1.

MOLEKULÁRNÍ MARKERY
Genetický marker (signální gen) se používá pro označení jasně se fenotypově

projevujícího znaku s jednoduchou dědičností. Označení marker pak předpokládá spojení
tohoto znaku genovou vazbou s jinými kvantitativními či kvalitativními znaky (SOZINOV
1985). Genetické biochemické markery se musí vyznačovat dostatečnou genetickou a jí
odpovídající fenotypovou variabilitou, vysokou expresivitou a penetrancí a rovněž
vysokou heritabilitou, tj. nezávislostí na podmínkách prostředí (ŠAŠEK, ČERNÝ a
SÝKOROVÁ 1983).
Morfologické znaky mají několik nevýhod, pokud jsou používány jako markery v
rostlinné genetice. Recesivní alely mohou být ve svém projevu maskovány přítomností
aktivní či dominantní alely. Také epistatický nebo pleiotropický efekt některých genů
může limitovat počet markerů použitelných v jednom souboru. Naproti tomu alely většiny
isoenzymových lokusů jsou kodominantní a mohou se pak projevit i v případě recesivity
nebo pleiotropie. Tato kodominance také umožňuje rozlišit heterozygoty od homozygotů.
Isoenzymy jen zřídka vykazují epistatický projev, což pak umožňuje použít u daného
materiálu značně rozsáhlejší počet markerů. Molekulární markery jsou oproti
morfologickým i více nezávislé na vnějších podmínkách prostředí (MOORE a COLLINS
1983). Další výhodou biochemických a molekulárních markerů bývá možnost rychlého
testování rozsáhlého materiálu, tento proces je nedestruktivní, tj. pro analýzu se používá
jen malá část rostlinné tkáně. Použití molekulárních markerů má oproti morfologickým
klasickým znakům výhody i v možnosti sledování většího počtu žádaných znaků. Navíc
velmi často je možné testovat rostliny v klíčním stavu a dále si ponechat jen rostliny
vhodného genotypu, tento fakt je příznivý zejména pro aplikace ve šlechtění (MOORE a
COLLINS 1983).
Bílkoviny mohou velmi dobře splňovat kritéria pro genetické markery, neboť se
vyznačují vysokým stupněm geneticky fixovaného polymorfismu, kodominantní
dědičností, rozlišitelností alel v individuích, jistou mírou nezávislosti na vnějších
podmínkách. Takovými systémy mohou být zásobní bílkoviny nebo isoenzymy
(molekulární formy enzymů). V principu všechny bílkoviny vykazující genetický

polymorfismus, mohou být využity jako diferenční markery u odrůd, a to s větším efektem
než klasické morfologické markery (SÝKOROVÁ a HADAČOVÁ 1992).
Isoenzymy měly od svého objevu na konci 50. let významnou úlohu v řadě
biologických disciplín. Isoenzymy byly definovány jako odlišné varianty téhož enzymu,
mající identické nebo podobné funkce a přítomné v témže jedinci. Významný přelom
v použití isoenzymů jako biochemických markerů byl zaznamenán v polovině 60. let, kdy
byly prováděny studie týkající se genetického polymorfismu v populacích. Populační
genetika záhy využila isoenzymů jako prostředku odhadu genetické variability v populaci a
zjišťování genetické struktury populací. Od počátku 70. let jsou isoenzymy využívány i
v oblasti rostlinné genetiky a populační biologie rostlin. Elektroforetická separace
isoenzymů, dostupnost této metody a její možnosti, významně ovlivnila řadu biologických
oborů včetně systematiky, populační genetiky.
V roli biochemických markerů se kromě isoenzymů používají i neenzymatické
bílkoviny (např. zásobní proteiny). Podstatně méně se využívá polymorfismu jiných
biologických molekul, jako jsou mastné kyseliny, sekundární metabolity a pigmenty
(DAVIK 1993, HORVÁTH 1993). I tyto biologické makromolekuly, markerovací systémy, v
různé míře splňují požadavky biochemických markerů, tj. nezávislost na podmínkách
prostředí, genetický polymorfismus, přítomnost vhodné separační a detekční techniky.
Významný pokrok v oblasti biochemie a molekulární biologie umožnil využití
dalších typů genetických markerů - markerů založených na polymorfismu DNA,
umožňujících přímo zjišťovat variabilitu na úrovni DNA.
Markery na úrovni DNA - kodominantní RFLP markery, dominantní RAPD
markery, moderní a perspektivní techniky fragmentační analýzy – AFLP, sekvenační data
představují skupinu molekulárních markerů stále více využívanou ve šlechtitelských
programech. Pomocí DNA markerů lze jednoduše detekovat rozdíly v genetické informaci,
kterou sledovaní jedinci/buňky nesou. DNA markery jsou tedy postaveny na polymorfismu
sekvencí DNA obsažených dvěmi nebo více jedinci nebo populacemi.
Z metod „DNA-profilingu“ se v současné době ve větší míře používají dvě základní
metody - RFLP a RAPD. Klasická RFLP analýza s použitím náhodných či cíleně
selektovaných sond je velmi efektivní metodou pro rozlišování odrůd ječmene, pšenice,

kukuřice, ovsa, řepky, okrasných rostlin, ovocných dřevin, zeleniny, jetelovin (KRAIC
1994). Poměrně často se používá modifikace metody RFLP - tzv. DNA-fingerprinting.
Do metod identifikace rostlinných genotypů velmi výrazně zasáhl v roce 1985
objev nové metody analýzy DNA - technika PCR (SAIKI ET AL. 1985, 1988), jejíž obrovský
rozvoj vedl k velkému rozmachu řady molekulárně biologických metod. Jednou z těchto
metod je RAPD (random amplified polymorphic DNA) analýza. RAPD markery jsou
představovány fylogeneticky konzervovanými produkty, specifickými pro jedince,
náhodně rozdělenými v genomu templátové DNA (WILLIAMS

ET AL.

1990). Mendelistická

segregace, stabilita a dominantní dědičnost RAPD markerů byla pozorována u geneticky
různých plodin, např. u sóji, ječmene a vojtěšky (WILLAMS

ET AL.

1990, ECHT, ERDAHL a

MCCOY 1992, TINKER, FORTIN a MATHER 1993). Metody založené na technice PCR (kam
patří i RAPD analýza) jsou založeny na principu specifické amplifikace částí genomu a
polymorfismus amplifikovaných fragmentů lze využít i pro účely identifikace odrůd.
Mimo základní metody RAPD se využívají i její modifikace, např. AP–PCR, DAF, SS–
RAPD, RAPD–DGGE.
Sekvence DNA se v genomu mohou vyskytovat jako jedinečné sekvence (single
copy), jako středně nebo vysoce repetitivní (opakující se) sekvence s rozličnou funkcí a
významem, tj. kódující, regulační a nekódující sekvence. Úroveň variability je určována
řadou faktorů, např. frekvencí mutací, frekvencí rekombinací, různými formami selekce. V
polymorfních regionech se můžeme setkat se dvěma typy variability - s jednoduchými
substitucemi nukleotidů nebo s variabilitou v počtu tandemových opakování v repetitivních
lokusech (VNTR). Zdrojem variabilních DNA oblastí je více - studium je zaměřeno na
rDNA (ribozomální DNA), tDNA (tRNA geny), minisatelity (repetitivní sekvence
10–30 bp dlouhé lokalizované poblíž telomér), mikrosatelity (1-4 bp dlouhé tandemově
opakované nukleotidové sekvence). Kromě tohoto typu polymorfní DNA jsou v genomu
obsaženy náhodné genomické sekvence většinou používané v RFLP a RAPD analýzách
(BACHMANN 1992).
Biochemické

a

molekulární

markery

jsou

využívány

v taxonomických,

fylogenetických a populačně genetických studiích, jsou používány v genetickém mapování
a studiu organizace genomu a v neposlední řadě mají aplikace v oblasti charakterizování,
popisu a identifikace hub na poddruhové úrovni.

