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The aim of the study was an early detection of somaclonal variation (SV)
which could occur within the micropropagated plant material. Shoot cultures of
the Polish cultivars were used. Five cultivars derived from breeder A and four
from breeder B. They were propagated in vitro for one or two years. The molecular markers (inter-simple sequence repeat, ISSR) were utilized for analysis of
putative DNA polymorphism between standard plants (propagated traditionally)
belonging to tested cultivars and somaclonal variants derived from them.
Within the nine studied genotypes, for five of them, the ISSR analysis performed with ten primers did not reveal polymorphism between standard and
micropropagated plants. The analysis of the other four cultivars, all derived
from breeder B, showed that some of the plants, micropropagated either for
one or two years, differed slightly from standard. Basing on ISSR data, the
UPGMA dendrogram showing genetic similarity of the analysed plants was generated and clusters grouping cultivars, their standards and micropropagated
plants were noted.
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1. Wstêp
Zmiennoœæ, która wystêpuje podczas mikrorozmna¿ania wegetatywnego, zw³aszcza w kulturach in vitro, zosta³a zdefiniowana przez Larkina i Scowcrofta w 1981 r.
(1) i nazwana zmiennoœci¹ somaklonaln¹. Powszechnie uwa¿a siê, ¿e zmiennoœæ somaklonalna jest wynikiem zmian trwa³ych – genetycznych lub przejœciowych i czynników je wywo³uj¹cych (2,3). Spontaniczne mutacje wystêpuj¹ z czêstotliwoœci¹
10-4-10-7, w zale¿noœci od genu. W kulturach in vitro czêstotliwoœæ ich wystêpowania jest znacznie wy¿sza, w pewnych warunkach mo¿e siêgaæ nawet kilku procent
na locus (4). Czêstotliwoœæ pojawiania siê mutacji zale¿y od wielu czynników: genotypu, poziomu ploidalnoœci, rodzaju eksplantatów, systemu regeneracji, sk³adu po¿ywki i czasu kultury (5).
W warunkach in vitro organizmy ¿ywe s¹ nara¿one na liczne czynniki stresowe
wywo³uj¹ce zmiany genetyczne i epigenetyczne. Zmiennoœæ czêœciej pojawia siê
w kulturach zarodków lub pêdów przybyszowych (6). Najrzadziej wystêpuje, gdy
stosuje siê technikê regeneracji pêdów k¹towych – u¿ywan¹ najczêœciej w mikrorozmna¿aniu (6-8). Wymienieni autorzy potwierdzali wysok¹ stabilnoœæ genetyczn¹
tak rozmna¿anego materia³u roœlinnego palmy daktylowej, banana i gerbery tak¿e
przy u¿yciu markerów molekularnych. Regulatory wzrostu, zw³aszcza stosowane
w wysokich stê¿eniach, takie jak 2,4-D czy cytokininy, w tym TDZ, stymuluj¹ce podzia³y komórkowe oraz d³ugi czas trwania kultury (w ci¹gu którego tkanki ulegaj¹
czêstym zranieniom podczas podzia³u) tak¿e zwiêkszaj¹ czêstotliwoœæ pojawiania
siê odmiennych fenotypów, tzw. somaklonów (wariantów somaklonalnych).
We wczeœniejszych badaniach wykazano, ¿e tulipany odmian modelowych –
‘Blue Parrot’ i ‘Prominence’, rozmna¿ane metod¹ in vitro, stosowan¹ w prezentowanej pracy, mog¹ ulegaæ mutacjom (9-11). Metoda ta polega na stymulowaniu regeneracji pêdów przybyszowych przy u¿yciu TDZ. Zmiany fenotypowe stwierdzone na
podstawie obserwacji roœlin kwitn¹cych dotyczy³y deformacji organów kwiatowych,
zmiany koloru kwiatów, nieprawid³owej morfologii liœci, pojawi³y siê te¿ chimery
typu variegata o liœciach bia³ozielonych. Na podstawie analizy genetycznej losowo
amplifikowanego polimorficznego DNA (RAPD) i polimorfizmu odcinków DNA pomiêdzy mikrosatelitami (ISSR) oraz analizy cytologicznej przy u¿yciu metody fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) potwierdzono genetyczny charakter zmian
(10,11). Jednoczeœnie wykazano, ¿e czêstotliwoœæ wystêpowania zmiennoœci roœnie
w miarê wyd³u¿ania okresu rozmna¿ania. Jest wysoka wœród roœlin rozmna¿anych
d³u¿ej ni¿ przez trzy lata i siêga nawet 50-100%. Niemniej jednak opracowana metoda pozwala przyspieszyæ rozmno¿enie nowych odmian i uzyskaæ materia³ elitarny
wolny od wirusów – patogenów, które w ostatnich latach sta³y siê najpowa¿niejszym problemem w uprawie tulipanów.
Celem badañ by³o monitorowanie zmiennoœci, która mog³a wyst¹piæ w elitarnym
materiale roœlinnym nowych odmian tulipanów, który rozmno¿ono in vitro nowo
opracowan¹ metod¹ (12).
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2. Materia³ i metodyka badañ
Materia³ badawczy stanowi³y tulipany polskich odmian dwóch hodowców A i B.
DNA izolowano z liœci roœlin wzorcowych rozmno¿onych tradycyjnie (pochodz¹cych
z tego samego klonu co roœliny mateczne u¿yte do zapocz¹tkowania kultur in vitro)
oraz z pêdów roœlin rozmna¿anych in vitro w ci¹gu 1-2 lat metod¹ opracowan¹ we
wczeœniejszych badaniach (12). Z roœlin wzorcowych rosn¹cych w gruncie próby liœci
do analizy DNA pobierano na pocz¹tku maja.
Izolacjê genomowego DNA przeprowadzono korzystaj¹c z komercyjnych zestawów Genomie Mini AX PLANT (A&A Biotechnology). Analizê polimorfizmu prowadzono metod¹ ISSR w reakcjach z dziesiêcioma starterami: 824, 843, 844, 845, 846,
852, 853, 857, 873, 895 (University of British Columbia, Canada).
W pierwszym etapie badañ – nad identyfikacj¹ odmian, u¿yto wy³¹cznie DNA
wyizolowanego z roœlin rozmna¿anych tradycyjnie. U¿yto jedenastu odmian: szeœæ
odmian hodowcy A (nazwy hodowlane – OR, X, NB, The Last, K-C i FFN) oraz piêæ
odmian hodowcy B (numery hodowlane – 8, 11, 22, 32 i 37). W drugim etapie badañ – dotycz¹cym wykrywania zmiennoœci somaklonalnej, u¿yto dziewiêæ spoœród
wymienionych odmian: roœliny rozmna¿ane tradycyjnie jako wzorce oraz roœliny pochodz¹ce bezpoœrednio z kultur in vitro (tab. 1).

