (Kirbyho roztoku).
1. Pletivo rozrušíme a 30 s vortexujeme.
2. Centrifugujeme 5 min. maximální rychlostí při pokojové teplotě. Můžeme
odpipetovat vodnou fázi bez zbytků pletiva a přepipetovat ho do nových
mikrocentrifugačních zkumavek.
Dále postupujeme podle protokolu viz. CTAB izolace od bodu 4.
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Chemikálie:
 kapalný dusík
 Kirbyho roztok (1% Tri-izopropyl naftalen síran (sodná sůl); 6% 4-amino-2hydroxybenzoová kyselina; 50 mM Tris–HCl (pH=8,3); 6% fenol (nasycen
200 mM Tris–HCl, pH=7); 10 mM EDTA; doplníme destilovanou vodou do
100 ml)
 ethanol (čistý, 96% ethanol nedenaturovaný)
 šupinkový led
 2x CTAB extrakční pufr (2% CTAB, 100 mM TrisHCl, pH=8,0, 50 mM
EDTA, 1,4 M NaCl, 2% 2-merkaptoetanol)
 2-merkaptoethanol
 fenol–chloroform–IAA (25 : 24 : 1)
 chloroform–IAA (24 : 1)
 1x TE pufr sterilní
 3 M octan sodný
 isopropanol
 70% ethanol
 Rnáza A 2 mg/ml
Přístroje:
 chlazená centrifuga, sada automatických pipet, homogenizátory, vortex,
třepací vodní lázeň nebo třepací dry-blok, termostat, analytické váhy, pH
metr, mrazák, digestoř

Izolace rostlinné DNA podle Jobese, Hurleye a Thiena (1995)
Rostlinné pletivo můžeme rozdrtit v tekutém dusíku. Pokud nepoužíváme tekutý
provádíme homogenizaci s extrakčním pufrem.
1. Připravíme si roztok extrakčního pufru, ke kterému přidáme proteinázu K (10
mg/ml). Na jeden vzorek počítáme 0,1 g rostlinného pletiva, 1 ml extrakčního
pufru a 50 µl proteinázy K. Připravený roztok dáme předehřát na 55°C.
2. Do sterilních mikrocentrifugačních zkumavek dáme rostlinné pletivo (cca
0,1 g), ze kterého chceme izolovat DNA a homogenizujeme ho
homogenizátorkem. Přidáme 1 ml extrakčního pufru smíchaného
s protinázou K a znovu promícháme homogenizátorkem.
3. Vortexujeme asi 15 s.
4. Vzorky dáme inkubovat do 55°C na 60 min.
5. Přidáme 80 µl 20% SDS (dodecylsíran sodný), promícháme, znovu
vortexujeme a necháme 1–2 hodiny inkubovat při 55°C.
6. Centrifugujeme 10 min. při 14 000 rpm, při 4°C.
7. Supernatant přepipetujeme do nové mikrocentrifugační zkumavky a přidáme
1/3 objemu (cca 300 µl) octanu draselného (pH=4,8). Lehce promícháme
(nevortexujeme) a dáme na 30 min. do -20°C.
8. Centrifugujeme 10 min. při 14000 rpm, při 4°C.
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9. Supernatant přepipetujeme do nové mikrocentrifugační zkumavky a přidáme
0,6 objemu (cca 600 µl) isopropanolu. Lehce promícháme a dáme na 30 min.
do -20°C.
10. Centrifugujeme 10 min. při 14000 rpm, při 4°C.
11. Odstraníme supernatant a pelet rozpustíme ve 200 µl sterilní vody. Pokud se
pelet špatně rozpouští, dáme vzorky inkubovat do 37°C cca 30 min.
12. Přidáme 0,5 objemu (cca 100 µl) 5 M NaCl a dobře promícháme. Potom
přidáme 2,0 objemu (cca 400 µl) ledového (z mrazáku) 95% ethanolu a
necháme 30 min. inkubovat při -20°C.
13. Centrifugujeme 10 min. při 14000 rpm, při 4°C.
14. Odstraníme supernatant a pelet rozpustíme v 500 µl sterilní vody. Pokud se
pelet špatně rozpouští, dáme vzorky inkubovat do 37°C cca 30 min.
15. Přidáme 500 µl směsi fenol–chloroformu–IAA a 10 min. protřepáváme.
16. Centrifugujeme 5 min. při 14000 rpm, při pokojové teplotě.
17. Přepipetujeme vodnou fázi do nové mikrocentrifugační zkumavky (cca 500 µl)
a přidáme 500 µl směsi chloroform–IAA a 10 min. protřepáváme.
18. Centrifugujeme 5 min. při 14000 rpm, při pokojové teplotě.
19. Přepipetujeme vodnou fázi do nové mikrocentrifugační zkumavky a přidáme
0,6 objemu (cca 250 µl) isopropanolu. Vzorky necháme inkubovat 30 min. při
-20°C.
20. Centrifugujeme 10 min. při 14000 rpm, při 4°C.
21. Odstraníme supernatant a pelet omyjeme cca 300 µl 70% ethanolu.
22. Centrifugujeme 5 min. při 14000 rpm, při 4°C.
23. Odstraníme ethanol a pelet osušíme.
24. DNA rozpustíme v TE pufru nebo sterilní vodě.
Chemikálie:
 kapalný dusík
 ethanol (čistý, 96% ethanol nedenaturovaný)
 extrakční pufr (100 mM octan sodný (pH=4,8); 100 mM EDTA (pH=8,0);
500 mM NaCl; 10 mM DTT; 2% (w/v) PVP (polyvinylpyrrolidon); pH upravit
na 5,5; bezprostředně před použitím přidat proteinázu K (100 µg/ml))
 5 M octan draselný (pH=4,8)
 TE pufr
 20% (w/v) SDS
 1 M DTT
 5 M NaCl
 100% isopropanol
 70% ethanol
 fenol–chloroform–IAA (25 : 24 : 1)
 chlororofm–IAA (24 : 1)
 sterilní voda
 šupinkový led

15

Čurn V. a kol. (2008):

Metodika izolace DNA a analýzy molekulárních markerů pro účely popisu genových zdrojů a
identifikace odrůd brambor (Solanum tuberosum L.).

Přístroje:
 chlazená centrifuga, sada automatických pipet, homogenizátory, vortex,
třepací vodní lázeň nebo třepací dry-blok, termostat, analytické váhy, pH
metr, mrazák, digestoř
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Porovnání jednotlivých metod izolace DNA
Vzhledem k tomu, že techniky analýzy DNA markerů mají být rutinně používány
v běžné praxi pro identifikaci a charakterizaci odrůd brambor, je nutné aby byla
k tomuto účelu používána taková metoda extrakce DNA, která bude
optimalizována pro toto uplatnění. Za optimální je považována taková metoda,
která bude na straně jedné prakticky a ekonomicky nenáročná a na straně druhé
bude poskytovat dostatečný výtěžek DNA schopné dalších analýz. Takto vybraná
„kompromisní“ a optimalizovaná metoda pak umožní extrahovat co největší počet
vzorků za jednotku času (např. denně) při uspokojivé vysoké kvalitě DNA a za
současné ekonomické únosnosti.
Pro volbu vhodné techniky extrakce DNA byly použity čtyři druhy rostlinného
materiálu: 1/ čerstvé pletivo z hlízy bramboru, 2/ čerstvé listy, 3/ klíčky a 4/ hlízová
šťáva získaná po vymačkání důkladně očištěné, omyté a zmražené hlízy. Před
izolací DNA byla hlíza opět rozmražena, po rozkrojení z ní bylo vymačkáno 5 ml
šťávy, ke které bylo přidáno 100 μl konzervantu (Na2SO3 + Na2S2O3). Takto
získaná šťáva byla přímo používána pro izolaci DNA. Pro stanovení optimální
techniky izolace DNA bramboru byly používány paralelně jak rostlinné pletivo
z hlízy, tak vymačkaná šťáva. Kromě izolace z čerstvé hmoty byla prováděna
izolace ze zamraženého matreriálu a v případě hlíz i z lyofilizovaných vzorků.
V tabulce 1 jsou porovnány sledované charakteristiky při hledání optimální
metody izolace DNA.
Tab. 1: Porovnání metod izolace DNA.