Volba vhodného biochemického markerovacího systému (na úrovni DNA, proteinu
nebo enzymu) je založena na následujících požadavcích:
 dostatečná frekvence genetických variant u daného druhu
 exprese nezávislá na podmínkách prostředí
 vhodná elektroforetická a detekční technika (NIELSEN 1985).
Významný je také způsob vyhodnocování získaných elektroforetických dat a
způsob jejich interpretace. Výsledné spektrum proužků proteinů, enzymů nebo fragmentů
DNA na gelu je nazýváno elektroforetickým fenotypem. Tento fenotyp je značně
proměnlivý ve své komplexitě, závisí na řadě faktorů, např. druhu organismu, tkáně, typu
analyzovaného enzymu nebo proteinu, specifitě použitých primerů, výskytu repetitivních
sekvencí.
Základní aplikace biochemických a molekulárních markerů lze spatřovat v následujících
oblastech:
 Taxonomické a populačně genetické studie
 Hodnocení biodiverzity z pohledu molekulárně biologických markerů
 Využití

biochemických

markerů

ve

studiu

interakcí

patogen-hostitel

(mikroorganismus-rostlina)
 Genetická analýza somatických a vzdálených hybridů
 Markerování morfologických a fyziologických znaků, konstrukce genových map
 Šlechtění a semenářství, hodnocení šlechtitelského materiálu, markerová selekce,
hodnocení čistoty a pravosti odrůd a osiva

1.1. MOLEKULÁRNÍ TAXONOMIE
Po celá staletí se přírodovědci snažili poznat, popsat a vysvětlit diverzitu
biologického světa – tyto snahy jsou známé jako systematika. Vytvoření hierarchického

nomenklatorického

systému

Linnéem

(1758)

položilo

základy

pro

popsání

a

kategorizování biologické diverzity. Tento hierarchický systém byl zprvu nezávislý na
evolučních teoriích, ale již Darwin (1859) a Haeckel (1866) rozvinuli poznání že
klasifikace by měla být položena na fylogenetické příbuznosti (MORITZ a HILLIS 1990).
Do 60. let tohoto století byla systematika položena na analýze variability
morfologických znaků. Se studiem mikroevolučních změn se prosazovala stále více
populační genetika. V souvislosti s hlubším poznáváním molekulárních základů dědičnosti,
stále významnější úlohu zastávalo studium biologických makromolekul – nukleových
kyselin a proteinů (MORITZ a HILLIS 1990).
První aplikace molekulárního přístupu k řešení taxonomických problémů byly
spojeny s proteiny. Již na počátku století byly publikovány zásadní práce využívající
imunologického přístupu k řešené problematice. S rozvojem elektroforetických technik a
histochemických detekčních postupů se ale stále více začala rozvíjet oblast
elektroforetických markerů - proteinů a isoenzymů a jejich významné využití
v molekulární systematice (AVISE 1975, LEWONTIN 1974, 1986, BUTH 1984, MAY 1992,
BULT a KIANG 1993, SOLTIS, SOLTIS a DOYLE 1992). Tento přístup – elektroforéza
isoenzymů vytvořil rozsáhlé srovnávací databáze a je jedním z nejrozšířenějších
používaných přístupů v molekulární systematice (MORITZ a HILLIS 1990).
V posledních dvou desetiletích dochází k mohutnému rozvoji technik založených
na manipulaci a analýze nukleových kyselin - hybridizaci, restrikčním mapování,
sekvenování (MORITZ a HILLIS 1990, HOELZEL 1992, ZIMMER ET AL. 1993).
Shromažďování molekulárních dat a jejich využití v systematice vedlo i k řadě
sporů – relativní hodnota molekulárních versus morfologických dat, konstantní poměry
molekulární evoluce, neutralita molekulárních variant, typy shromažďovaných dat, různé
filosofické přístupy k analýze dat.
Široce jsou diskutovány i výhody jednotlivých přístupů k řešení této problematiky –
řada systematiků uznává, že morfologická a molekulární přístupy nají odlišné výhody a
ačkoli se výstupy molekulární systematiky zvýšily v kvalitě a kvantitě během posledních
desetiletí, nebyl tento fakt doprovázen snížením výstupů „klasického morfologického“
typu (MORITZ a HILLIS 1990).

Metoda biochemických (isoenzymových a proteinových) markerů a markerů na
úrovni DNA je široce používaná při populačně genetických studiích - pro účely
molekulární genetické analýzy populace, molekulární evoluce (HILLIS a MORITZ 1990,
HOELZEL 1992, ZIMMER

ET AL.

1993). V poslední době se objevila řada monografií

věnovaná molekulární genetice populací, molekulární evoluci a aplikaci metod
molekulární biologie do řešení evolučních, taxonomických a ekologických otázek. Tento
stav ukazuje na vzrůstající význam této problematiky. Molekulárně biologické metody,
samozřejmě v komplexu s klasickou taxonomií a morfologií, umožňují řešit řadu složitých
fylogenetických, taxonomických a populačně genetických otázek.
V systematických i populačně genetických studiích byly po dlouhé období poměrně
úspěšně používány nepřímé markery pro zjišťování genetické diference - analýza a
porovnávání proteinů byla tímto nepřímým měřítkem. Elektroforetické a imunologické
techniky byly používány k analýzám rozsáhlých souborů vzorků vzhledem k jejich nevelké
složitosti, malým nákladům a praktičnosti (ZIMMER

ET AL.

1993). Kromě základních

technik analýzy proteinů a isoenzymů byla a je používána technik dvourozměrné gelové
elektroforézy, použitelná ke zjišťování variability u více lokusů současně (GOLDMAN a
O’BRIEN 1993).
Data získaná na základě analýzy enzymů pomocí elektroforetických technik se
zásadně odlišují od jiných systematických dat, protože spektrum pruhů (elektroforetický
fenotyp enzymu) získaný na základě specifické detekce enzymatické aktivity na gelu může
být interpretován v genetickém vyjádření. Různý charakter spektra enzymových pruhů
může odpovídat různým alelám v lokusu příslušného genu nebo alelám odlišných lokusů.
Tato charakteristika je také určující pro označení enzymového spektra - allozymy jsou pak
odlišné formy jednoho enzymu odpovídající alternativním alelám v lokusu jednoho genu,
zatímco isoenzymy se používají pro označení různých forem enzymu kódovaného
strukturními geny v odlišných lokusech (MARKERT 1977, CRAWFORD 1990). Allozymy
mají jednoduchou Mendelistickou kodominantní dědičnost a je možné určit alelické
frekvence ve studované populaci, či druhu. Na základě těchto dat je možné určovat
podobnost a odlišnost mezi populacemi, druhy (GOTTLIEB 1971, 1981).
Přes řadu výhod a možností, které nabízely elektroforetická (enzymová) data
nebylo využití enzymové elektroforézy při řešení obtížnějších taxonomických problémů
příliš časté. Daleko častěji byla využívána data z analýz sekundárních metabolitů (zejména

