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Abstrakt  

Cieľom práce bolo odhadnúť a analyzovať genetické vzťahy v súbore 30 

genotypov jačmeňa siateho (Hordeum vulgare L.) pomocou STMS techniky s použitím 

5 SSR markerov, ktoré sú genómovo špecifické pre jačmeň. Taktiež sme chceli zistiť 

schopnosť efektívnej diferenciácie vybraných SSR markerov. Počas STMS analýzy 

založenej na princípe PCR reakcie päť párov primerov amplifikovalo spolu 28 

rozdielnych alel s priemerným počtom 5,6 alel na lokus. Počet alel sa pohyboval 

v rozsahu od 3 do 10 alel na lokus. 

Rozmanitosť alel v danom lokuse nám vyjadruje index diverzity, tento sa 

pohyboval v rozsahu od 0,340 do 0,849. Priemerná hodnota DI bola 0,627. 

Polymorfický informačný obsah sa pohyboval v rozsahu od 0,316 do 0,846 

s priemernou hodnotou 0,590. Pravdepodobnosť identity bola v rozsahu od 0,010 do 

0,458 s priemernou hodnotou 0,195. Najvyššiu hodnotu DI sme pozorovali v lokuse 

Bmac0040 (0,849) a najnižšiu hodnotu v lokuse Bmag0013 (0,340). 

Pomocou hierarchickej klastrovej analýzy metódou UPGMA, sme na základe 

veľkostí mikrosatelitných alel skonštruovali výsledný dendrogram. Zobrazuje nám 

genetické vzťahy medzi genotypmi. 30 genotypov sme mali rozdelených do troch 

klastrov. Podarilo sa nám dostatočne odlíšiť väčšinu genotypov, až na odrody Expres 

a Orbit v prvom klastri, ktoré sú z pohľadu použitých markerov geneticky blízke.  

 

Kľúčové slová: genetická diverzita, Hordeum vulgare, mikrosatelity, polymorfizmus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Abstract 

The aim of our work was to estimate and analyze genetic relationships in a set of 

30 genotypes of barley (Hordeum vulgare L.) using STMS technique utilizing 5 SSR 

markers, which are genome specific for barley. We also wanted to determine the 

differentiation efficiency of the 5 chosen SSR markers. During STMS analysis based 

on the PCR reaction principle five primer pairs amplified 28 different alleles with the 

average of 5.6 alleles per locus. Number of alleles ranged from 3 to 10 per locus. 

The diversity of alleles in a particular locus is measured by diversity index, 

which ranged from 0.340 to 0.849. The average value of DI was 0.627. Polymorphism 

information content ranged from 0.316 to 0.846 with an average of 0.590. Probability 

of identity ranged from 0.010 to 0.458 with an average value of 0.195. The highest 

value of DI was observed for locus Bmac0040 (0.849) and the lowest for locus 

Bmag0013 (0.340). 

Based on the size of microsatellite alleles using the hierarchical cluster analysis 

with UPGMA method we have constructed the resulting dendrogram. It depicts 

genetic relationships between examined genotypes. Thirty genotypes were separated 

into three clusters. We could successfully discriminate all but two genotypes – Expres 

and Orbit grouped in the first cluster, which are in terms of chosen markers genetically 

close. 
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Zoznam skratiek a značiek  

AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism) dĺžkový 

polymorfizmus amplifikovaných fragmentov 

bp bázové páry 

cDNA komplementárna DNA syntetizovaná z mRNA templátu 

cpDNA chloroplastová DNA 

cpSSR chloroplastové mikrosatelity 

DI index diverzity 

DNA deoxyribonukleová kyselina 

dNTP deoxynukleozidtrifosfát 

E.coli Escherichia coli je tyčinkovitá baktéria žijúca v hrubom čreve 

EDTA kyselina etyléndiamíntetraoctová 

EMBL európska databáza nukleotidových sekvencií 

EST-SSR (Expressed Sequence Tags - Simple Sequence Repeats) 