Tabela 1
Roœliny u¿yte do analizy stabilnoœci genetycznej tulipanów rozmna¿anych in vitro – polskie odmiany hodowcy A i B
Hodowca A
Genotyp
OR
X
NB
The Last
K-C

Nr próby DNA

Hodowca B
Okres rozmna¿ania
in vitro (lata)

1

Wzorzec

2-6

2 in vitro

6

Wzorzec

7-10

2 in vitro

11

Wzorzec

12-16

2 in vitro

17

Wzorzec

18-21

1 in vitro

22

Wzorzec

20-24

1 in vitro

Genotyp
nr 11
nr 22
nr 32
nr 37

Nr próby DNA

Okres rozmna¿ania
in vitro (lata)

1

Wzorzec

2

2 in vitro

3

Wzorzec

4-8

2 in vitro

9

Wzorzec

10-14

1 in vitro

15

Wzorzec

16-18

1 in vitro

Reakcje PCR, rozdzia³ produktów amplifikacji na ¿elu agarozowym oraz dokumentacjê wyników prowadzono jak w przypadku analizy liliowca (13).
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Na podstawie danych uzyskanych z analizy polimorfizmu DNA badanych roœlin
okreœlono pokrewieñstwo genetyczne genotypów wzorcowych (rozmno¿onych tradycyjnie) i genotypów rozmno¿onych in vitro (Jaccard Coefficient). Dendrogramy pokrewieñstwa opracowano metod¹ skupieñ UPGMA u¿ywaj¹c programu XLSTAT (Addinsoft 2006).