flavonoidů). Příčinou pro tento stav bylo několik - potřeba čerstvého materiálu (nebo
materiálu zamraženého v krátkém časovém intervalu po odběru vzorku), jisté ne zcela
správné vědomí o přílišné variabilitě isoenzymů v rámci druhu (CRAWFORD 1990).
Poměrně novou oblastí molekulární biologie je využití analýzy DNA v taxonomii a
evoluční biologii. Druhá polovina osmdesátých let přinesla pokrok v laboratorních
metodikách, a tak byl splněn základní požadavek kladený na molekulární metody - analýza
velkého množství vzorků v rozumném čase. Rozsáhlého využití se i v oblasti
taxonomických studií dočkal objev polymerázové řetězové reakce. V posledních několika
letech řada komerčně dostupných kitů zpřístupnila molekulárně biologické techniky i
terénním přírodovědcům (ŠTORCHOVÁ 1997).
Nové metody analýzy polymorfismu DNA měly zásadní vliv na metodologii
používanou v systematické botanice. Je již řada významných publikací zabývající se
molekulárními metodami v evoluci a taxonomii (CLEGG a O’BRIEN 1990, HILLIS a MORITZ
1990, SOLTIS, SOLTIS a DOYLE 1992, ZIMMER ET AL. 1993).
S rozvojem molekulárních technik se řada prací v oblasti molekulární systematiky a
evoluce orientuje na manipulaci na úrovni nukleových kyselin - analýzy DNA a RNA.
V tomto případě je zdůrazňována volba vhodných extrakčních postupů zachovávajících
strukturní organizaci nukleových kyselin (STEIN 1993, DESALLE, WILLIAMS a GEORGE
1993). Manipulace s nukleovými kyselinami pomocí DNA–DNA hybridizace postihuje
diverzitu a komplexitu organizace genomu na „makro“ úrovni (SPRINGER a BRITTEN 1993,
ROGERS, BEAULIEU a BENDICH 1993). Je studována i problematika organizace genomu
(např. pomocí techniky RAPD, RFLP), ribozomální RNA a rDNA, problematika genových
knihoven, lokalizace kvantitativních znaků, mobilních elementů a jejich vazba na genovou
expresi a speciaci druhu. V neposlední řadě je pozornost věnována sekvenačním technikám
(ZIMMER ET AL. 1993). K otázce molekulárních dat se vztahuje i technika jejich hodnocení
a fylogenetická interpretace (HOLSINGER a JANSEN 1993, HILLIS, ALLARD a MIYAMOTO
1993). Určitou zvláštností je technika izolace a analýzy makromolekul z fosilních a
dávných vzorků (TUROSS a STATHOPLOS 1993).
Pro studium jaderného genomu, resp. pro využití markerů na úrovni jaderného
genomu, existuje řada přístupů. Je třeba mít na zřeteli, že značnou část genomu tvoří
nekódující sekvence většinou představované kratšími či delšími repetitivními úseky. Také

velikost genomu nekoresponduje s fylogenetickou příbuzností taxonů a zjišťování
genetické podobnosti z obecných kódujících sekvencí jaderné DNA je technicky velmi
obtížně proveditelné. Metoda DNA–DNA hybridizace není pro taxonomické účely z
tohoto pohledu příliš vhodná (BACHMANN 1992). Historicky starší jsou práce využívající
porovnání restrikčních map či prostě jen souboru restrikčních fragmentů daného úseku
genomu u různých jedinců. Tyto postupy jsou založeny na DNA–DNA hybridizaci Southern blotting (ŠTORCHOVÁ 1997).
Jedna z nejjednodušších metod zjišťující genetickou příbuznost na základě
testování variability striktně homologních míst rozptýlených po celém genomu je analýza
isoenzymů (GOTTLIEB 1977). Tato metoda je ale limitována počtem lokusů, které jsou pro
příslušnou analýzu dostupné. Daleko rozsáhlejší zjišťování genetické variability v genomu
je dosahováno metodami DNA fingerprintingu, RFLP a RAPD.
RFLP analýza je závislá na dostupnosti prób DNA pro detekci homologních
sekvencí. RFLP markery na jaderné DNA jsou používány jako kodominantní markery v
genetické analýze a sestavování RFLP map. Jaderné RFLPs pak vytváří přímou vazbu
mezi genetickou analýzou a fylogenetickou analýzou. Širší využití RFLP technik ve
fylogenetických studiích většinou brání jejich velká pracnost, časová náročnost a cena
analýzy (BACHMANN 1992).
Rozsáhlejšího využití doznala technika DNA fingerprintingu, využívající krátké
nespecifické sondy a detekující polymorfismus na úrovni středně repetitivních sekvencí tzv. minisatelitů. V genomu vyšších rostlin jsou přítomny relativně krátké sekvence
objevující se jako středně repetitivní tandemově uspořádané opakování („minisatelity“).
Tyto minisatelity se pravděpodobně vyskytují v různých pozicích v celém eukaryotním
genomu. Počet opakování určitého minisatelitu může u jednotlivých jedinců studované
populace kolísat (VNTRs - variable number tandem repeats) a tato variabilita je
detekována jako variabilita délky restrikčních fragmentů po štěpení DNA enzymy, které
neštěpí v rámci sekvencí dané repetice. Dalším typem velmi krátkých repetitivních
sekvencím rozptýlených po eukaryotním genomu jsou mikrosatelity (LITT a LUTY 1989).
Mikrosatelity vykazují rozsáhlý polymorfismus daný délkou opakování krátkých motivů a
představují stabilní kodominantní systém využitelný pro identifikaci genotypů a mapování
rostlinného genomu (MORGANTE a OLIVIERI 1993, ZHAO a KOCHERT 1993, WEBER 1990).

Zavedení techniky PCR (SAIKI

ET AL.

1985) a rychlý rozvoj této techniky na

přelomu 80. a 90. let výrazně zjednodušil řadu protokolů používaných v molekulární
biologii. Technika PCR vnesla do rozvoje DNA fingerprintingu a jeho využití ve výše
zmiňovaných aplikacích neočekávanou dynamiku. PCR může být použita i k náhodnému
testování variability sekvencí v rámci celého genomu. Při použití krátkých náhodných
primerů (cca 10 bp) lze získat v relativně krátkém čase spektrum amplifikačních produktů,
které se liší svojí délkou. Toto spektrum je obvykle polymorfní v rámci dané populace
(RAPDs - random amplified polymorphic DNAs) a různá spektra získaná na základě
amplifikační reakce za použití různých primerů vytváří detailní „fingerprint“ DNA. PCR
fingerprinting, využívající krátkých náhodných primerů se stává analogií klasického DNA
fingerprintingu. Mendelistická analýza pak ukazuje. že tento polymorfismus se sestává z
přítomnosti nebo nepřítomnosti amplifikačního produktu a odráží substituci bází v místě
přisedání primeru. Dominantní charakter RAPD markerů je méně vhodný ve srovnání s
kodominantním charakterem RFLPs, ale i RAPD amplifikační produkty mohou být
mapovány a jsou používány jako markery ve fylogenetických analýzách. RAPD technika
může být kombinována s RFLP z důvodů zvýšení účinnosti genetické markerové analýzy.
Polymorfní RAPD marker je značen a použit jako próba pro RFLP analýzu. Tímto
postupem je eliminována řada omezení bránící širšímu využití RFLP analýzy, zejména
potřeba klonování rekombinantních DNA prób. RAPD osvědčily jako rychlá a jednoduchá
metoda identifikace genotypů, pro porovnávání různých populací rostlin (např. populace
apomiktických jestřábníků) a ke studiu vnitro- a mezipopulační variability (BACHMANN
1992, WILLIAMS

ET AL.