Metoda

Cena
[Kč]

CTAB

10

CTAB+PVP

11

CTAB+PVPP

11

KIRBY
SDS
JOBES
INVITEK
QIAGEN

9
7
13
72
120

Doba
izolace
[h]

8
(2dny)*
8
(2dny)*
8
(2dny)*
7-8
(2dny)*
4 -6
12
1,5-2
1,5-2

Počet
vzorků
na
den**

Pracnost
***

Práce s
fenolem

Výtěžek
roztoku
DNA [µl]

2 x 24

4

ne

10 - 100

200-400

2-40

2 x 24

4

ne

10 - 100

200-400

2-40

2 x 24

4

ne

10 - 100

200-400

2-40

24
2 x 24
24
4 x 24
4 x 24

3
2
5
1
1

ano
ne
ano
ne
ne

10 - 100
10 - 100
10 - 100
100
100

1-10
1-10
1-10
0,5-1
0,5-1

0,1-1
0,1-1
0,1-1
0,05-0,1
0,05-0,1

Koncentrace

roztoku
DNA
[ng/ml]

Výtěžek
DNA
[ng]

* osm hodin, ale rozloženo do dvou dnů
** standardní laboratoř, 1 pracovní linka, 1 centrifuga s rotorem pro 24 mikrocentrifugačních zkumavek
*** 1 – nejméně náročné, 5 – nejvíce náročný postup

Bylo testováno osm metod extrakce DNA: šest klasických metod izolace DNA –
izolace rostlinné DNA pomocí CTAB (Williams et al. 1992) a pomocí CTAB
s přidáním PVP nebo PVPP, extrakce rostlinné DNA Kirbyho roztokem (Covey a
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Hull 1981), SDS extrakce (Edwards et al. 1991), izolace rostlinné DNA dle Jobes
et al. (1995) a dvě metody při nichž byl používán komerčně dodávaný kit pro
izolaci rostlinné DNA Invisorb Spin Plant Mini Kit (INVITEK) a DNeasy Plant Mini
Kit (QIAGEN).
Podle sledovaných charakteristik byla jako optimální metoda pro účely analýzy
mikrosatelitů vybrána izolace pomocí Invisorb Spin Plant Mini Kit (INVITEK), která
nejlépe splňovala sledované vlastnosti. Tato metoda je srovnatelná s izolací
pomocí DNeasy Plant Mini Kitu (QIAGEN), oproti DNeasy Plant Mini Kitu
(QIAGEN) je ale cenově výhodnější. Vyšší cena „kitové“ izolace oproti
standardním metodám izolace byla vyvážena faktem, že jsou získány standardní
vzorky DNA, opakovatelně a reprodukovatelně u celého spektra odrůd. DNA je
získána v kvalitě, která umožňuje bezproblémovou analýzu širokého spektra DNA
markerů. V této metodě jsou spojeny požadavky na jednoduchou standardní a
rychlou metodu, která bude moci být uplatňena v běžné praxi.
Pro optimalizaci metod a pro účely hodnocení AFLP markerů a markerů
odvozených z retrotranspozonů je ale pro izolaci DNA vhodnější CTAB–PVP
metoda. U této metody lze modifikovat jednotlivé kroky, je dosahována vyšší
výtěžnost a čistota DNA, není ale vhodná pro velkosériové izolace a pro případy
jednoduchých screeningových analýz. Všechny tři metody izolace založené na
použití CTAB (metoda CTAB, metoda CTAB-PVP a metoda CTAB-PVPP) mají
stejné parametry při základním porovnání (pracnost, množství izolované DNA).
Odlišnost je zejména v kvalitě a čistotě DNA a spolehlivosti izolace. Tyto dva
poslední parametry se projevily u náročnějších technik, jako jsou AFLP a
retrotranspozonové markery. U méně náročných technik (analýzy ITS,
mikrosatelity) jsou tyto techniky srovnatelné a poskytují stejné výsledky.
Při srovnání izolace DNA z různých výchozích typů rostlinného materiálu, byla pro
rutinní analýzy mikrosatelitů upřednostněna izolace DNA z vymačkané šťávy.
Především proto, že poskytovala velmi jednoduchou a rychlou počáteční přípravu
vzorků. Pro účely analýzy AFLP markerů a markerů odvozených
z retrotranspozonů je ale nutné použít lyofilizovaný materiál nebo vzorky listů či
hlíz. V případě izolace DNA z hlízové šťávy není dosahováno požadovaného
minimálního výtěžku DNA a rovněž koncentrace izolované DNA je nižší.
Lyofilizovaný materiál lze získat velmi jednoduchým způsobem, zůstává
zachována integrita DNA, lyofilizované vzorky je možné velmi dlouho uchovávat
bez rizika zhoršení parametrů izolované DNA. Jedinou nevýhodou této metody je
potřeba přístrojového vybavení – lyofilizátoru.
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II.3. Metodika analýzy DNA markerů
RAPD (random amplified polymorphic DNA)
RAPD analýza je metoda založená na PCR technologii. Mezi její výhody patří
rychlost (je použitelná pro rychlý screening a identifikaci vzorků) a potřeba jen
velmi malého množství templátové DNA. Vzhledem k tomu, že při RAPD analýze
jsou využívány náhodně generované primery, není pro její provedení vyžadována
znalost cílových sekvencí a studovaného genomu. RAPD detekuje polymorfismus
v celém genomu. Tato technika je pro studium a charakterizaci genotypů brambor
doposud nejvíce používanou technikou. Waugh et al. (1992) použili techniku
RAPD při detekci genové introgrese u druhu Solanum tuberosum. RAPD markery
byly rovněž použity při studiu genetických vztahů mezi monoploidy, dvojitými
monoploidy a ostatními donorovými genotypy (Singsit, Ozias-Akins, 1993), při
určování genetické diverzity brambor (Demeke et al., 1996; Paz & Veilleux, 1997)
a při hodnocení genetické variability mezi vnitrodruhovými somatickými hybridy
(Gavrilenko et al., 1999). Pro charakterizaci odrůd brambor použili techniku RAPD
Demeke et al. (1993); Hosaka et al. (1994); Sosinski & Douches (1996);
Organisyan et al. (1996); Ford and Taylor (1997); Chakrabarti et al. (1998, 2001);
Pattanayak et al. (2002)aj. Chakrabarti et al. (2006) upozorňuje na jednu z
hlavních nevýhod této metody a to nestabilitu poskytnutých spekter v rámci
opakování a rovněž zjistil rozdíly ve spektrech v závislosti na izolovaném pletivu a
na způsobu pěstování rostlin (skleník vs. polní podmínky). Obdobné výsledky byly
získány i na našem pracovišti (Nováková et al. 2008).
Pro RAPD analýzu u brambor byly pro účely předkládané metodiky použity
náhodné primery (OPERON Technologies, CA), sekvence primerů jsou uvedeny
v tabulce 2.
Tab. 2: Sekvence náhodných primerů používaných pro RAPD analýzu u brambor.
Primer
OPA-01
OPA-03
OPA-09
OPA-13
OPB-01
OPB-06
OPB-11
OPB-17

Sekvence ‘5—3’
CAGGCCCTTC
AGTCAGCCAC
GGGTAACGCC
CAGCACCCAC
GTTTCGCTCC
TGCTCTGCCC
GTAGACCCGT
AGGGAACGAG

a další primery Operon – sekvence viz :
https://www.operon.com/stock/rapd_10mer_price.php
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Protokol RAPD analýzy vychází z metodiky Williams et al. (1990) upravené na
pracovišti Biotechnologického centra ZF JU Sobotka et al. (2004) a Čurn et al.
(2005).
PCR reakce probíhá v objemu 25 µl, v 1x reakčním pufru (10 mM Tris–HCl,
pH=8,3, 50 mM KCl, 2 mM MgCl2, 1% Triton X-100), 100 µM dNTP, 10 pM
primeru (Operon Technologies, serie A, B, F, H a K), 1 U Taq polymerázy
(TAKARA) a 25 ng templátové DNA.
Schéma pipetování – systém TAKARA:
 2,5 µl 10x reakčního pufru
 2,0 µl dNTPs
 1 µl DNA
 2 µl primeru
 0,2 µl DNA polymerázy (1 U)
 17,3 µl dH2O (voda do objemu 25 µl)
Alternativně je možné použít komerčně dodávané „master mixy“. PCR reakce pak
probíhá v objemu 25 µl, v 1x reakčním pufru (75 mM Tris–HCl, pH=8,8, 20 mM
(NH4)2SO4, 0,01% Tween 20, 2,5 mM MgCl2,), 200 µM dNTP, 10 pM primeru
(Operon Technologies, serie A, B, F, H a K), 1,25 U Taq Purple DNA polymerázy
(PPP Master Mix, Top-Bio, CZ) a 25 ng templátové DNA.
Schéma pipetování – systém PPP MM Top-Bio:
 12,5 µl PPP master mixu
 1 µl DNA
 2 µl primeru
 9,5 µl dH2O (voda do objemu 25 µl)
Amplifikace probíhá na MJ Research Thermocycler PTC 100, nebo Biometra T1
Cycler při následujícím teplotním profilu:
 počáteční denaturace
3 min. 94°C
 45 cyklů:
1 min. 94°C
2 min
35°C
3 min
72°C
 konečná elongace
10 min 72°C
 stop
–
4°C
PCR produkty se rozdělují na 1,5% agarózovém gelu v 1x TBE pufru. Jako marker
se používá 100 bp DNA ladder (NEB) a DNA fragmenty se vizualizují barvením
pomocí ethidium bromidu pod UV světlem. RAPD profily se zaznamenávají
pomocí Epson Ultra Cam 3100Z Imaging System.
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RAPD fingerprinty se následně vyhodnocují pomocí specializovaného software
(BioProfil 1D+, Vilber Lourmat; GelManager for Windows, BioSystematica;
UltraQuant) a získaná primární data přítomnosti či nepřítomnosti daného markeru
se dále statisticky zpracovávají.
Chemikálie:
 DNA polymeráza, dNTP’s, 10x pufr, MgCl2 nebo PPP Master Mix
 templátová DNA
 primery
 dH2O (PCR dH2O, nebo Millipore dH2O)
Přístroje:
 PCR thermocykler, centrifuga, sada automatických pipet, mrazák