mikrosatelity z exprimovanej sekvencie DNA 

F(1) prvá rodičovská (filiálna) generácia  

GenBank americká databáza nukleotidových sekvencií 

ISSR (Inter Simple Sequence Repeat) jednoduchá sekvenčná 

repetícia v oblasti medzi mikrosatelitnými lokusmi 

MDa veľkosť 106 daltona 

mtDNA mitochondriálna DNA 

PCR polymerázová reťazová reakcia 

pH záporný dekadický logaritmus koncentrácie vodíkových iónov 

PI pravdepodobnosť identity 

PIC polymorfický informačný obsah 

RAMP (Randomly Amplified Microsatellite Polymorphism) náhodne 

amplifikovaný mikrosatelitový polymorfizmus 

RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) náhodne 

amplifikovaný polymorfizmus DNA 
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RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) dĺžkový 

polymorfizmus restrikčných fragmentov 

SCAR (Sequence Characterized Amplified Region) sekvenčne 

charakterizované amplifikované regióny 

SDS dodecylsulfát sodný 

SNP (Single Nucleotide Polymorphism) jednonukleotidový 

polymorfizmus 

SSR (Simple Sequence Repeat) jednoduché sekvenčné repetície 

STMS (Sequence Tagged – Microsatellite Sites) označené sekvencie 

mikrosatelitných miest  

STS (Sequence Tagged Site) markery označujúce cielené sekvencie 

Taq DNA polymeráza enzým syntetizujúci DNA získaný z Thermus aquaticus 

TBE tlmivý systém (TRIS-HCl, H3BO3. kyselina boritá, EDTA) 

TE tlmivý roztok (TRIS-HCl, EDTA) 

TEMED tetraetylmetyldiamín 

TRIS-HCl Tris-(hydroxymetyl)-aminometán (2-amino-2-hydroxymetyl-

1,3-propándiol) okyslený s kyselinou chlorovodíkovou  
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Úvod 

Obilniny patria medzi základné zdroje obživy obyvateľstva na celom svete. Vo 

svojom prirodzenom stave sú veľmi cenným zdrojom bielkovín, vitamínov 

a minerálnych látok. Hospodársky význam a biologické vlastnosti sú motiváciou 

intenzívneho výskumu a šľachtenia jačmeňa.   

Konvenčné šľachtenie rastlín sa vykonáva selekciou na základe rôznorodých 

morfologických a hospodárskych znakov a vlastností. Tieto morfologické 

charakteristiky boli veľmi dlho využívané na identifikáciu druhov, rodov, čeľadí, a na 

určenie systematických vzťahov, ako aj na rozlíšenie kultivarov šľachtiteľských línií. 

Konvenčné šľachtenie rastlín zaberá veľa času a na rozdiel od molekulárnych markerov 

sú morfologické charakteristiky často veľmi silno ovplyvnené prostredím, na čo sú 

následne potrebné špeciálne šľachtiteľské programy a experimenty na rozlíšenie 

genotypových variácií od fenotypových. Šľachtenie nových druhov týmto spôsobom 

trvá niekoľko rokov, a ani potom sa nedá garantovať nasadenie zlepšenej variety do 

praxe. Z tohto dôvodu sa šľachtitelia zaujímajú o nové technológie, ktoré by mohli tento 

proces zefektívniť. Technológia molekulárnych markerov poskytuje možnosť zlepšenia 

selekčných stratégií v šľachtení obilnín osvojením si širokej oblasti novodobých 

postupov. Molekulárne technológie poskytujú skoro neobmedzené množstvo 

potencionálnych markerov na genotypovej úrovni.  

Molekulárny marker je sekvencia DNA, ktorá sa rýchlo deteguje, a ktorej 

dedičnosť je ľahko sledovateľná. Využitie molekulárnych markerov je založené na 

prirodzenom výskyte DNA polymorfizmu. DNA markery sa zdajú byť najlepší 

kandidáti na účinné vyhodnotenie a selekciu rastlinného materiálu. DNA markery 

odrážajú nukleotidovú sekvenciu DNA, ktorá nie je ovplyvnená bežnými vonkajšími 

podmienkami. DNA je ľahko extrahovateľná z rastlinného materiálu a jej analýza môže 

byť cenovo výhodná. Prvé DNA markery, ktoré sa použili,  boli polymorfizmy dĺžky 

restrikčných fragmentov (RFLP). Následne bolo vytvorených mnoho markerovacích 

systémov. 