1993, ŠTORCHOVÁ 1997, SÁKOVÁ a ČURN 1998). Pro posuzování

fylogenetické příbuznosti či dokonce ke konstrukci vývojových diagramů se u vyšších
rostlin RAPD příliš nehodí, protože většinou odhalují variabilitu na příliš nízké
taxonomické úrovni. V některých případech jsou ale využitelným markerovacím
systémem, jak ukazuje jejich použití pro určení fylogenetických vztahů u planých a
kulturních druhů a poddruhů ječmene (MARILLIA a SCOLES 1996), čimišníku
(GONZALEZANDRES a ORTIZ 1995) a silenek (OXELMAN 1996). Naopak poměrně široké
uplatnění mají v této oblasti u nižších rostlin - u hub, kde jsou využívány nejen pro účely
identifikace, ale i pro tvorbu fylogramů a studium fylogenetických taxonomických otázek
(WEISING ET AL. 1995, OBORNÍK 1995, OBORNÍK, LANDA a ČURN 1997).

Velká perspektiva je v současné době dávána dalším technikám navazujícím na
PCR, resp. využívajících principu specifické amplifikace DNA in vitro - technika AFLP,
studium polymorfismu rDNA a sekvenační analýzy. Uvažuje se, že pravděpodobně
nejvhodnější molekulární metodou ve fylogenetických studiích bude přesné porovnávání
sekvencí několika geneticky nevázaných a funkčně odlišných genů.

1.2. MOLEKULÁRNÍ PŘÍSTUP K POPULAČNÍM STUDIÍM
Je zřejmé, že identifikace na druhové úrovni není zcela dostačující pro populační a
ekologické studie. V rámci druhu jsou rozeznávány hostitelsky specifické kmeny a je
nezbytné mít informace o patogenitě jednotlivých izolátů. Definitivní identifikace kmene
není vlastně dost dobře možná, izoláty jsou označeny kódem a charakterizovány pomocí
isoenzymových markerů, serologickými testy, morfologickými charakteristikami kultur a
specifitou k hostiteli.
Isoenzymy poskytly první možnost markerování kmenů hub, které umožnilo
genetické studie u entomopatogenních hub. V poslední době je ale pozornost soustředěna
na analýzu DNA (např. techniku RAPD markerů), která poskytuje další kvalitativně
odlišnou úroveň markerů použitelných pro populační analýzu. Byly vyvinuty i kmenově
specifické DNA sondy, umožňující detekci a identifikaci specifických kmenů hub.

Porovnání základních technik molekulární biologie
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1.3. TECHNIKY
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purifikovaná DNA

ELEKTROFORETICKÉ

dobrá
špatná
špatná
dobrá
vynikající
špatná
-

SEPARACE

PROTEINŮ
Přibližně před 25 - 30 lety nová a poměrně jednoduchá technika, elektroforéza
allozymických bílkovin na škrobovém gelu, velmi výrazně změnila možnosti studia
evoluce.

Dostupnost

této

metodologie

vzápětí

významně

zasáhla

do

studia

fylogenetických, taxonomických, sociobiologických, populačně genetických otázek (MAY
1992).
Elektroforetické metody jsou příbuznou skupinou technik používaných především
pro analýzu proteinů a nukleových kyselin. Jako analytická metoda je elektroforéza
jednoduchá, rychlá a přitom vysoce citlivá metoda. Elektroforetické separační techniky
patří k nejdůležitějším metodách biochemické analýzy a hrají klíčovou úlohu v klinické
diagnostice chorob, v soudním lékařství, potravinářských vědách, šlechtění, kontrole
kvality a v genovém inženýrství (ANDREWS 1993).
Termín „elektroforéza“, resp. „elektroforetická separace“ je používán k popisu
migrace elektricky nabitých částic v elektrickém poli. Poprvé byl použit MICHAELISEM již

v roce 1909 pro označení pohybu vysokomolekulárních iontů v elektrickém poli
(ERDELSKÝ a FRIČ 1979). Elektroforetické separační metody jsou pak založeny na nestejné
pohyblivosti elektricky nabitých částic v jednosměrném elektrickém poli. Míra
pohyblivosti (mobility) částice závisí na napěťovém gradientu; na velikosti „čistého“
náboje částice, velikosti částice, jejím tvaru; na iontové síle, viskozitě a teplotě média, ve
kterém se molekuly pohybují a v případě gelové elektroforézy i na případných interakcích
mezi nosičem a částicí (HOEFER 1994, ANDREWS 1993).
V případě SDS-PAGE jsou odstraněny mnohé limitní faktory nativní elektroforézy,
a to dosažením uniformní směsi proteinů ve vzorku z hlediska hydrodynamických
charakteristik a náboje molekul. Této uniformity se dosahuje denaturací pomocí SDS,
anionického detergentu, který se pevně váže na proteinové molekuly a vzniklé komplexy
mají negativní náboj. Interakce s SDS naruší také všechny nekovalentní vazby, vedoucí k
„rozbalení“ makromolekuly. Kombinace s látkami redukujícími disulfidické vazby, např. s
BME nebo DTT dále denaturuje protein. Elektroforetická mobilita vzniklého komplexu
detergent-polypeptid je pak funkcí jejich molekulové hmotnosti (GARFIN 1990a).
Vlastní elektroforetická separace většinou probíhá v gelu - v trubičkách, deskovém
vertikálním uspořádání nebo v horizontálním systému. Gel je umístěn mezi dvěmi
komorami s pufrem obsahujícími oddělené elektrody a elektrické spojení mezi komorami
je možné pouze skrze gel (HOEFER 1994).
Bílkoviny jsou příkladem velkých organických molekul, které většinou mají
anionické i kationické skupiny. Z tohoto pohledu mohou pak být bílkoviny označeny jako
„zwitteriony“ (amfoterické sloučeniny). Protože disociační konstanty (hodnoty pK) těchto
skupin se značně odlišují, vlastní „okamžitý“ náboj bílkovinné molekuly závisí na pH
prostředí. Hodnota pH tak může výrazně působit na mobilitu molekuly. Většina náboje
proteinové molekuly má původ v pH dependentní ionizaci karboxylových skupin a
aminoskupin ( -COOH  COO– + H+; -NH2 + H+  NH3+ ). Každý protein má svůj
vlastní charakteristický náboj, závisející na počtu a druhu aminokyselin nesoucích
karboxy- a aminoskupiny. Iontová síla prostředí pak určuje elektrokinetický potenciál nízká iontová síla umožňuje relativně vysokou míru migrace, zatímco vysoká iontová síla
dává sice nižší rychlost, ale ostřejší zóny separace. (PASTEUR, PASTEUR, BONHOMME,
CATALAN a BRITTON-DAVIDIAN 1988, HOEFER 1994, ANDREWS 1993). Z dalších

parametrů, které ovlivňují separaci je významná i teplota (uvolňované teplo a tím i
zahřívání gelu souvisí s vysokou iontovou silou gelu, vysokou konduktivitou a příliš
velkým příkonem) - nadměrný vývin tepla může způsobovat výpar média, výsledkem jsou
konvekční proudy a promíchaní separovaných zón. U senzitivních proteinů může docházet
až k denaturaci a ztrátě enzymatické aktivity. Důležité je i udržování konstantní teploty
během elektroforézy v celém profilu gelu. Zejména u deskových gelů, za přítomnosti SDS,
kdy otázka denaturace není kritická, dochází k rychlejšímu pohybu vzorků uprostřed gelu
oproti vzorkům na okrajích gelu. Proto je důležité zabezpečit dokonalý a stejnoměrný
odvod tepla z gelu. Naopak příliš malý příkon nezpůsobuje generaci tepla a s tím spojené
problémy, ale může se projevovat špatnou separací dělených látek v důsledku zvýšené
difúze, která se objevuje, pokud je čas dělení příliš dlouhý (HOEFER 1994, ANDREWS
1993).
Pro separaci biologických makromolekul lze použít rozličné elektroforetické
techniky, využívající např. acetylcelulózu, agar, agarózu, škrob, polyakrylamid jako
nosiče, tj. média na nichž dochází k vlastní separaci. Jedním z požadavků kladených na
nosič je jeho elektrická neutralita. Tato podmínka je nezbytná pro zabránění proudu
rozpouštědla (elektrolytu) směrem k druhé elektrodě (obvykle katodě), v důsledku
přítomnosti nepohyblivých nabitých částic v nosiči. Tento jev, nazývaný elektroosmóza
(elektroendoosmóza)

snižuje

rozlišovací

schopnost,

tj.

rozlišení

vzorku.