3. Wyniki i dyskusja
W analizie polimorfizmu DNA przeprowadzonej dla roœlin jedenastu polskich odmian tulipanów w reakcjach ze wszystkimi starterami uzyskano ³¹cznie 105 produktów polimorficznych ró¿nicuj¹cych odmiany. Ka¿dy z testowanych starterów pozwala³ na ró¿nicowanie badanych odmian (rys. 1).
W reakcjach z dziesiêcioma starterami ISSR dla piêciu badanych odmian tulipana
hodowcy A nie stwierdzono polimorfizmu DNA miêdzy analizowanymi roœlinami
wzorcowymi i roœlinami mno¿onymi in vitro. Na podstawie analizy stabilnoœci odmian hodowcy B wykazano, ¿e stosowana metoda mikrorozmna¿ania mo¿e jednak
powodowaæ zmiany w strukturze DNA, na co wskazuj¹ wyniki reakcji ze starterami
844, 852, 853 i 873, przedstawiaj¹ce fragmenty polimorficznego DNA ró¿nicuj¹ce
roœliny rozmna¿ane in vitro od roœlin wzorcowych badanych odmian (rys. 2, tab. 2).
U odmiany nr 32 polimorfizmu pomiêdzy roœlinami wzorcowymi a rozmna¿anymi in
vitro nie wykryto u 3 z 5 analizowanych roœlin, a u odmiany nr 37 u 1 z 3 testowanych roœlin. W pozosta³ych przypadkach roœliny z in vitro ró¿ni³y siê od wzorców
1 lub 2 polimorficznymi fragmentami DNA. Na podstawie analizy dendrogramów pokrewieñstwa przeprowadzonej dla genotypów hodowcy B wyró¿niono 4 skupienia

Rys. 1. Elektroforegramy reakcji amplifikacji ISSR ze starterami a) 873 i b) 895 dla polskich odmian
tulipanów: 1) OR; 2) X; 3) NB; 4) The Last; 5) K-C; 6) FFN; 7) nr 8; 8) nr 11; 9) nr 22; 10) nr 32; 11) nr 37.
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Rys. 2. Elektroforegramy reakcji amplifikacji ISSR z wybranymi starterami a) 844, b) 852 i c) 853 dla
polskich odmian tulipana hodowcy B – roœlin wzorcowych oraz rozmna¿anych in vitro (opis analizowanych roœlin w tabeli 1). Strza³kami zaznaczono fragmenty DNA ró¿nicuj¹ce roœliny rozmna¿ane in vitro
od roœlin wzorcowych danej odmiany.
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– oddzielne dla ka¿dej z badanych odmian, sk³adaj¹ce siê z roœliny wzorcowej danej odmiany i jej klonów (rys. 3). Roœliny rozmno¿one in vitro ró¿ni³y siê minimalnie
od wzorca. U odmiany nr 32 – trzy spoœród piêciu analizowanych roœlin, u odmiany
nr 37 – dwie z czterech roœlin i nr 22 i 11 – wszystkie roœliny wykazywa³y bardzo
wysoki stopieñ pokrewieñstwa (oko³o 96%).
W 2009 r. u trzech odmian hodowcy A – OR, The Last i NB, zakwit³o ju¿ ponad
30% roœlin i ¿adna nie wykazywa³a zmian fenotypowych w odniesieniu do wzorca,
natomiast spoœród odmian hodowcy B, zakwit³y roœliny dwóch odmian nr 11 i nr 22
i u odmiany nr 22 znaleziono kilka roœlin o pasiastych liœciach z (bezchlorofilow¹
tkank¹) (dane nie publikowane). Chimery te pochodzi³y z tego samego klonu, dla
którego na podstawie analizy ISSR wykazano polimorfizm DNA obserwowany pomiêdzy wzorcem i mikrorozmna¿anymi roœlinami. Równoczeœnie kwiaty roœlin genotypu nr 22 nie by³y zmienione w porównaniu do wzorca.
Przydatnoœæ markerów molekularnych do badania zmiennoœci genetycznej roœlin
znana jest ju¿ od niemal 20 lat (14). Markery typu RAPD, ISSR, a ostatnio coraz czêœciej

Rys. 3. Dendrogram UPGMA uzyskany dla 4 polskich odmian tulipanów hodowcy B – roœlin wzorcowych oraz rozmno¿onych in vitro na podstawie wyników analizy polimorfizmu DNA metod¹ ISSR: nr 11
(1-2); nr 22 (3-8); nr 32 (9-14); nr 37 (15-18).
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Tabela 2

1060

852
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+

V4
(7)

+

V5
(8)

Wz
(9)

+

+

V1
(10)

+

V2
(11)

+

+

V3
(12)

Nr 32

* w nawiasach podano numery analizowanych roœlin, analogiczne do opisu podanego w tabeli 1 oraz na rysunkach 2 i 3.