Spomedzi DNA techník najväčší polymorfizmus vykazujú techniky 

mikrosatelitných markerov, kvôli čomu môžu byť využité pri identifikácii 

a diferenciácii genotypov jačmeňa. 
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1 PREHĽAD O SÚČASNOM STAVE RIEŠENEJ 

PROBLEMATIKY  

 

1.1 Jačmeň siaty (Hordeum vulgare L.) 

 

1.1.1 Botanika jačmeňa 

Jačmeň (Hordeum vulgare L.) je jednou z najstarších obilnín, ktorá bola pestovaná 

ako potravina už 16 000 rokov pred našim letopočtom v Egypte. Oblasť pôvodu je 

pravdepodobne rovnaká ako pri pšenici. Taktiež bol domestikovaný v rovnakej dobe 

a v rovnakých oblastiach. Génové centrá jačmeňa sa nachádzajú v stredovýchodnej 

Ázii, v Prednej Ázii a Etiópii (Černý et al., 1999).   

Jačmeň patrí do rodu Hordeum podčeľade Triticeae čeľaďe Poaceae (taktiež 

známej ako Gramineae). Podčeľaď Triticeae je skupina rastlín mierneho pásma 

obsahujúca mnohé ekonomicky dôležité obilniny a krmoviny a má cez 350 divých 

druhov. Rod Hordeum je neobvyklý medzi Triticeae, obsahuje oba jednoročné druhy 

ako H.vulgare a H.marinum a viacročné (ozimné) druhy ako H.bulbosum (Von 

Bothmer, 1992). 

Rod Hordeum zahŕňa 32 druhov a celkom 45 taxónov, z ktorých H.vulgare subsp. 

vulgare je jediný druh, ktorý podstúpil domestikáciu (Von Bothmer et al. 1995). 

K Hordeum vulgare L., sú najbližšie dva divé druhy: Hordeum agriocrithon a Hordeum 

spontaneum. Oba druhy sa krížia so všetkými varietami Hordeum vulgare a dávajú 

fertilné hybridy. Majú však lámavé vreteno (Hraška a kol., 1989). 

Zo všetkých druhov jačmeňa má pre šľachtenie najväčší význam práve jačmeň 

siaty (Hordeum vulgare L.), ktorý sa delí na poddruhy (Hraška a kol., 1989; Zimolka et 

al., 2006): 

1. Hordeum vulgare L. subsp. vulgare – jačmeň siaty pravý, viacradový, ktorý má 

všetky tri klásky rodivé, a tak vytvára šesťradové (subsp. hexastichon) alebo 

štvorradové (subsp. tetrastichon) jačmene, 

2. Hordeum vulgare subsp. distichon L. – jačmeň siaty dvojradový, ktorý má len 

jeden klások rodivý a oba krajné klásky nerodivé. Vyskytuje sa v niekoľkých 

varietách:  

- varieta nutans, 
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- varieta erectum, 

- varieta zeocrithon – syn. Breve, 

- varieta nudum. 

3. Hordeum vulgare subsp. intermedium – jačmeň siaty prechodný, ktorý má 

vyvinuté 1-3 rodivé klásky. Stredné sú vždy rodivé a bočné sú všetky alebo 

niektoré nerodivé, 

4. Hordeum vulgare subsp. labile – jačmeň siaty, rôznotvarý, labilný. 

 

1.1.2 Genetika jačmeňa 

Rod Hordeum obsahuje 32 druhov, všetky so základným počtom chromozómov 

x = 7. Kultivovaný jačmeň Hordeum vulgare L. subsp. vulgare a jeho divý pôvodca 

H. vulgare L. subsp. spontaneum sú diploidné druhy s 2n = 2x = 14 chromozómami. Iné 

druhy Hordeum sú diploidi, tetraploidi (2n = 4x = 28), alebo hexaploidi (2n = 6x = 42) 

(Komatsuda et al., 1999). 

Dva druhy H.vulgare a H.bulbosum zdieľajú spoločný základný genóm, ktorý 

nesúvisí so žiadnym iným genómom ostatných druhov v rode. Genómy dvoch 

jednoročných stredozemných druhov H.marinum a H.murinum, nie sú úzko späté s 

inými genómami v Hordeum a sú označované ako X a Y. Všetky ostatné diploidné 

druhy Hordeum sú úzko späté a zdieľajú H genóm (Von Bothmer, 1992). 

Jačmeň je diploidný druh s nízkym počtom chromozómov (2n = 14), ktorý má 

dlhé chromozómy a z tohto dôvodu obsahuje rozsiahly genóm (Lundqvist, 1992). V 

poslednom období sa vysoký počet štúdií zameral na výskum molekulárnych markerov 

jačmeňa a jeho genetickú diverzitu pre dôležitosť uchovávania a využívania. 