Elektroendoosmóza může být vážným problémem v případě používání agaru nebo
acetylcelulózy jako nosného média (HARRIS a HOPKINSON 1976).
Používané nosiče vlastně také poskytují „permanentní záznam“ o průběhu
elektroforézy, protože po ukončení separace tento nosič (gel či membrána) může být
barven a použit pro scanování, skladování záznamu. Kromě toho se i v této oblasti začínají
používat velmi nové elektroforetické techniky, jakou je kapilární elektroforéza.

Tab. 1: Nejčastější aplikace jednotlivých elektroforetických technik.
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Srovnání
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a
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Testování
homogenity
(čistoty) vzorku
Určení molekulové hmotnosti
Isoenzymová elektroforéza
Nukleové kyseliny
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modifikováno dle ANDREWS (1993)

polyakrylamidová elektroforéza v homogenním pufrovém systému
polyakrylamidová elektroforéza v multifázovém pufrovém systému
polyakrylamidová elektroforéza v přítomnosti detergentu (SDS)
polyakrylamidová koncentrační gradientová elektroforéza
dvou rozměrná elektroforéza
isoelektrická fokusace
elektroforéza na acetyl celulóze
škrobová elektroforéza
elektroforéza na tenké vrstvě

1.3.1. Nedenaturační metody extrakce (enzymy)
Z důvodů zachování enzymatické aktivity je nutné všechny kroky provádět při
nízké teplotě, poměrně rychle a případně používat látky blokující proteázy.

Vzorek 50 mg mycelia (blastospor) se v mikrocentrifugační zkumavce v ledu
homogenizuje s 50 µl extrakčního pufru. Jako
nejvhodnější extrakční systém se osvědčil 2% glutathionový pufr (A: 2% glutathionu,
redukovaná forma, titrováno 2 M Trizma-base do pH=7.5-7.6, modifikováno dle ARÚS,
QUIROS, CHEVRE, DELOURME a EBER 1992). Pro extrakci enzymů lze použít i další
extrakční pufry (B: 10 mM Tris-HCl, pH=6.8, 1 mM BME - MÜNDGES, KÖHLER a FRIEDT
1990), nebo pufry s přídavkem inhibitorů proteáz jako je PMSF či leupeptin (C: 10 ml 0.5
M Tris-HCl, pH=6.8, 1 ml BME, 10 ml glycerol, 5 mg BPB, 79 ml vody, při extrakci se k
50 µl pufru přidá 10 µl PMSF - ze zásobního roztoku 17.419 mg PMSF/ml = 100 mM v
isopropanolu, modifikace dle LÖNNENDONKER a SCHIEDER 1980, D: 50 mM Tris-HCl,
pH=6.8, obsahující 0.13 mg/ml leupeptinu a 1 % BME - ALMEIDA, GOSSELE, MULLER,
DOCKX, REYNAERTS, BOTTERMAN, KREBBERS a TIMKO 1989), tyto extrakční systémy však
neposkytovaly dobré výsledky.
Hrubý homogenát se 3-4 minuty centrifuguje při 10000 g ve 4°C (při použití
chlazené centrifugy 8 minut), 40 µl supernatantu se přenese do nové mikrocentrifugační
zkumavky s 10 µl nanášecího pufru (40% glycerol, 10 mg BPB/100 ml pufru). Vzorky
jsou bezprostředně zmrazeny a uchovávány v mrazicím boxu při -20°C (-70°C).
Zamražené enzymové extrakty lze uchovávat kolem 1-2 týdnů, pak může docházet i k
výraznější ztrátě enzymové aktivity. Při uchovávání vzorků při teplotě -70°C lze vzorky
skladovat i několik měsíců bez podstatného snížení enzymové aktivity a změny charakteru
zymogramu.

1.3.2. Elektroforéza na polyakrylamidovém gelu (PAGE)
Elektroforetická separace isoenzymů:
Polyakrylamidový gel - elektroforéza probíhá v nedenaturačním diskontinuálním
PAGE systému. Při dělení a detekci isoenzymů esteráz a SDH je možné použít 4%
zaostřovací gel o pH=6.8 (složení gelových pufrů Tab. 1, modifikace dle SHIELDS, ORTON
a STUBER 1983, ČURN 1992, ČURN 1995, ČURN, SÁKOVÁ a GRAMAN 1995) a separační
7.5% gel o pH=8.8, a elektrodový pufr Tris-glycinový o pH=8.3 (EP-2, Tab. 1). Pro
elektroforézu a zejména následnou detekci ostatních dalších enzymových systémů se jako

vhodnější jevilo použití pufrovacího systému o nižším pH - zaostřovací gel 4% o pH=6.8 a
separační 7.5% gel o pH=7.5, elektrodový pufr Na-borátový o pH=7.2. Je možné požívat i
veronalový pufr. Síla polyakrylamidového gelu je 1-1.5 mm, při šířce gelu 14 cm je možné
nanášet 12-15 vzorků na gel.
Vzorky se do buněk nanáší v množství 25-30 µl pod hladinu elektrodového pufru
(způsob nanášení závisí na použité elektroforetické aparatuře, vzorky se nanáší pomocí
mikropipety s normálními nebo speciálními „gel loading“ špičkami nebo pomocí
mikroaplikátoru). Elektroforéza probíhá při 25 mA/gel a 110-200 V při 6-8°C po dobu asi
5 hodin. Po ukončení elektroforézy jsou gely opláchnuty destilovanou vodou, 15 min.
ekvilibrovány v pufru používaném pro detekci enzymatické aktivity (při 4-6°C ve tmě) a
barveny.

1.3.3. Isoelektrická fokusace (IEF)
Pro účely isoelektrické fokusace enzymů a proteinů byl používán jednofázový
polyakrylamidový systém, nedenaturační pro enzymy a denaturační pro proteiny. Složení
gelů je modifikováno dle HOEFER (1992), ANDREWS (1993). Byly používány 7% gely a pH
gradient 3-9 (amfolyt Anhinga nebo LKB Pharmacia).
Vzorky byly extrahovány stejným způsobem jako pro účely PAGE (nebo pro
extrakci celkového proteinu pufrem s 8M močovinou a Tritonem X-100), po extrakci a
centrifugaci byly zamraženy (bez přidání pufru s BPB), před nanesením na gel byl ke
vzorku (40µl) přidán 10 µl odlišného nanášecího pufru (viz. Tab. 7).
Fokusace probíhala v 1 mm gelech ve vertikálním uspořádání, s anodou v dolní
elektrodové nádobě a pufrem 0.04 M kys. asparagová nebo 0.02 M kyselina octová, jako
katodový pufr byl používán 1 M NaOH, resp. 0.02 M NaOH. Během fokusace byla
elektroforetická jednotka chlazena. Teplota byla udržována v rozmezí 10-12°C u
enzymových gelů a kolem 15°C u denaturačních gelů s močovinou. Fokusace probíhala při
30 W min. 3 hodiny.