SSR (single sequence repeat), mikrosatelity
Za mikrosatelity se považují tandemově uspořádaná krátká opakování s délkou
motivu 2–4 párů bazí (Morgante and Olivieri, 1993). Di-, tri- nebo tetranukleotidová
opakování jsou uspořádána v tandemech po 5 – 50 ti kopijích. Ashkenazi et al.
(2001) odhadli při studiu pěti rozdílných motivů, že u brambor mohou být
mikrosatelity nalezeny každých 52 kb.
DNA fingerprinting založený na SSR markerech použili pro identifikaci
tetraploidních klonů brambor (Kawchuk et al., 1996; Provan et al., 1996; Schneider
a Douches, 1997; Ghislain et al., 2000; McGregor et al., 2000; Ashkenazi et al.,
2001). Coombs et al. (2004) použil 18 SSR primerových kombinací pro identifikaci
17 odrůd brambor. Polymorfismus byl pozorován u 14 ti SSR primerových
kombinací při použití agarózové elektroforézy a u 18 ti SSR primerových
kombinací při použití PAGE (polyacrylamide gel electrophoresis) elektroforézy.
Žádný z primerů nedokázal rozlišit samostatně všech 17 odrůd brambor. Užití
mikrosatelitů (SSR) pro fylogenetické a fingerprintové analýzy u brambor studovali
Ashkenazi et al. (2001) a potenciál techniky PCR–ISSR pro fingerprinting odrůd
brambor posuzovali Prevost a Wilkinson (1999). McGregor et al. (2000) hodnotili
navzájem možnosti molekulárních markerů – RAPD, AFLP, ISSR a SSR – pro
fingerprinting odrůd brambor na modelovém souboru 39 odrůd. Zjistili, že všechny
techniky jsou schopné rozlišit všechny odrůdy tohoto souboru. Nicméně jednotlivé
techniky se lišily hodnotou tzv. genotypového indexu, který blíže charakterizuje
možnosti jednotlivých technik (pro AFLP GI = 1,0; RAPD GI = 0,53; ISSR GI =
0,47 a pro SSR GI = 0,36).
Pro SSR analýzu u brambor byly pro účely předkládané metodiky použity
primerové páry STM 2005, STM 1102, STM 3012, STWIN a STG BBS, sekvence
primerů jsou uvedeny v tabulce 3.
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Tab. 3: Sekvence primerů používaných pro SSR analýzu u brambor.
Primer

Sekvence ‘5—3’

STM 2005

5´– TTT AAG TTC TCA GTT CTG CAG GG – 3´
5´– GTC ATA ACC TTT ACC ATT GCT GGG – 3´
5´– GGA AGA ATT TTG TAG GTT CAA – 3´
5´– AAA GTG AAA CTT CCT AGC ATG – 3´
5´– CAA CTC AAA CCA GAA GGC AAA – 3´
5´– GAG AAA TGG GCA CAA AAA ACA – 3´
5´– TGT TGA TTG TGG TGA TAA – 3´
5´– TGT TGG ACG TGA CTT GTA – 3´
5´– AAT CGG TGA TAA ATG TGA ATG C – 3´
5´– ATG CTT GCC ATG TGA TGT GT – 3´

STM 1102
STM 3012
STWIN
STG BBS

Teplota
nasedání
54˚C
55˚C
57˚C
54˚C
54˚C

Protokol SSR analýzy vychází z metodiky Williams et al. (1990) upravené na
pracovišti Biotechnologického centra ZF JU Nováková et al. (2008).
PCR reakce probíhá v objemu 25 µl, v 1x reakční pufru (75 mM Tris–HCl, pH=8,8,
20 mM (NH4)2SO4, 0,01% Tween 20, 2,5 mM MgCl2, 200 µM dNTPs), 10 pM
primeru (Qiagen), 1,25 U Taq Purple DNA polymerázy (PPP Master Mix, Top-Bio,
CZ) a 50 ng templátové DNA.
Schéma pipetování – systém PPP MM Top-Bio:
 12,5 µl PPP master mixu
 1 µl DNA
 0,5 µl primer F
 0,5 µl primer R
 10,5 µl dH2O (voda do objemu 25 µl)
Amplifikace probíhá na Biometra T1 Cycler při následujícím teplotním profilu:
 počáteční denaturace
3 min. 94°C
 30 cyklů:
30 s
94°C
30 s
54–57°C, dle příslušného primeru
1 min
72°C
 konečná elongace
5 min
72°C
 stop
–
4°C
PCR produkty se rozdělují na 3% agarózovém gelu nebo 10% PAGE v 1x TBE
pufru nebo na 3% Synergelu v 0,5x TBE pufru. Jako marker sae používá 100 bp
DNA ladder (NEB) a DNA fragmenty se vizualizují barvením pomocí ethidium
bromidu pod UV světlem. Profily se zaznamenávají pomocí Epson Ultra Cam
3100Z Imaging System.
Profily SSR markerů se vyhodnocují pomocí specializovaného software (BioProfil
1D+, Vilber Lourmat; GelManager for Windows, BioSystematica; UltraQuant) a
primární data se dále statisticky zpracovávají.
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Chemikálie:
 PPP Master Mix
 templátová DNA
 primery
 dH2O (PCR dH2O, nebo Millipore dH2O)
Přístroje:
 PCR thermocykler, centrifuga, sada automatických pipet, mrazák

ISSR (inter single sequence repeat), mikrosatelity
Technika ISSR markerů je modifikací techniky SSR markerů (Zietkiewics et al.,
1994; Kantety et al., 1995). Tato technika je založena na použití PCR amplifikace
s náhodně ukotveným mikrosatelitovým motivem. Na rozdíl od techniky SSR není
při ISSR nutná žádná předchozí znalost sekvence. Hantula et al. (1996), Charters
et al. (1996) a Zietkiewics et al. (1994) považují tuto metodu za přesnějsí a
opakovatelnější než metodu RAPD. Metoda ISSR markerů zároveň poskytuje
větší polymorfismus. ISSR markery jsou dominantní, ačkoli někteří autoři udávají i
jejich kodominantní charakter (Fischer et al., 1996).
Pro ISSR analýzu u brambor byly pro účely předkládané metodiky použity primery
P1, P2, P3, P4 a B1, sekvence primerů jsou uvedeny v tabulce 4.
Tab. 4: Sekvence primerů používaných pro ISSR analýzu u brambor.
Primer

Sekvence ‘5—3’

P1
P2
P3
P4
B1

ACA CAC ACA CAC ACA CG
AGA GAG AGA GAG AGA GYT
GAG AGA GAG AGA GAG AYC
ACA CAC ACA CAC ACA CYG
CAC ACA CAC ACA GT
*(Y = C nebo T)