Odhaduje sa, že genóm jačmeňa obsahuje približne 5,3 × 109 bp (Bennett a Smith, 

1976). Tak ako aj iné obilniny jeho genóm obsahuje komplexnú zmes jedinečných 

a repetitívnych nukleotidových sekvencií (Flavell, 1980). 

Viac než 75 % genómu jačmeňa zahŕňa sekvencie repetitívnej DNA. Jej izolácia, 

lokalizácia a charakterizácia sú dôležité výskumné témy v molekulárnej cytogenetike 

jačmeňa (Flavell et al., 1977). S príchodom neizotopnej in situ hybridizačnej techniky, 

boli mnohé sekvencie DNA, najmä repetitívne, fyzicky zmapované na chromozóme 

jačmeňa. Boli lokalizované mnohé neopakujúce sa sekvencie, alebo sekvencie s malým 

počtom kópií, ktoré poskytujú cenné chromozómové oblasti pre integráciu 

s genetickými a fyzikálnymi mapami. Takže in situ hybridizácia s ostatnými 
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molekulárnymi technikami podstatne zlepšuje cytogenetiku jačmeňa (Von Bothmer et 

al., 2003).  

 

1.1.3 Využitie jačmeňa 

Jačmeň sa pestuje na rôzne účely, väčšinou sa využíva pri kŕmení zvierat, 

v ľudskej spotrebe, alebo v sladovníctve. Druhy jačmeňa s vysokým obsahom proteínov 

sa využívajú v potravinárskom priemysle i krmovinárstve a škrobovitý jačmeň pre 

sladovníctvo (Duke, 1983).  

Jačmeň je v podstate krmivo pre dobytok a je dobrým zdrojom proteínov. Môže 

byť valcovaný, mletý, vločkovaný a granulovaný (Kling, 2004), ale vedľajšie produkty 

zo sladovníctva a pivovarníctva môžu byť tiež využité na kŕmne účely (Young, 2001).  

Druhé najdôležitejšie využitie jačmeňa je v sladovníctve. Slad sa využíva na 

produkciu piva, destilovaného alkoholu, sladovníckeho sirupu, sladovníckeho mlieka, 

na výroby ochucovadiel a raňajkového jedla (Kling, 2004). 

Sladovnícky jačmeň je vysokokvalitný jačmeň a je často využívaný na kŕmenie 

zvierat a ľudskú výživu (Small, 1999). Obe dvoj- aj šesťradové varianty sú využívané 

pre sladovníctvo, šesťradové varianty sú vhodné pre produkciu piva a dvojradové sú 

vhodné pre čistý slad (Young, 2001). Oba nahé kultivary a štvorradové variety nie sú 

vhodné pre slad (Small, 1999). 

 

1.2 Molekulárne markery 

 

Rozvoj molekulárnych techník viedol k nárastu poznania genetiky obilnín 

a pochopeniu architektúry a správania ich genómov. Molekulárne techniky, presnejšie 

použitie molekulárnych markerov, sa rozsiahlo využívali na monitorovanie rozdielov 

DNA sekvencií medzi druhmi a vytvorili nový zdroj genetických rôznorodostí 

predstavením nových, výhodných vlastností z divých rastlinných druhov. Molekulárne 

markery prinášajú nové užitočné informácie o presnom určení rôznorodých rysov 

a organizácie genetickej diverzity medzi druhmi obilnín poľnohospodárskeho záujmu 

(Todorovska et al., 2005). 
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Molekulárne markery možno rozdeliť na (Kumar et al., 2009): 

1. biochemické markery – alozýmy (izozýmy), 

2. DNA molekulárne markery. 

 

1.2.1 Biochemické markery 

Slovné spojenie molekulárne markery bolo používané pri označovaní analýz, ktoré 

umožňujú detekciu odlišností v špecifických sekvenciách nukleových kyselín prípadne 

bielkovín medzi dvoma alebo viacerými jedincami. Čiže izoenzýmy a iné na proteínoch 

založené markerove systémy, taktiež reprezentujú molekulárne markery a boli rozsiahlo 

využívané dávno predtým než sa stali populárnymi DNA markery (Langridge 

a Chalmers, 2004). 