Tab. 5: Složení roztoků pro PAGE, SDS-PAGE.
nedenaturační gel

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

ml
ml
ml
ml
µl
µl
µl
µl

AC/BIS:
pufr A:
pufr A’:
pufr B:
Na2SO3 :
(NH4)2S2O8:
SDS:
elektrodový pufr 1:
10x elektrodový pufr 2:
10x elektrodový pufr 3:

AC/BIS gelové pufry persíran SDS elektrodový pufr 1 elektrodový pufr 2 a 3 pufr A
pufr A’
EP-1
EP-2
EP-3

denaturační gel

SEPARAČNÍ
GEL

ZAOSTŘOVACÍ
GEL

SEPARAČNÍ
GEL

ZAOSTŘOVACÍ
GEL

(7.5%)

(3.75%)

(10%)

(3.75%)

37.5
15
7.5
160
300
30

12.5
2.5
5
50
150
20

31.5
20
7,5
600
160
300
30

12.15
2.5
5
200
50
150
20

30g akrylamid + 0.8g BIS / 100 ml
7.27g Tris (Trizma), 48 ml 1M HCl, pH=7.5 / 100 ml
36.3g Tris (Trizma), 48 ml 1M HCl, pH=8.8 / 100 ml
6g Tris, 48 ml 1M HCl, pH=6.8 / 100 ml
nasycený vodný roztok
15% roztok
10% roztok
9.27g kys. boritá, NaOH do pH=7.2 / 1000 ml
14.4g glycinu, 3g Tris (Trizma), pH=8.3 / 1000 ml
144g glycinu, 30.3g Tris, 10g SDS, pH=8.3 / 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
uchovávat ve tmě, cca 1 měsíc
připravovat před použitím
připravovat jako 10x koncentrovaný roztok, uchovávat ve
tmě a chladnu

- enzymy AAT, ACP, GDH, LAP, MDH, PER
- enzymy EST, SDH
- enzymy AAT, ACP, GDH, LAP, MDH, PER
- enzymy EST, SDH
- proteiny

Tab. 6: Složení roztoků pro IEF.

redestilovaná voda
AC/BIS
glycerol
amfolyt
Triton
močovina
siřičitan sodný
persíran amonný
TEMED

AC/BIS:
Triton:
Na2SO3:
(NH4)2S2O8:
anolyt:
katolyt:

ml
ml
ml
ml
ml
g
µl
µl
µl

nedenaturační gel

denaturační gel

SEPARAČNÍ
GEL

SEPARAČNÍ
GEL

(7.5%)

(7.5%)

35
15
6
4
160
300
30

12.6
15
6
4
4
28.8
160
300
30

30g akrylamid + 0.8g BIS / 100 ml
30% roztok Triton X-100
nasycený vodný roztok
15% roztok
0.02 M kys. octová - 4.6 ml do 4 l dest. vody
0.02 M NaOH - 0.8 g do 1 l

Tab. 7: Složení nanášecích pufrů pro IEF.

redestilovaná voda
glycerol
amfolyt
Triton X-100
močovina
DTT

µl
µl
µl
µl
mg
mg

nedenaturační gel

denaturační gel

370
100
30
-

125
100
30
33
240
8

1.3.4. Enzymy
Z důvodů zachování enzymatické aktivity a minimalizace poškození extraktů
proteázami je nutné všechny operace, až na detekci proteinů a barvení enzymů, provádět
při 2-4°C, elektroforézu v chladničce s pufry o teplotě 6-8°C nebo v kompletu s výkonným
chladicím zařízením. Vzorky je možné uchovávat 1-2 týdny při teplotě -20°C, proteinové
vzorky i déle. V mrazicím boxu při teplotě skladování -70°C lze vzorky uchovávat i
několik měsíců bez patrné ztráty enzymatické aktivity. Pro přípravu roztoků byla
používána ve skle redestilovaná voda nebo deionizovaná voda. Chemikálie pro
elektroforézu a enzymové substráty byly používány v kvalitě „Molecular Biology
Reagents“ nebo „Electrophoresis Grade“, formulace elektroforetických a detekčních
roztoků odpovídají chemikáliím SIGMA Chem.Co., případně FISONS, běžné chemikálie
LACHEMA.
Použitá nomenklatura enzymů odpovídá „Enzyme Nomenclature“ (WEBB 1992),
formulace detekčních roztoků byly převzaty nebo modifikovány podle následujících zdrojů
- VALLEJOS (1983), WENDEL a WEEDEN (1990), PASTEUR, PASTEUR, BONHOMME,
CATALAN a BRITTON-DAVIDIAN (1988), ČURN (1992, 1995), ČURN, SÁKOVÁ a GRAMAN
(1995).

1.3.4.1.

Amyláza

1.3.4.2.

Esterázy (EST)

EST - arylesterase, EC 3.1.1.2, aryl-ester hydrolase;


40 mg - a -naftyl acetátu (jako 1 % roztok v 50 % acetonu), 100 mg Fast Blue BB
salt, 100 ml 0.1 M Tris-HCl pufru, pH=7.2, barvení 2x 15 min při 37°C, ve tmě



40 mg -naftyl butyrátu (jako 1 % roztok v 50 % acetonu), 100 mg Fast Blue BB
salt, 100 ml 0.1 M Tris-HCl pufru, pH=7.2, barvení 2x 20 min při 37°C, ve tmě

1.3.4.3.

Peroxidáza (PER)

PER - peroxidase, EC 1.11.1.7, donor:hydrogen-peroxide oxidoreductase;


50 mg TMBZ se rozpustí v 50 ml methanolu, přidá se 50 ml 1 M Na-acetátového
pufru, pH=4.7, inkubace gelu 30 min. ve 30°C ve tmě, poté se přidají 2 ml 30% H2O2



50 mg 3-amino-9-ethylcarbazolu se rozpustí ve 3 ml DMF, přidá se 100 ml 50 mM
Na-acetátového pufru, pH=4.5, před použitím přidat 0.5-0.75 ml 3% H2O2



50 mg benzidinu ve 100 ml 0.1 M Na-acetátového pufru (nebo 0.2% roztok
guajakolu), 0.1% H2O2 , barvit 5-10 minut

1.3.4.4.

Shikimátdehydrogenáza (SDH)

SDH - shikimate 5-dehydrogenase, EC 1.1.1.25, shikimate: NADP+ 5-oxidoreductase;


NADP 10 mg, kys. shikimová 25 mg, MTT (NBT) 20 mg, PMS 4 mg, 100 ml 50
mM Tris-HCl pufr, pH=8.5

Po obarvení jsou gely přes noc fixovány a dehydratovány ve směsi 45% ethanolu a
3% glycerolu, poté jsou sušeny na sušičce gelů nebo lépe v

celofánu na skle při

laboratorní teplotě (2-3 dny).
Diazoniové a tetrozoliové

soli používané pro detekci jsou většinou silně

fotolabilní, senzitivní na světlo, proto je nutné připravovat roztoky bezprostředně před
použitím, zabránit přístupu světla k barvící směsi a barvení provádět v termostatu ve tmě.
Naftolové substráty (NP, NA) se připravují jako 1% zásobní roztoky v 50% acetonu
(substrát rozpouští v acetonu), NAD, NBT, MTT se připravují v koncentraci 10 mg/ml,
NADP a PMS v koncetraci 5 mg/ml - roztoky lze uchovávat i několik dní v ledničce.
Ostatní substráty se připravují před použitím nebo jako zásobní roztoky.