Teplota
nasedání
55˚C
55˚C
55˚C
55˚C
55˚C

Protokol ISSR analýzy vychází z metodiky Prevost and Wilkinson (1999) upravené
na pracovišti Biotechnologického centra ZF JU Nováková et al. (2008).
PCR reakce probíhá v objemu 25 µl, v 1x reakční pufru (75 mM Tris–HCl, pH=8,8,
20 mM (NH4)2SO4, 0,01% Tween 20, 2,5 mM MgCl2, 200 µM dNTPs), 10 pM
primeru (Qiagen), 1,25 U Taq Purple DNA polymerázy (PPP Master Mix, Top-Bio,
CZ) a 50 ng templátové DNA.
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Schéma pipetování – systém PPP MM Top-Bio:
 12,5 µl PPP master mixu
 1 µl DNA
 1 µl primeru
 10,5 µl dH2O (voda do objemu 25 µl)
Amplifikace probíhá na Biometra T1 Cycler při následujícím teplotním profilu:
 počáteční denaturace
3 min. 94°C
 40 cyklů:
30 s
94°C
30 s
55°C
1 min
72°C
 konečná elongace
7 min
72°C
 stop
–
4°C
PCR produkty se rozdělují na 2% agarózovém gelu v 1x TBE pufru. Jako marker
se používá 100 bp DNA ladder (NEB) a DNA fragmenty se vizualizují barvením
pomocí ethidium bromidu pod UV světlem. ISSR profily se zaznamenávají pomocí
Epson Ultra Cam 3100Z Imaging System.
Profily ISSR markerů se vyhodnocují pomocí specializovaného software (BioProfil
1D+, Vilber Lourmat; GelManager for Windows, BioSystematica; UltraQuant) a
primární data se dále statisticky zpracovávají.
Chemikálie:
 PPP Master Mix
 templátová DNA
 primery
 dH2O (PCR dH2O, nebo Millipore dH2O)
Přístroje:
 PCR thermocykler, centrifuga, sada automatických pipet, mrazák

AFLP (amplified fragment length polymorphism)
Technika AFLP kombinuje principy technik RFLP a PCR (Vos et al., 1995).
Vysokomolekulární genomická DNA (nebo v případě cDNA–AFLP získaná cDNA)
se štěpí současně dvěma restričními endonukleázami. Na vzniklou populaci
restrikčních fragmentů se ligují adaptory o známe sekvenci a provádí se
preselektivní amplifikace. Primery pro tento amplifikační krok jsou komplementární
k adaptorům s dalším selektivním nukleotidem na 3’– konci. Selektivní amplifikace
se pak provádí s primery se třemi selektivními nukleotidy (v případě rostlin resp.
objektů s velkým genomem). U AFLP dochází ke kombinaci specifičnosti
restrikčního štěpení se snadností PCR. Polymorfismus se pak zjišťuje na základě
přítomnosti/nepřítomnosti a velikosti amplifikovaných fragmentů po separaci na
PAGE nebo na genetickém analyzátoru (sekvenátoru).
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Oproti metodám RFPL a RAPD má technika AFLP řadu výhod, mezi nejdůležitější
patří generování velkého množství dominantních markerů pokrývajících celý
genom. Kromě využití pro identifikaci genotypů kulturních rostlin je cílena zejména
pro účely mapování významných kvalitativních a kvantitativních znaků. Tato
metoda nachází uplatnění také při studiu biodiverzity, přípravě markerů a
genetickém mapování (Ballvora et al., 1995; Meksem et al., 1995; Van Eck et al.,
1995). Kim et al. (1998) charakterizovali soubor 12 odrůd brambor technikou AFLP
(použili 7 primerových kombinací se třemi selektivními nukleotidy na obou
primerech) – ze 466 generovaných pruhů bylo 88% polymorfních mezi odrůdami
zvoleného souboru. Van der Voort et al. (1998) vytvořili on-line katalog
(http://www.plantbreeding.wur.nl/Projects/Markers/markers.html) AFLP markerů
(733 chromozómově specifických AFLP markerů) pokrývající celý genom
bramboru.
Restrikce genomické DNA a ligace adaptorů (restrikčně ligační krok):
Restrikce (50 µl celkový objem):
40 µl vzorku DNA + 1x R/L pufr, 5 U EcoRI, 5 U MseI
Na 1 vzorek: 4 µl H2O, 5 µl 10x R/L pufru, 0,25 µl EcoRI = 5 U, 0,5 µl MseI = 5 U
(10 µl restrikčního master mixu se přidá ke 40 µl templátu DNA, promíchá se a
štěpí se 16 h při 37°C)
Ligace (60 µl celkový objem):
50 µl restrikční směsi + 1x R/L pufr, 5 pmol EcoRI 3’ adaptor, 5 pmol EcoRI
5’ adaptor, 50 pmol MseI 3’ adaptor, 50 pmol MseI 5’ adaptor, 1,2 pmol
ATP, 1 U T4 DNA ligáza
Na 1 vzorek: 1 µl 10x RL pufru, 0,1 µl EcoRI–3' adaptoru = 5 pmol, 0,1 µl EcoRI–
5' adaptoru = 5 pmol, 0,2 µl Mse–3' adaptoru = 50 pmol, 0,2 µl Mse–5' adaptoru =
50 pmol, 1,2 µl 10 mM ATP, 1 µl (1 U) T4 Ligase, 6,2 µl vody
(10 µl ligačního master mixu se přidá k 50 µl restrikční směsi, promíchá se a
inkubuje se 3 h při 37°C)
R/L směs se po ukončení ligace naředí 10x T0.1E pufrem (540 µl T0.1E pufru +
60 µl R/L směsi)
Pre-selektivní amplifikace (+1/+1) PCR
Preselektivní amplifikace (50 µl celkový objem):
5 µl vzorku (10x naředěný vzorek po R/L), 1x PCR pufr, 4 mM MgCl2,
200 µM dNTP’s, 75 ng EcoRI–A primeru, 75 ng MseI–A primeru, 1 U Taq
DNA polymerázy
Na 1 vzorek: 5 µl vzorku, 5 µl PCR pufru, 2 µl 50 mM MgCl2, 1 µl 10 mM dNTP’s,
0,15 µl EcoRI–A primeru (500 ng/µl), 0,15 µl MseI–A primeru (500 ng/µl), 0,2 µl
Taq (5 U/µl), 36,5 µl vody
(45 µl PCR master mixu se přidá k 5 µl vzorku)
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Preselektivní amplifikace – teplotní profil PCR reakce:
 počáteční denaturace
2 min. 94°C
 30 cyklů:
30 s
94°C
30 s
60°C
1 min
72°C
 konečná elongace
9 min
72°C
 stop
–
4°C
Po ukončení preselektivní amplifikace se 40 µl reakční směsi 20 x naředí (860 µl
TE + 40 µl templátu).
10 µl nenaředěného PCR produktu se použije na elektroforézu (1,2% agarozový
gel v 1x TBE/TAE pufru), pro ověření R/L a Pre-Amp kroku – přítomnost
fragmentů o velikosti 0 – 400 bp.
Selektivní amplifikace (+3/+3) PCR
Selektivní amplifiakce (10 µl celkový objem):
2,5 µl vzorku (20x naředěný vzorek po Pre-Amp), 1x PCR pufr, 1,5 mM
MgCl2, 200 µM dNTP’s, 5 ng EcoRI–ANN–FAM primeru, 30 ng MseI–ANN
primeru, 0,5 U Taq DNA polymerázy
Na 1 vzorek: 2,5 µl vzorku, 1 µl PCR pufru, 0,2 µl 10 mM dNTP’s, 0,087 µl EcoRI–
ANN–FAM primeru (10000 pmol), 0,095 µl MseI–ANN primeru (316 ng/µl), 0,1 µl
Taq (5 U/µl), 6,018 µl vody
(7,5 µl PCR master mixu se přidá k 2,5 µl vzorku)
Selektivní amplifikace – teplotní profil PCR reakce:
 počáteční denaturace
2 min. 94°C
 10 cyklů:
30 s
94°C
30 s
65°C (-1°C/cyklus)
1 min
72°C
 25 cyklů:
30 s
94°C
30 s
56°C
1 min
72°C
 konečná elongace
15 min 72°C
 stop
–
4°C
Příprava vzorků na fragmentační analýzu:
Vzorky jsou připraveny do 96 jamkových destiček (ABI):
11 µl formamidu, 0,4 µl 400 HD Rox Size Standard (ABI), 1,0 µl vzorku (po
selektivní amplifikaci)
Vzorky se důkladně promíchají, musí být bez bublinek a jsou v cykleru
denaturovány – 4 min. při 95°C. Ihned (!) po ukončení denaturace jsou položeny
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na nejméně 2 min. do cold bloku vychlazeného na -20°C, po té je provedena
fragmentační analýza (ABI – automatický genetický analyzátor – sekvenátor) dle
manuálu k sekvenátoru.
Chemikálie:
 10x RL pufr (10 ml zásobní roztok): 0,121g Tris–acetate do 8 ml H2O
(100 mM); upravit pH na 7,5 pomocí led. kys. octové; přidat 0,214 g MgAc
(octan hořečnatý) (100 mM); 0,491g KAc (octan draselný) (500 mM);
0,077g Dithiothreitol (DTT) (50 mM)
 ATP (10 mM, 100 µl alikvoty, uchovávat v -80°C): 0,06 g ATP do 8 ml H2O;
upravit pH na 7,0 pomocí 0,1N NaOH; doplnit do 10 ml
 T0.1E pufr: 5 ml 1 M Tris pH=7,5 (8,0), 100 µl 0,5 M EDTA, doplnit vodou
do 500 ml
 Hi-Di formamid (ABI)
 400 HD Rox Size Standard nebo 500 Liz Size Standard (ABI)
 templátová DNA
 restrikční enzymy (MseI, EcoRI – NEB)
 Mse a Eco adaptory, Mse a Eco preselektivní primery, Eco fluorescenčně
značené selektivní primery, Mse selektivní primery
 dH2O (PCR dH2O, nebo Millipore dH2O)
Přístroje:
 PCR thermocykler, centrifuga, sada automatických pipet, mrazák, mrazicí
destička, genetický analyzátor
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II.4. Metodika elektroforézy DNA
Klasickou metodou, univerzálně používanou k rozdělení makromolekul, je
elektroforéza. V elektrickém poli se makromolekuly s nenulovým elektrickým
nábojem pohybují k jedné z elektrod v závislosti na své relativní molekulové
hmotnosti, celkovém náboji a tvaru. DNA je kyselina, obsahuje záporně nabité
fosfátové skupiny. V elektrickém poli se pohybují fragmenty DNA od záporné
elektrody směrem ke kladné. K dělení fragmentů DNA se užívá nejčastěji
agarózový gel uložený horizontálně. Fragmenty o stejné délce postupují stejně
rychle a vytvoří proužek. DNA je na gelu vizualizována pomocí specifického
barvení ethidiumbromidem (EtBr). Tato látka patří mezi interkalační barviba. Váže
se dovnitř dvoušroubovice a po ozáření ultrafialovým světlem (UV) oranžově
fluoreskuje. Vzhledem k tomu, že ethidium bromid je karcinogen, gely jsou po
vyfotografování skladovány ve zvláštní odpadní nádobě.