Často využívanou metódou na detekciu a odhad genetickej rôznorodosti, ktorá nie 

je založená na DNA markeroch, je alozýmová (izoenzýmová) elektroforéza. Analýza 

alozýmov má nasledovné výhody oproti mnohým DNA markerom (Weising et al., 

2005): 

1. nízke náklady na chemikálie a laboratórnu prácu, 

2. metóda s rýchlou odozvou pre užívateľa, 

3. alozýmové markery sú kodominantné.  

Avšak, je tu taktiež množstvo obmedzení. Alozýmová analýza má nízky odhad 

genetickej variability. Ďalším problémom je, že rastlinné pletivo musí byť spracovávané 

krátko po získaní, pretože proteíny sú obvykle nestabilné. Oproti tomu metódy založené 

na DNA dovoľujú oveľa dlhší časový rozsah medzi získaním a spracovaním (Weising et 

al., 2005). 

V minulosti boli alozýmy využívané oveľa častejšie na identifikáciu genotypov, 

ale časom boli nahradené DNA markermi, pretože sú schopné detegovať vyššie úrovne 

polymorfizmu. Odhady genetickej vzdialenosti medzi dvojicami vzoriek alebo populácií 

odvodené prostredníctvom alozýmov dopadnú pomerne dobre v porovnaní s odhadmi 

získanými pomocou DNA markerov. Avšak, ešte vyššie podobnosti spravidla získame, 

keď sú porovnávané rozličné metódy založené na DNA medzi sebou navzájom 

a alozýmy sa ukazujú byť menej efektívnymi než DNA markery keď sú analyzované 

relatívne vzdialené populácie (Culley a Wolfe, 2001). Dôvodom môže byť nižší výskyt 

mutácií pre alozýmové lokusy, respektíve selekcia je efektívnejšia pre určité alozýmové 

alely (Comes et al., 2000).  
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1.2.2 DNA molekulárne markery 

Molekulárny marker je akákoľvek sekvencia DNA, ktorá je ľahko detegovateľná, 

odlišná v rôznych organizmoch a ktorej dedenie je možné ľahko monitorovať. Ideálny 

molekulárny marker je vysoko polymorfický, teda musí existovať v rôznych formách 

a tieto musia byť odlíšiteľné (Gálová et al., 2006).  

Počet molekulárnych markerov, ktoré sú založené na detekcii polymorfizmu v 

DNA sekvencii je teoreticky skoro neobmedzený a tieto markery nie sú ovplyvnené 

environmentálnymi podmienkami ani rastlinnými rastovými obdobiami (Feuillet 

a Keller, 2004). DNA analýzy napomáhajú sledovať polymorfizmus v kódujúcich 

sekvenciách (exónoch), ale i v nekódujúcich sekvenciách (intrónoch) DNA, pričom 

analýzy bielkovín sú závislé len na expresii kódujúcich sekvencií genómu (Kraic, 

1999). 

 

Pre ideálny DNA marker sú vyžadované nasledovné vlastnosti (Gupta et al., 1999): 

1. mierne až vysoko polymorfný, 

2. kodominantná dedičnosť (dovoľuje rozlíšenie homozygotov od heterozygotov v 

diploidnom organizme), 

3. jasné určenie alel, 

4. častý výskyt v genóme, 

5. rovnomerné rozmiestnenie v celom genóme, 

6. selektívne neutrálne chovanie (bez pleiotropného efektu), 

7. jednoduchý prístup (dostupnosť), 

8. jednoduché a rýchle analýzy, 

9. vysoká reprodukovateľnosť, 

10. ľahká výmena dát medzi laboratóriami, 

11. nízke náklady pre vývoj markerov aj vzoriek.  

 

Je veľmi ťažké nájsť molekulárny marker, ktorý by spĺňal všetky tieto kritéria. 