1.4. ANALÝZA NA ÚROVNI DNA
1.4.1.

Izolace DNA

I. Mikroextrakce celkové DNA
 CTAB metoda podle Williams a kol. (1992)
Vzorky rostlinné genomické DNA se extrahují z děložních lístků nebo mladých
pravých listů.
1 g tkáně se homogenizuje v tekutém dusíku v třecí misce na jemný prášek a smísí
se s 1 ml CTAB extrakčního pufru a 0,4 ml chloroformu. Je možné provádět homogenizaci
čerstvé rostlinné tkáně přímo v CTAB extrakčním pufru v mikrocentrifugační zkumavce
(eppendorfce). Hrubý homogenát se zahřeje na 55°C na dobu 10 minut a poté se na stolní
miktrocentrifuze oddělí hrubé části vzorku. Centrifugace probíhá 15 min. při 14000g.
Supernatant se přenese do čisté mikrozkumavky a přidá se 1,2 objemu isopropanolu
(vychlazeného na teplotu -20°C). Precipitát nukleových kyselin se oddělí centrifugací
(30 min při 14000g) a omyje 1 ml 70% čistého etanolu. Po osušení se pelet DNA rozpustí
ve 100 µl pufru - 10 mM Tris-HCl, pH=7,5 a 0,1 mM EDTA.

II. Extrakce celkové DNA
 Metoda extrakce DNA s CTAB
Tato metoda slouží k extrakci velkého objemu DNA pro účely standardizace RAPD
analýzy.
Metoda popsaná Amassino, modifikace Č. Budějovice je založena na schopnosti
CTAB (cetyltrimetylamoniumbromid) vytvářet komplex s nukleovými kyselinami,který je
při vysoké koncentraci solí rozpustný (0,7M NaCl), ale při snížené koncentraci solí (0,45M
NaCl) vytváří sraženinu

(Murray a Thompson 1980). CTAB zároveň působí jako

detergenční činidlo, které uvolňuje DNA z membrán a proteinů. Na základě rozdílné
rozpustnosti CTAB v porovnání s DNA je lze oddělit a získat dostatečně čistou rostlinnou
DNA.
5 g listů se zmrazí a homogenizuje v tekutém dusíku v třecí misce na jemný prášek.
Prášek se přenese do 50 ml centrifugační zkumavky a přidá se 2x extrakční pufr v poměru
1 ml na 1 g tkáně a 1 g PVPP (2% CTAB pufr: 100 mM TrisHCl, pH=8,0, 50 mM EDTA,
1,4 M NaCl, 2% 2-mercaptoetanol), pufr je předhřátý na teplotu 56°C, 20 µl
mercaptoetanolu je přidáno na 1 ml pufru přímo do centrifugační zkumavky.
Směs se jemně smísí a inkubuje se ve vodní lázni 30-60 minut při 56°C. Po
inkubaci se směs vyjme z termostatu a při laboratorní teplotě se nechá stát dalších 30
minut.
Následuje deproteinizace přidáním 1/3 objemu chloroform/isoamylalkoholu (24:1).
Po jemném promísení se homogenát centrifuguje (10’/2700rpm/20°C).
Horní fáze se odebere a přenese se do čisté zkumavky a přidá se extrakční pufr
(1/10 objemu 10% CTAB - 0,7 M NaCl a 1/3 objemu chloroform/isoamylalkohol). Po
centrifugaci (10'/2700rpm/20°C) se tento krok opakuje.
Pečlivě se odebere horní fáze a přidá se 1x precipitační pufr (1% CTAB, 50 mM
TrisHCl, pH=8,0, 10 mM EDTA, 1% 2-mercaptoetanol), jemně se promísí a nechá se
proběhnout precipitace 1-2 hodiny při pokojové teplotě. Vysrážená DNA se peletuje
centrifugací 20'/2700/20°C.
Po odstranění supernatantu se k peletu přidá 10 ml maceračního roztoku (160ml
etanolu, 2 ml 1M TrisHCl, pH 8,0, 0,4 ml 5M LiCl) a sterilní destilovaná voda do
konečného objemu 200 ml a nechá se působit při pokojové teplotě působit 1-2 hodiny. Po
centrifugaci 10'/2700rpm/20°C, promytí v 70% etanolu a vysušení se petet rozpustí v 200 500 µl destilované vody a uloží se do mrazáku při -20°C.
 Extrakce 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 z zachycení DNA a jejímu následnému vymytí elučním roztokem.

1.4.2.


Základní techniky analýzy DNA

RAPD analýza
Odrůdy

jsou

v prvé

řadě

identifikovány

na

základě

pěstitelských,

morfologických a fyziologických popisů. V genetickém výzkumu se používají
k identifikaci odrůd biochemické markerovací systémy založené na analýze
isoenzymů a zásobních proteinů. V poslední době se objevuje stále více aplikací
molekulárních markerů na úrovni DNA. V roce 1984 byla poprvé použita metoda
PCR (Saiki et al., 1988), jejíž obrovský rozvoj vedl k vývoji několika metod. Jednou
z těchto metod je RAPD (random amplified polymorphic DNA) analýza, vytvářející
fylogeneticky konzervované produkty, specifické pro jedince, náhodně rozdělené
v genomu templátové DNA (Williams et al., 1990). Mendelistická segregace,
stabilita a dominantní dědičnost RAPD markerů byla pozorována u geneticky
různých plodin, např. u sóji, ječmene a vojtěšky (Williams et al., 1990; Echt et al.,
1992; Tinker et al., 1993). Úroveň genetického rozlišení RAPD markerů je
ekvivalentní RFLP při určení genetických příbuzných vztahů mezi liniemi Brassica
oleracea L. a B. napus L. (dos Santos et al., 1994; Hallden et al., 1994). RAPD
markery byly úspěšně používány v genetickém fingerprintingu, při analýze odrůd
různých druhů, mezi nimi Brassica (Demeke et al., 1992; Jain et al., 1994). Dále jsou
využitelné při analýze původů (Scott et al., 1992; Lerceteau et al., 1997)

a

genetickém mapování (Reiter et al., 1992; Uzunova et al., 1995).
RAPD protokol
PCR reakce byla prováděna v objemu 25 µl obsahující 10 mM Tris-HCl, pH
8,3, 50mM KCl, 2 mM MgCl2 , 1% Triton X-100, 100µM každého dATP, dCTP,
dGTP a dTTP, 1 U Taq polymerázy (Promega), 10 pM primeru (Operon
Technologies, Inc., Alameda, CA) a 25 ng templátové DNA.

Schéma pipetování:


2,5 µl 10x reakčního pufru



0,5 µl dNTPs



1-2 µl DNA



4 µl primeru



0,2 µl DNA polymerázy



dH2O voda do objemu 25 µl

Amplifikace

DNA

probíhala

v termocykleru

PROGENE

(Techne

-

Cambridge, Ltd.). Použitý termální cyklus:



93°C (5 min) pro počáteční separaci DNA řetězců



45 cyklů: 92°C (1 min) - denaturační teplota
35°C (2 min) - nasedací teplota
74°C (3 min) - elongační teplota





konečná elongační teplota 74°C (10 min).