Elektroforéza v agarózovém gelu
Příprava gelu:
1. Agaróza se smíchá s vodou a pufrem v příslušném poměru v širokohrdlé
Erlenmayerově baňce a rozvaří se v mikrovlnné troubě (2+1 min. na max
výkon, nesmí zpěnit); agaróza musí být dokonale rozpuštěná, během
rozváření je nutné s Erlenmayerovou baňkou několikrát zamíchat.
2. Roztok agarózy je třeba zchladit na cca 55°C, přidá se odpovídající množství
ethidium bromidu, důkladně promíchá a nalije se do připravené vaničky;
nalévací vanička musí být dokonale vyrovnaná do vodorovné polohy. Agarózu
je nutné nalévat opatrně a plynule, bez tvorby bublin, případné bubliny je
zapotřebí eliminovat.
3. Po nalití agarózy je se do vaničky umístí hřebínek a gel se nechá 30–60 min.
ztuhnout.
4. Ztuhlý gel je umístěn do elektroforetické vany a pod hladinu pufru jsou do
jamek vkládány vzorky.
Nanášení vzorků:
Vana elektroforetické jednotky se naplní dostatečným množstvím pracovního
roztoku 1x koncentrovaného pufru (2 mm nad úroveň gelu). K celému objemu
PCR reakce (25 µl) se přidá 4 µl nanášecího pufru (LB), promíchá se špičkou a
nanese pod hladinu elektroforetického pufru do jamek. Alternativně je možné
nanést vzorky na gel a poté opatrně vložit gel i se vzorky pod hladinu
elektroforetického pufru.
Nanášecí pufr – LB:
 0,25% bromfenolové modři, 40% (w/v) glycerolu nebo sacharozy ve vodě
 0,025 g bromfenolové modři, 4 g sacharózy – rozmíchat do 10 ml vody, pufr
se rozpipetuje do mikrocentrifugačních zkumavek a uchovává v lednici
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Roztok ethidium bromidu – EtBr:
 10 mg ethidium bromidu se rozpustí v 1 ml destilované vody (pracovat
s rouškou v digestoři)
Marker – DNA ladder:
 100 bp DNA ladder (NEB) – 1 µl markeru, 10 µl vody, 2 µl LB se promíchá
a nanese na gel
Podmínky separace:
 23 V po dobu 30 min. a poté 90 V po dobu 2,5 hod
Vizualizace DNA:
 gel je položen na UV transiluminátor a pod
zaznamenáno/vyfotografováno spektrum markerů

UV

světlem

je

Příprava gelu a pufrů:
Tab. 5a: Složení 0,7% agarózového gelu v TAE pufru.
Elektroforéza 0,7% agarózový gel [pufr 50x TAE]
objem gelu
[ml]

množ. agarózy
[g]

množ. vody
[ml]

množ. pufru
TAE [ml]

množ. Et. Br. V
[µl]

50

0,35

49

1

5

100

0,7

98

2

8

150

1,05

147

3

8-10

200

1,4

196

4

12-13

Tab. 5b: Složení 0,7% agarózového gelu v TBE pufru.
Elektroforéza 0,7% agarózový gel [pufr 5x TBE]
objem gelu
[ml]

množ. agarózy
[g]

množ. vody
[ml]

množ. pufru
TBE [ml]

množ. Et. Br. V
[µl]

50

0,35

40

10

5

100

0,7

80

20

8

150

1,05

120

30

8-10

200

1,4

160

40

12-13
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Tab. 6a: Složení 1,5% agarózového gelu v TAE pufru.
Elektroforéza 1,5% agarózový gel [pufr 50x TAE]
objem gelu
[ml]

množ. agarózy
[g]

množ. vody
[ml]

množ. pufru
TAE [ml]

množ. Et. Br. V
[µl]

50

0,75

49

1

5

100

1,5

98

2

8

150

2,25

147

3

8-10

200

3

196

4

12-13

Tab. 6b: Složení 1,5% agarózového gelu v TBE pufru.
Elektroforéza 1,5% agarózový gel [pufr 5x TBE]
objem gelu
[ml]

množ. agarózy
[g]

množ. vody
[ml]

množ. pufru
TBE [ml]

množ. Et. Br. V
[µl]

50

0,75

40

10

5

100

1,5

80

20

8

150

2,25

120

30

8-10

200

3

160

40

12-13

Tab. 7a: Složení 3,0% agarózového gelu v TAE pufru.
Elektroforéza 3% agarózový gel [pufr 50x TAE]
objem gelu
[ml]

množ. agarózy
[g]

množ. vody
[ml]

množ. pufru
TAE [ml]

množ. Et. Br. V
[µl]

50

1,5

49

1

5

100

3

98

2

8

150

4,5

147

3

8-10

200

6

196

4

12-13
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Tab. 7b: Složení 3,0% agarózového gelu v TBE pufru.
Elektroforéza 3% agarózový gel [pufr 5x TBE]
objem gelu
[ml]

množ. agarózy
[g]

množ. vody
[ml]

množ. pufru
TBE [ml]

množ. Et. Br. V
[µl]

50

1,5

40

10

5

100

3

80

20

8

150

4,5

120

30

8-10

200

6

160

40

12-13

Tab. 8: Příprava pracovních roztoků TAE a TBE pufrů.
1x pufr TAE/TBE na 100 ml
koncentrace
pufru

množ. vody

množ. pufru

50x

98

2

10x

90

10

5x

80

20

Tab. 9: Složení zásobních roztoků TAE a TBE pufrů
50x TAE

5x TBE

Tris (Trizma)

242 g

54

0,5 M EDTA

100 ml

20 ml

led. kys. octová

57,1 ml

-

kys. boritá

-

27,5

dH2O

voda do 1 L

voda do 1 L

Chemikálie:
 agaróza (v kvalitě pro elektroforézu DNA)
 zásobní roztok TAE/TBE pufru
 roztok ethidium bromidu
 LB pufr
 DNA marker
 PCR reakce
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Přístroje:
 mikrovlnná trouba, sada automatických pipet, jednotka horizontální
elektroforézy se zdrojem