Avšak, môžme si vybrať medzi rôznorodými markerovými systémami, závisiac od typu 

nášho štúdia tak, aby zvolený markerový systém zahŕňal niektoré, alebo väčšinu vyššie 

spomenutých charakteristík (Weising et al., 1995; Gupta et al., 1999).         
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Použitie molekulárnych markerov v práci s genetickými zdrojmi rastlín nám 

umožňuje (Gálová et al., 2006; Todorovska et al., 2005): 

- diferencovanie genotypov - pre diferencovanie genotypov sa používajú 

vysoko špecifické primery amplifikujúce mikrosatelity obsahujúce úseky 

DNA, teda mikrosatelity v rámci kódujúcej sekvencie DNA. Ich hlavnou 

výhodou je vysoká reprodukovateľnosť, 

- vyhľadávanie nových a málo frekventovaných alel, 

- detekciu duplikátov v kolekciách, 

- zhodnotenie genetickej variability a charakterizácia kolekcií základných 

odrôd,  

- fingerprinting pre identifikáciu, urýchlenie tvorby jedincov, ktorí kombinujú 

výhodné alely. Stanovenie odlišností nových kultivarov na registráciu 

a ochranu, 

- odhad genetických vzdialeností medzi populáciami, inbrédnym 

a šľachtiteľským materiálom, 

- uľahčenie introgresie chromozomálnych segmentov z cudzích druhov 

a prípadne aj označenie špecifických génov, 

- detekcia lokusov monogénnych a kvalitatívnych znakov (QTL), 

- pravosť a stabilita semien a rastlinného materiálu, 

- identifikáciu sekvencií využiteľných kandidátskych génov.   

 

Na efektívnejšiu implementáciu molekulárnych markerov v šľachtiteľských 

programoch sa vyžadujú tri faktory (Todorovska et al., 2005): 

1. dostupnosť „užívateľsky-priateľských” markerov (lacné, jednoduché 

a spoľahlivé), 

2. overenie markerov cez rozličné genetické pozadia, 

3. možnosť ich implementácie v šľachtiteľskom programe. 

 

V posledných rokoch boli vyvinuté rozličné markerové systémy ako RFLP, 

RAPD. STS, AFLP, SSR alebo mikrosatelity, SNP a ďalšie, ktoré boli aplikované na 

mnoho hospodársky významných druhov ako napríklad obilniny (Korzun, 2003). 

Kým RFLP markery boli základom pre tvorbu prvých genetických máp 

a identifikáciu lokusov pre agronomicky dôležité rysy obilnín, hodnotné markery boli 
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taktiež získané z RAPD a AFLP. Tieto 3 typy markerov nespĺňajú prvú požiadavku pre 

efektívnu implementáciu markerov v šľachtiteľskom programe. Avšak sú dostupné 

techniky na ich premenu na „užívateľsky-priateľské” markery ako STS, alebo SCAR. 

Opakujúce sa jednoduché sekvencie (SSR, EST-SSR), alebo mikrosatelitné markery 

boli vyvinuté v poslednej dobe pre väčšinu úrodných rastlín a tento markerovací systém 

sa osvedčil ako účinnejší pre mapovanie aj implementáciu do šľachtiteľských 

programov (Todorovska et al., 2005). 

Rastúce množstvo sekvenčných informácií a určovanie génových funkcií v 

obilninách bude viesť k preferovanejšiemu využitiu nových markerovacích typov ako 

SNP. Tento systém dovoľuje priamy skríning žiadaných alel na génoch (lokusoch) 

nášho záujmu (Todorovska et al., 2005). 

 

1.3 DNA polymorfizmus 

 

Genetický polymorfizmus je definovaný ako znak s dvoma alebo viacerými 

geneticky determinovanými diskontinuitnými variantmi v jednej populácií, pričom 

početnosť zriedkavého variantu má frekvenciu aspoň 1 % (Ferák a Sršeň, 1990). 

Polymorfizmus môže byť: morfologický, funkčný, sérologický, biochemický a DNA 

polymorfizmus (Ondreičková, 2007). 

Polymorfizmus DNA možno rozdeliť na bodový polymorfizmus a polymorfizmus 

v počte tandemových repetícií. Príčinou bodového polymorfizmu je najčastejšie mutácia 

príslušného nukleotidu v sekvencii DNA, nukleotidová substitúcia, alebo delécia, ktorá 

môže byť pozorovaná pri štiepení restrikčnými endonukleázami. Polymorfizmus v počte 

tandemových repetícií je rozdelený do viacerých skupín na základe dĺžky repetitívneho 

motívu a počtu kópií (Chambers a MacAvoy, 2000). 