Elektroforéza DNA

Amplifikační produkty byly analyzovány elektroforézou na 1,5% agarózových
gelech (v TAE pufru) a detekovány barvením ethidium bromidem. Doba trvání
elektroforézy byla při 70V 2,5 - 3 hodiny. Gely byly fotografovány pod UV světlem
s Polaroidem (film 667 pGEM DNA - Promega). Jako marker byl používán PCR
marker a Lambda DNA/EcoRI + HindIII marker.

1.5. METODY

GRAFICKÉHO

A

STATISTICKÉHO

VYHODNOCOVÁNÍ ELEKTROFOREOGRAMŮ
Pro vyhodnocování získaných elektroforeogramů (zymogramů) lze využít řady
různě složitých metod, lišícími se různými nároky na přístrojové vybavení a poskytující
výsledky s mnohdy odpovídající si vypovídací schopností (KRÁLOVÁ

ET AL.

1991,

HORVÁTH a HORVÁTH 1994, JACKMAN 1994, POPPR - PERS.COMM.).
V

následujících

kapitolách

jsou

uvedeny

základní

metodické

postupy

charakterizující 3 použité odlišné způsoby vyhodnocování elektroforetických dat: metoda
vizuálního a statistického hodnocení gelů, metoda denzitometrického hodnocení a metoda
obrazové analýzy gelů.

1.5.1. Vizuální hodnocení gelů
Mezi jednodušší, rychlé metody se řadí vizuální hodnocení gelů. Hodnocení je sice
silně subjektivní, ale pro orientační účely určení homogenity vzorku plně postačující.
Při malém množství analyzovaných vzorků je vhodné i ruční proměření gelů a
stanovení relativní pohyblivosti (Rf, Rp = relativní elektroforetická pohyblivost, relativní
elektroforetická mobilita - REM) jednotlivých isoenzymů nebo proteinových pruhů
(KRÁLOVÁ ET AL. 1991, SÝKOROVÁ a HADAČOVÁ 1992, ČERNÝ 1992). Hodnota Rf se zjistí
jako poměr vzdáleností sledovaného pruhu a čela elektroforézy od startu, „čelo“ označuje
barevný marker (BPB, nebo methyl green), start u PAGE gelu v diskontinuálním systému
je počátek separačního gelu. Pro korekci intragelové variability byla používána korekce
vzhledem k odrůdě „Ceres“.
Získané hodnoty Rf jsou uváděny ve formě tabulek nebo grafů, ve většině případů
bylo při vyhodnocování výsledků používáno jen kvalitativní kritérium (přítomnost, resp.
nepřítomnost pruhu). Získaná data je možné i dále statisticky zpracovávat. Výsledkem je
pak výpočet koeficientů podobnosti (dle různých algoritmů, závislých na použité metodě
výpočtu), uspořádání koeficientů podobnosti do podobnostní matice a pomocí clusterové

analýzy uspořádání dat do formy dendrogramu (metoda tvorby dendrogramu je opět
závislá na použitém programu). Pro výpočet koeficientů podobnosti a znázornění výsledků
ve formě dendrogramů byly používány programy SSPS+ a MVSP (De Montfort University
Computer Centre).

1.5.2. Denzitometrické vyhodnocování
Další z metod vyhodnocování elektroforeogramů je

proměření gelů na

denzitometru (např. UltroScan LKB Pharmacia nebo LD-01 Instrument). Digitalizovaná
elektroforetická spektra jsou ukládána v počítačovém formátu a následně vyhodnocována s
použitím příslušného analytického software (korekce gelů, výběr píků pro analýzu,
stanovení relativní vážené homologie spekter, identifikace spektra neznámé odrůdy podle
odrůd katalogizovaných v databance spekter, resp. genotypů).

1.5.3. Digitální obrazová analýza gelů
Poměrně dokonalých výsledků lze dosáhnout po důkladnější (ale značně časově
náročné) obrazové analýze gelů.
Následující postup vyhodnocování dat využívá specializovaných programů GelManager® for Windows a BioProfil pro analýzu elektroforetických dat, dále programů
pro statistické zpracování výsledků – Statistica a BioStat.
Postup obrazové analýzy gelů:
Následující kroky představují kostru postupu počítačového zpracování a vyhodnocování
elektroforeogramů
 záznam gelu ze scaneru
 úprava a optimalizace „obrázku“ - záznamu gelu
 odstranění pozadí

 výběr pozice vzorku a záznam křivky optické hustoty vzorku
 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 „neznámého spektra“ porovnáním s databází spekter
V dalším postupu analýzy je možné zdůraznit následující kroky:
Porovnávání fingerprintů:
Po korekci, tj. odstranění variability v rámci gelu nebo mezi gely způsobené nestejnými
podmínkami při elektroforéze (různá délka gelů, rozbíhání proužků) je možné porovnávat
spektra pomocí dvou technik:
 korelační koeficient mezi hodnotami absorbančních profilů je poměrně dobrý ukazatel
podobnosti komplexních fingerprintů, podobnost v tvaru dvou absorbančních profilů je
měřena bez přímého efektu počtu a velikosti píků
Korelační koeficient:

r

sum n [(Yij  Yj av )(Yik  Yk av )]
square root{[sum n ((Yij  Yj av ) 2 ][sum n (Yik  Yk av ) 2 ]}

Y = výška profilu (hodnota absorbance)
Yav = průměrná výška profilu

 jednoduchý koeficient podobnosti mezi pozicemi proužků; algoritmus počítá, jak
mnoho proužků u vybraných vzorků (spekter) se shoduje ve své pozici v rámci
specifikovaného rozmezí (absolutní shoda je uvažována při rozmezí = 0, toto rozmezí je
vlastně určováno rozlišením scaneru, např. při záznamu 300 dpi a rozmezí 3 dpi budou
jako shodné uvažovány proužky (píky) v rozmezí ± 0.01 palce). Tento koeficient je

výhodné použít v případě vysoké reprodukovatelnosti spekter a v případě dobrého
rozlišení proužků.

Koeficient podobnosti:
S

2xm
a +b

m = počet proužků ve stejné pozici v rámci daného rozsahu
a, b = počty proužků ve spektru u dvou porovnávaných vzorků

Clusterová analýza:
Celkem přehledným a ilustrativním výsledkem analýzy spekter je možnost seskupení
(sgrupování) podobných spekter na základě výpočtu podobnostní matice - koeficientů
podobnosti každého vzorku se všemi ostatními z vybrané databáze. Výsledky matice jsou
pak podrobeny clusterové analýze (UPGMA - unweighted pair group method using
averages) a výsledky zobrazeny jako dendrogram.
Dendrogramy pak vyjadřují míru podobnosti mezi jednotlivými analyzovanými
spektry, resp. skupinami spekter. V případě GelManageru je na ose x udávána míra
podobnosti nebo korelace (od 0.0 do 1.0). Biologická průkaznost každé podobnostní
hladiny pak závisí na uživateli a na povaze analyzovaného materiálu. Spektra s korelací
nad 0.9 jsou obecně nerozlišitelná v případě, že vzorky budou separovány na jednom gelu.
Data (absorbanční profily, posice píků a další databáze) mohou být exportována
jako ASCII soubory pro další zpracování.
Identifikace:

Tato funkce umožňuje výpočet podobnosti mezi jedním vybraným

vzorkem (spektrem) nebo „neznámým vzorkem“ a všemi ostatními vzorky v příslušné
databázi. To umožňuje identifikaci nového vzorku, pokud v databázi existuje „referenční“
vzorek.