Elektroforéza v polyakrylamidovém gelu
Příprava gelu:
1. Důkladně umyjeme elektroforetická skla (ve vodě a poté je otřeme
ethanolem), sestavíme aparaturu do „nalévacího stojánku“.
2. Ze zásobních roztoků připravíme směs – AC/BIS + voda + gelový pufr +
siřičitan, promícháme a přidáme persíran a TEMED, důkladně promícháme,
ale vyvarujeme se tvorby bublin v roztoku! a IHNED!!! nalijeme nebo 5 ml
automatickou pipetou naneseme mezi sestavená skla; roztok může i velmi
rychle „tuhnout“; vložíme hřebínek a necháme min 1 hod. polymerovat.
3. Poté vyjmeme hřebínek, jamky propláchneme elektroforetickým pufrem,
naneseme vzorky a sestavíme komplet elektroforézy.
4. Nalijeme elektroforetické pufry a probíhá elektroforéza.
5. Po ukončení elektroforézy opatrně oddělíme skla, vyjmeme gel a přeneseme
jej do barvicí směsi (200 ml elektroforetického pufru a 20 μl roztoku ethidium
bromidu); barvení probíhá 10–30 min. a poté jsou fragmenty vizualizované na
UV transiluminátoru.
Nanášecí pufr – LB:
 0,25% bromfenolové modři, 40% (w/v) glycerolu nebo sacharózy ve vodě
 0,025 g bromfenolové modři, 4 g sacharózy – rozmíchat do 10 ml vody, pufr
se rozpipetuje do mikrocentrifugačních zkumavek a uchovává v lednici
Roztok ethidium bromidu – EtBr:
 10 mg ethidium bromidu se rozpustí v 1 ml destilované vody (pracovat
s rouškou v digestoři)
Marker – DNA ladder:
 100 bp DNA ladder (NEB) – 1 µl markeru, 10 µl vody, 2 µl LB se promíchá
a nanese na gel
Podmínky separace:
 50 V po dobu 30 min. a poté 220 V po dobu 2,5 – 3 hod.
Vizualizace DNA:
 po obarvení je gel položen na UV transiluminátor a pod UV světlem je
zaznamenáno/vyfotografováno spektrum markerů
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Příprava gelu a pufrů:
akrylamid je neurotoxický a kancerogenní, při práci s roztoky a gely je třeba dbát
zvýšené opatrnosti a používat ochranné pomůcky! zvláštní opatrnosti je třeba
zejména při přípravě zásobních roztoků (práce s rouškou v digestoři)
Tab. 10: Složení nedenaturačního gelu pro elektroforézu DNA.
nedenaturační gel
SEPARAČNÍ GEL (7.5%)

redestilovaná
voda
AC/BIS
pufr A nebo A’
siřičitan sodný
persíran amonný
TEMED

ml
ml
ml
µl
µl
µl

AC/BIS:
pufr A:
pufr A’:
pufr B:
Na2SO3 :
(NH4)2S2O8:
SDS:
elektrodový pufr 1:
AC/BIS
gelové pufry
persíran
elektrodový pufr 1

SEPARAČNÍ GEL (10%)

37,5
15
7,5
160
300
30

31,5
20
7,5
160
300
30

30 g acrylamid + 0,8 g BIS / 100 ml
7,27 g Tris (Trizma), 48 ml 1 M HCl, pH=7,5 / 100 ml
36,3 g Tris (Trizma), 48 ml 1 M HCl, pH=8,8 / 100 ml
6 g Tris, 48 ml 1 M HCl, pH=6,8 / 100 ml
nasycený vodný roztok
15% roztok
10% roztok
9,27 g kys. boritá, NaOH do pH=7,2 / 1000 ml
uchovávat ve tmě a chladnu, roztok stálý cca 3 týdny
uchovávat ve tmě a chladnu, stálé
lze uchovávat ve tmě a chladnu 1 týden
připravovat před použitím

Chemikálie:
 akrylamid a bis-akrylamid (v kvalitě pro elektroforézu DNA)
 roztoky pufrů
 nasycený vodný roztok siřičitanu sodného
 persíran amoný
 TEMED
 roztok ethidium bromidu
 LB pufr
 DNA marker
 PCR reakce
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Přístroje:
 jednotka vertikální elektroforézy se zdrojem, sada pro nalévání gelů, sada
automatických pipet
Alternativním postupem pro DNA PAGE je využití čipové elektroforézy Experion
(Bio-Rad) s čipy pro elektroforézu DNA. Postup je velmi rychlý, dostatečně citlivý a
precizní, nevýhodou je nutnost pořízení nákladné investice.

Elektroforéza v polyakrylamidovém gelu – denaturační elfo
Denaturační gel pro elektroforézu DNA se připravuje za přídavku močoviny,
používá se k separaci malých fragmentů a pro účely sekvenační elektroforézy.
Příprava a sestavení skel pro sekvenační elektroforézu
Obě skla, která se používají pro sekvenační elektroforézu, spacery a hřeben
důkladně umyjeme detergentem a pečlivě odstraníme případné zbytky gelu. Po
osušení skel, spacerů a hřebenu, vše opláchneme v ultračisté vodě a po té ve
100% ethanolu. Spodní sklo (to, na kterém po ELFO zůstává gel) vložíme na
1 hodinu do roztoku bind silane a necháme ho „silanizovat“ tzn. že na skle se
vytvoří vrstva, která po té váže gel. Sklo opláchneme ultračistou vodou a potom
100% ethanolem. Na vrchní sklo (to, které odpuzuje gel) nalijeme cca 5 ml repel
silane, dobře rozetřeme po skle, tak aby po celé ploše vznikla tenká vrstva a
necháme 15 min. působit. Sklo opláchneme ultračistou vodou.
Na spodní „bind“ sklo položíme k dlouhým okrajům spacery a přiložíme vrchní
„repel“ sklo tou vrstvou, kterou jsme potřeli repel silane. Soupravu pečlivě
urovnáme a spojíme svorkami na jedné z dlouhých a jedné z krátkých stran. Tu
stranu, na které není žádná ze svorek důkladně zalepíme přes hranu izolepou, tak
aby skla zůstala pevně spojena. Svorky přendáme a postup opakujeme na druhé
nezalepené straně. Když jsou obě dlouhé strany zalepené, zalepíme spodní
stranu skel. Dbáme na to, aby tato strana byla velmi pečlivě zalepená, jinak gel
bude vytékat. Spodní rohy skel zalepíme dvakrát popřípadě třikrát.
Tab. 11: Složení denaturačního gelu pro elektroforézu DNA.