+

+

V3
(6)

700

+

+

V2
(5)

+

+

V1
(4)

570

Wz
(3)

873

+

V
(2)

Nr 22

950

Wz
(1)*

Nr 11

Odmiany

853

1220

1080

960

844

D³ugoœæ
fragmentu
Starter
polimorficznego
(p.z)

+

+

V4
(13)

+

V5
(14)

Wz
(15)

V1
(16)

+

V2
(17)

Nr 37

+

+

V3
(18)

Ocena stabilnoœci genetycznej odmian tulipana hodowcy B przy u¿yciu techniki ISSR ze starterami, z którymi uzyskano fragmenty DNA ró¿nicuj¹ce roœliny rozmna¿ane in vitro (V) od roœlin wzorcowych (Wz); „+” – obecnoœæ polimorficznego fragmentu DNA
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polimorfizmu d³ugoœci amplifikowanego fragmentu (AFLP) stosowane s¹ powszechnie
w hodowli do identyfikacji odmian oraz ustalania stopnia podobieñstwa pomiêdzy genotypami (15). Podkreœla siê równie¿ u¿ytecznoœæ markerów molekularnych w badaniach zmiennoœci somaklonalnej, zw³aszcza towarzysz¹cej mikrorozmna¿aniu. Zmiennoœæ somaklonaln¹ w mikrorozmna¿anym materiale roœlinnym na poziomie fenotypu
a nastêpnie potwierdzon¹ w analizie genetycznej przy u¿yciu markerów molekularnych RAPD, ISSR i AFLP wykryto ostatnio u Orysa sativa i Anoectochilus formosanus
(16,17).
Na podstawie wyników analizy ISSR prezentowanych w tej pracy wskazuje siê,
¿e ju¿ w ci¹gu pierwszego roku rozmna¿ania in vitro mog¹ wyst¹piæ zmiany w strukturze DNA. Takie zmiany pojawi³y siê u czterech z dziewiêciu badanych genotypów,
co potwierdza fakt, ¿e stabilnoœæ genetyczna jest œciœle zale¿na od genotypu. Jedna
z badanych odmian, nr 32 nale¿¹ca do grupy mieszañców Darwina – jest triploidem, a pozosta³e s¹ diploidami. Uwa¿a siê, ¿e poliploidy s¹ mniej stabilne genetycznie (18). Opiniê tak¹ potwierdzi³yœmy równie¿ wynikami naszych wczeœniejszych badañ, w których triploidalna odmiana ‘Giewont’ charakteryzowa³a siê wy¿sz¹
zmiennoœci¹, wynosz¹c¹ 13,8%, stwierdzon¹ ju¿ w materiale rozmna¿anym przez
2 lata, w porównaniu z 3% zmiennoœci¹ obserwowan¹ u diploidalnych odmian rozmna¿anych in vitro przez ten sam okres (9,19).
Wydaje siê, ¿e wystêpowanie zmiennoœci w mikrorozmna¿anym materiale roœlinnym tulipanów w du¿ym stopniu mo¿e wywo³ywaæ zastosowanie metody rozmna¿ania in vitro – regeneracji pêdów przybyszowych w obecnoœci TDZ. Podobn¹
zmiennoœæ obserwowano tak¿e u liliowca rozmna¿anego poprzez pêdy przybyszowe, przy u¿yciu tego samego regulatora wzrostu (13). Nale¿y zaznaczyæ, ¿e dla tulipana nie opracowano dotychczas metody opartej na rozmna¿aniu pêdów/cebul k¹towych, chocia¿ metoda taka mog³aby byæ mniej obarczona ryzykiem mutacji. U¿yta
w tej pracy technologia z wykorzystaniem TDZ jest polecana przede wszystkim do
rozmna¿ania superelity nowych odmian, a zatem do szybkiego rozmno¿enia wyselekcjonowanych genotypów do kilkuset czy kilku tysiêcy wolnych od wirusów roœlin, które nastêpnie maj¹ s³u¿yæ do rozmna¿ania elity ju¿ tradycyjn¹ metod¹. Z tego
wzglêdu wskazane jest zachowanie ostro¿noœci przy stosowaniu mikrorozmna¿ania
tulipanów. W dalszych etapach produkcji materia³u elitarnego nowych odmian konieczne jest prowadzenie starannej obserwacji roœlin (g³ównie w fazie kwitnienia)
i usuwanie nietypowych osobników.

Badania dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Projekt nr PBZ-MIN-007/P04/2003.
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