AC/BIS 30%
5x TBE
voda
močovina

ml
ml
ml
g

6%
20
20
24,7
42

Koncetrace akrylamidu
8%
26,6
20
18,1
42

10%
33,3
20
11,4
42

Chemikálie:
10% persíran amonný: 0,1 g do 1 ml vody (připravujeme čerstvý před každou
ELFO)
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100 ml roztoku připravíme podle tabulky, vše smícháme, zahříváme ve vodní lázni
při 55°C (pozor ochlazuje se) po dobu 3 min., objem doplníme do 100 ml. Z takto
připraveného roztoku odebereme 10 ml přidáme 60 l 10% persíranu amonného a
5 µl TEMEDU.
Roztok ihned nanášíme pipetou mezi skla tak, aby nevznikly žádné bubliny. Tato
vrstva gelu má po ztuhnutí zabránit vytékaní zbývajícího gelu.
Když spodní vrstva dobře ztuhne přidáme ke zbývajícím 90 ml roztoku 540 µl
10% persíranu amonného a 45 µl TEMEDU a pomocí střičky naneseme mezi skla,
tak aby nevznikly žádné bubliny. Roztok nanášíme až k okraji vyříznutí vrchního
skla, přebytečný roztok odstraníme a přesah spodního skla očistíme, aby ne něm
neulpívaly zbytky gelu. Hřeben zasuneme mezi skla asi 4mm hluboko tou stranou,
na které nejsou zuby. Gel necháme ztuhnout.
Trubičku ze střičky ihned umyjeme, aby v ní gel neztuhnul a neucpal ji.
Pre-run sekvenační elektroforézy
Když je gel dobře ztuhlý odstraníme izolepu ze spodní části, skla vložíme do vany
a připevníme je k vaně pomocí svorek. Do vany nalijeme 1x TBE pufr a prázdný
gel necháme cca 15 – 20 min. běžet při 1800V.
Vlastní elektroforéza
Po pre-run vypneme proud, vyndáme hřeben a do štěrbiny, kterou hřeben v gelu
vytvořil, naneseme loading buffer, po té vsuneme zpátky hřeben tou stranou, na
které jsou zuby, tak hluboko, aby hřeben vytvořil mezi skly sloty pro vzorky. Do
slotů naneseme vzorky (které jsme těsně před tím denaturovali) cca 3 – 4 µl a
necháme ELFO běžet při 1800V (cca 1 hodinu). Po doběhnutí ELFO vypneme
proud, odpojíme zdroj (!!!) a vyndáme skla. Odstraníme izolepu, vyndáme spacery
a opatrně od sebe odlepíme skla. Na spodním „bind“ skle by měl zůstat gel.
Barvení stříbrem
Spodní sklo, na kterém zůstal gel vložíme do fix/stop solution a 20 min.
oplachujeme a třepeme. V tomto roztoku může gel zůstat přes noc bez třepání.
Gel přeneseme do nové misky a 3krát 5 min. dobře oplachujeme ultračistou vodou
za současného třepání. Gel ponoříme do staining solution a 30 min. barvíme a
třepeme. Po barvení gel 15 s oplachujeme ultračistou vodou a po té ho vložíme do
vychlazené developing solution, ke které jsme přidali 1,5 ml formaldehydu a 200 µl
1% thiosulfátu sodného. 6 – 7 min omýváme, dokud nejsou proužky dobře
viditelné. Po zviditelnění proužků přeneseme gel zpět do fix/stop solution a 3 min.
necháme působit, aby došlo k ukončení vyvíjecí reakce. Gel 2krát 5 min. omyjeme
ve vodě. Gel překryjeme celofánem, necháme uschnout a po té digitalizujeme.
Všechny pomůcky důkladně umyjeme.
Chemikálie:
 akrylamid a bis-akrylamid (v kvalitě pro elektroforézu DNA)
 močovina (pro elektroforézu DNA – ultračistá)
 roztoky pufrů
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nasycený vodný roztok siřičitanu sodného
persíran amoný
TEMED
roztok ethidium bromidu
LB pufr
DNA marker
PCR reakce
Bind a Repel Silane (Serva)
Fix/stop solution (10 % kyselina octová): 100 ml kyseliny octové
přimícháme do 900 ml ultračisté vody
Staining solution: 1 l ultračisté vody, 1 g AgNO3, 1 ml formaldehydu
Developing solution (vývojka): 30 g NaCO3, 1 l ultračisté vody, těsně před
použitím přidáme 1,5 ml formaldehydu a 200 µl 1% thiosulfátu sodného
(1% thiosulfát sodný: 0,01 g do 1 ml vody, připravujeme čerstvý před
každou ELFO)

Přístroje:
 jednotka vertikální elektroforézy se zdrojem (sekvenační elektroforéza
s vysokonapěťovým zdrojem), sada pro nalévání gelů, sada automatických
pipet, třepačka

Elektroforéza v SYNERGELu
Synergel je přípravek, který po smíchání s agarózou vytváří gel a výrazně zvyšuje
separační možnosti agarózového gelu. Separované fragmenty DNA vytváří ostré
pruhy, dobře rozdělené. Je používán zejména pro separaci a detekci malých
fragmentů. Oproti PAGE gelu je zachována jednoduchost přípravy a provedení
gelu a jeho netoxičnost.
Výpočet množství synergelu, které přidáváme k agaróze – koncentraci synergelu
vypočítáme na základě následující ho vzorce:

concSynergel = (A-0,7) / 2
kde A je koncetrace agarozového gelu bez přídavku synergelu, který chceme
převést na synergel/agarozový gel
0,7 – je hodnota koncentrace základního agarozového gelu
např. v případě, kdy standardní 3% agarozový gel nahražujeme gelem
s přídavkem synergelu je složení gelu následující:
A = 3%
množství synergelu ve směsi: (3-0,7) / 2 = 1,15%
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1,15% synergelu přidáme k 0,7% agarozy, tj. pro přípravu 250 ml roztoku
použijeme 2,875 g synergelu a 1,75 g agarózy
Postup přípravy Synergel/agarózového gelu:
 Navážíme daná množství agarózy a synergelu.
 Přidáme takové množství 100% ethanolu, aby došlo k rozmíchání (nesmí
se tvořit hrudky).
 Přidáme 250 ml 0,5x TBE pufru.
 Rozvaříme v mikrovlnné troubě.
 Přidáme 5 µl roztoku ethidium bromidu.
 Důkladně promícháme.
 Nalijeme do vany / formy na gel.
 Necháme ztuhnout – cca 1–1,5 hod.
Chemikálie:
 agaróza (v kvalitě pro elektroforézu DNA)
 Synergel (Roth)
 zásobní roztok TBE pufru
 roztok ethidium bromidu
 LB pufr
 DNA marker
 PCR reakce
Přístroje:
 mikrovlnná trouba, sada automatických pipet, jednotka horizontální
elektroforézy se zdrojem

Detekce DNA pomocí SYBR GREEN:
V případě použití barviva SYBR GREEN (nižší toxicita, lepší vizualizace
DNAnagelu, nižší pozadí) se při přípravě gelu nepoužívá ethidium bromid. Po
ukončení PCR je ke vzorkům DNA přidán nanášecí pufr (LB) se SYBR GREEN.
Vzorky jsou naneseny na gel a probíhá elektroforéza. Po ukončení elektroforézy
probíhá vizualizace DNA fragmentů/PCR produktů na UV transiluminátoru.
V případě dokumentace gelů pomocí kamery nebo fotoaparátu je nutné použití
zeleného filtru namísto červeného filtru používaného u gelů barveným ethidium
bromidem !
LB se SYBR GREEN:

0,025 g Bromphenol Blue
0,025 g Xylene Cyanol FF
3 ml glycerol
20 µl SYBR GREEN (koncentovaný roztok, FLUKA)
doplnit dH2O do 10 ml

rozpipetovat do alikvot a skladovat v temnu při -20°C, krátkodobě lze skladovat i
při +4°C
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II.5. Metodika analýzy molekulárních dat
Digitální obrazová analýza
Vyhodnocování získaných elektroforeogramů:
Pro vyhodnocování výsledků po elektroforéze je používána řada metod. Mezi
jednodušší metody vhodné při malém množství analyzovaných vzorků a/nebo
malém počtu proužků je ruční proměření gelů a stanovení relativní pohyblivosti
jednotlivých pruhů nebo jejich velikosti (délky udané v bp).
Poměrně dokonalých výsledků lze dosáhnout po důkladnější (ale značně časově
náročné) obrazové analýze gelů. Jsou dostupné komerčně dodávané záznamové
jednotky (scanery, příp. zařízení na bázi CCD kamery, s obslužným a
vyhodnocovacím softwarem – BioRad, Image Laboratory, Stratagene), ale
výsledků obdobné kvality lze dosáhnout i s méně finančně náročným zařízením.
Na našem pracovišti využíváme komplexní počítačové zpracování gelů – při
využití barevného stolního scaneru s vysokou rozlišovací schopností (600 dpi)
nebo digitální fotoaparátu jako součásti GelDocumentation Sytem. Po digitalizaci
jsou gely zpracovány pomocí speciálního software – GelManager® for Windows
(BioSystematica, U.K.), BioProfil 1D++ (Vilber Lourmat, Francie) nebo UltraQuant
6.0 (UltraLum,INC, USA).
Tyto programy pro digitální obrazovou analýzu a zpracování elektroforetických
gelů umožní analýzu a objektivní porovnávání jednorozměrných elektroforetických
spekter. Umožňují konstrukci rozsáhlých databází ”fingerprintů”, které pak mohou
být porovnávány. Využití mají zejména v epidemiologických studiích, identifikaci
genotypů, systematice, ekologii, populační genetice, klinické biochemii a
biotechnologických aplikacích.
Postup obrazové analýzy gelů:
Následující kroky představují kostru postupu počítačového zpracování a
vyhodnocování elektroforeogramů
 záznam gelu ze scaneru nebo digitálního fotoaparátu/kamery
 úprava a optimalizace ”obrázku” – záznamu gelu
 výběr pozice vzorku a záznam křivky optické hustoty vzorku
 odstranění pozadí
 korekce absorbančních profilů na základě referenčních spekter
 kontrola a korekce pozice píků (proužků)
 porovnání profilů (korelací profilů nebo porovnáním pozice proužků)
 výpočet matice podobnosti (koeficienty podobnosti)
 výpočet a grafické znázornění pomocí dendrogramu
 identifikace nového paternu porovnáním s databází
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Statistické zpracování dat
Pro účely komplexního hodnocení molekulárních markerů je vhodné využít
statistického zpracování dat. Metoda digitální analýzy pak představuje prostředek
pro primární zpracování elektroforeogramů a zaznamenání pozice pruhů na gelu.
Na základě takto zjištěných a korelovaných pruhů na gelu je možné sestavit
matice přítomnosti/nepřítomnosti pruhu v dané zóně a provést statistické
hodnocení (výpočet frekvence alel, výpočet koeficientů genetické identity, výpočty
genetických vzdáleností či podobností, clusterová /UPGMA – unweighted pair
group method averages/ a ordinační /PCO – Principal Coordinates Analysis/
analýza a sestavení dendrogramů a ordinačních diagramů). Pro tyto účely je
využíván program Statistica 6.0 (Statsoft) a MVSP (Kovach Comp. Serv.) (z
důvodu možnosti výpočtu genetické distance dle Nei-Li metriky koeficientů
podobnosti).
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III. Srovnání novosti postupů
Předkládanou „Metodiku izolace DNA a analýzy molekulárních markerů pro účely
popisu genových zdrojů a identifikace odrůd brambor (Solanum tuberosum L.) lze
hodnotit jako novou metodiku, protože v současné době není v ČR k dispozici
dostupná metodika zahrhnující optimalizované pracovní postupy pro izolaci DNA a
analýzu molekulárních markerů u brambor. Dostupné informace jsou jen dílčí a
rozptýlené ve vědeckých publikacích, které se problematikou molekulárního
markerování zabývají. Komplexní vyhodnocení vhodnosti jednotlivých postupů
izolace DNA a použitelnosti jednotlivých markerů pak dostupné není. Molekulární
markery představují ve srovnání s morfologickými či biochemickými markery
kvalitativně nový přístup, který má na jedné straně obrovský potenciál využití, na
straně druhé pak má i své limity. Pro nekontroverzní použití molekulárních
markerů pro účely popisu genových zdrojů a identifikace odrůd včetně hodnocení
odrůdové čistoty a pravosti je naprosto nezbytné použít vhodné postupy izolace
DNA, které poskytují kvalitní DNA použitelnou pro opakovatelné a
reprodukovatelné analýzy. Rovněž v oblasti vývoje a použití jednotlivých markerů
dochází k vývoji a značnému posunu a každý z markerovacích systémů má svá
specifika. Reálná interpretace molekulárních dat pak vyžaduje volbu vhodných a
optimalizovaných postupů. Přednosti a limity jednotlivých postupů pro izolaci DNA
a analýzu molekulárních markerů jsou předmětem předkládané metodiky.
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IV. Popis uplatnění metodiky
Metodika izolace DNA a analýzy molekulárních markerů pro účely popisu
genových zdrojů a identifikace odrůd brambor (Solanum tuberosum L.) obsahuje
optimalizované postupy pro izolaci DNA. V metodice je uveden nejen přehled
metod, ale je poukázáno i na přednosti jednotlivých metod a metody jsou
vyhodnoceny z pohledu rychlosti a pracnosti provedení, kvantity a kvality získané
DNA. Ve druhé části jsou pak představeny základní fingerprintové techniky a
metody určené pro separaci a vyhodnocení molekulárních markerů.
Metodika představuje soubor optimalizovaných metod a postupů, na jejichž
základě lze provádět rutinní analýzy DNA markerů u brambor. Výstupem analýzy
je pak spektrum markerů, respektive soubor markerů při použití více
markerovacích systémů. Molekulární markery pak mohou být využity pro popis a
identifikaci obrůd brambor, hodnocení odrůdové čistoty a pravosti, popis a
charakterizaci genových zdrojů. Molekulární markery nejsou dosud standardně pro
tyto účely používány, mohou být ale vhodným doplňkem morfologických a
biochemických markerů. Uživatelé metodiky jsou pracoviště výzkumná a
šlechtitelská, pracoviště kontrolních orgánů, která mohou s výhodou využít
přednosti analýzy molekulárních markerů – rychlost analýzy, vysokou míru
polymorfismu a nízké ovlivnění faktory vnitřního a vnějšího prostředí. Metodika
bude uplatněna prostřednictvím Ústředního bramborářského svazu, který sdružuje
pěstitele a zpracovatele brambor a obchodní organizace v ČR. S Ústředním
bramborářským svazem byla uzavřena smlouva o uplatnění metodiky.
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VII. Příklady výstupů analýzy molekulárních markerů

Ukázka výsledků RAPD analýzy u brambor

Obr. 1: Spektrum RAPD markerů získané po amplifikaci s primerem OPA-07 a
primerem OPB-02. DNA byla izolovaná pomocí CTAB metody z hlíz, pro každou
odrůdu jsou uvedeny výsledky 3 opakování – izolace ze 3 hlíz dané odrůdy. U
řady odrůd je patrná nestabilita RAPD spekter a nestejné výsledky získané v rámci
třech hodnocených opakování.
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Obr. 2: Na tomto obrázku jsou uvedeny výsledky opakovaných analýz – RAPD
analýzy u třech hlíz dané odrůdy, která byla třikrát nezávisle opakována. Jsou
patrné nejen rozdíly mezi analyzovanými hlízami, ale i nestabilita při porovnání
opakovaných analýz. Na základě zjištěných výsledků, nestability a obtížné
opakovatelnosti RAPD analýzy bylo doporučeno tuto techniku nepoužívat u
brambor pro účely hodnocení genových zdrojů a identifikace odrůd.

Obr. 3: Ukázka detekovaného kvalitativního i kvantitativního polymorfismu při
hodnocení třech hlíz u odrůdy Colette.

50

Čurn V. a kol. (2008):

Metodika izolace DNA a analýzy molekulárních markerů pro účely popisu genových zdrojů a
identifikace odrůd brambor (Solanum tuberosum L.).

Ukázka výsledků analýzy mikrosatelitů u brambor

Obr. 4: Spektrum SSR markerů získaných po amplifikaci s primerem STWIN 12G.

Obr. 5: Výsledky statistické analýzy mikrosatelitových dat – A/ dendrogram
získaný po shlukové analýze (UPGMA) a B/ ordinační diagram získaný po PCO
analýze (Proncipal Coordinates Analysis). Na výsledcích je patrné seskupení
odrůd do skupin, odlišitelnost jednotlivých skupin odrůd je velmi dobrá a zřetelná.
Pro rozlišení a jednoznačnou identifikaci všech odrůd je zapotřebí používat více
(5) mikrosatelitových markerů/lokusů.

Obr. 6: Výsledky statistického zpracování ISSR dat – je patrný vyšší
polymorfismus daného markeru a vyšší rozlišovací schopnost, kdy všechny
sledované odrůdy byly s dostatečnou mírou přesnosti odlišeny. Nevýhodou
daného markeru je ale obdobně jako u RAPD jeho nestabilita, zjištěná jak v rámci
opakování analýz u jednotlivých hlíz, tak i během nezávislého opakování
amplifikace.
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VIII. Katalog morfometrických, bílkovinných a DNA
markerů
Metody vypracované v rámci této metodiky – tj. metody izolace DNA a metody
analýzy jednotlivých DNA markerů byly využity pro tvorbu “Katalogu
morfometrických, bílkovinných a DNA markerů”. Tento katalog je dostupný na
internetu na adrese: http://www.katalogbrambor.cz . Katalog zahrnuje celé
spektrum v ČR registrovaných odrůd brambor, obsahuje jejich popisy, spektra
bílkovinných a molekulárních markerů- katalog pak umožňuje (1) vyhledání
příslušné odrůdy a podává popisnou informaci o jejích charakteristikách na úrovni
morfometrických, biochemických a molekulárních markerů; (2) identifikaci odrůdy
na základě zadání zjištěných parametrů odrůdy.
Součástí katalogu je elektronická vyhledávací databáze KROB (Katalog
registrovaných odrůd brambor). Získaná data – morfologické charakteristiky,
spektra biochemických markerů a spektra DNA markerů byla po analýzách
zaznamenána, zpracována prostřednictvím obrazové analýzy a převedena do
„nula-jedna“ matic charakterizující nepřítomnost či přítomnost pruhu produktu
(pruhu) v elektroforetickém spektru příslušného markeru. Získaná data jsou
vložena do elektronické vyhledávací databáze. Katalog společně s databází je
výstupem využitelným šlechtiteli, kontrolními orgány a dostupný odborné
veřejnosti.
Ukázky stránek elektronické vyhledávací databáze KROB.
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