Opakujúce sa DNA elementy zaberajú najväčšie miesto jadrového genómu vo 

väčšine eukaryotických organizmov, a rozličné typy repetitívnej DNA môžme taktiež 

nájsť aj v organelách. Preto nie je prekvapujúce, že významný podiel aktuálne 

používaných DNA profilových techník sa spolieha na mutácie repetitívnych DNA 

elementov (Weising et al., 2005). 
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1.3.1 Mutácie a bodový polymorfizmus 

Mutácie v DNA genomike môžme klasifikovať do viacerých kategórií. 

Najjednoduchšie a najviac frekventované typy mutácií sú bázové substitúcie, napríklad 

substitúcia jedného prebytočného nukleotidu v DNA sekvencii iným. Bázové 

substitúcie sa vyskytujú s rôznou pravdepodobnosťou a vznikajú prevažne z chybného 

párovania počas DNA replikácie. Bázové substitúcie sú molekulárnymi základmi 

markerov jednonukleotidového polymorfizmu (SNP) (Graur a Li, 2000).  

Ak zámena zahŕňa nukleotidy nesúce rovnaký typ bázy (napr. výmena purínu za 

purín), tak sa mutácie nazývajú tranzície. Ak nukleotidy nesú rozličný typ bázy, ktorý 

sa zamení (napr. purín za pyrimidín), mutácie sa nazývajú transverzie. Je osem 

rozličných možností pre transverziu, ale len štyri pre tranzíciu. Avšak tranzície sú v 

prírodných podmienkach častejšie než transverzie (Weising et al., 2005). 

Inzercie a delécie súvisia s pridaním resp. stratou úseku v sekvencii DNA na 

určitom mieste. Tieto dva typy mutácií sa často hromadne označujú ako indels 

(Bhattramakki et al., 2002). Tieto dva mechanizmy najprv produkujú duplikácie v 

jednej dcérskej molekule a delécie v druhej. Duplikácie krátkych sekvenčných motívov 

sú zodpovedné za väčšinu rôznorodosti chloroplastovej DNA medzi populáciami a na 

úrovni druhov (Olmstead a Palmer, 1994). Prítomnosť duplikovaných motívov zvyšuje 

šance na ďalšiu duplikáciu, môžu byť produkované dlhé úseky tandemových repetícií 

DNA, ktoré sú častými elementmi jadrového genómu (napr. mikro- a minisatelity) 

(Weising et al., 2005). 

Výmena jedného úseku DNA sekvencie za iný je známa ako rekombinácia 

(reciproká zámena úseku DNA medzi dvoma homologickými chromozómami). 

Nereciproká forma je génová konverzia (jedna z dvoch DNA sekvencií zapojených 

v homologickej rekombinácií sa stratí). Miestne špecifická rekombinácia zahŕňa 

výmenu nehomológnych sekvencií medzi dvomi DNA molekulami. Pretože mutované 

sekvencie sa obyčajne odlišujú v dĺžke od divých typov, tento typ mutácie sa môže 

taktiež začleniť do indel kategórie (Weising et al., 2005).  

Poslednými mutáciami sú inverzie, ktoré sa vytvárajú keď je kúsok DNA 

vyčlenený a začlenený v opačnej orientácii. Dlhé inverzie sa vyskytujú s menšou 

frekvenciou v chloroplastovej DNA a sú spoľahlivými markermi hlbokých 

taxonomických úrovní (Graham a Olmstead, 2000). Nepatrné inverzie sa taktiež 
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vyskytujú v chloroplastovom genóme, ale často ostávajú nerozpoznané (Kelchner 

a Wendel, 1996). 

 

1.3.2 Tandemové repetície 

Závisiac od genómovej organizácie, elementy repetitívnej DNA môžu byť 

klasifikované buď ako rozptýlené alebo ako tandemové repetície. Rozptýlené repetície, 

zastúpené transponovateľnými elementmi sa vyskytujú na rozmanitých miestach v 

celom genóme. Tandemovo repetitívna DNA môže byť ďalej klasifikovaná podľa dĺžky 

a počtu kópií základných repetitívnych jednotiek, ako aj podľa ich genómovej 

lokalizácie (Tautz 1993). 

 

Tandemové repetície môžme rozdeliť na: 

1. Satelity 

Typické satelity obsahujú vysoký počet repetícií (obvykle medzi 1000 a viac než 

100 000 kópiami) základného sekvenčného motívu. Rozmer monomérnych jednotiek 

môže byť v rozsahu od dvoch do niekoľko tisíc bp, ale najčastejšie sú od 100 do 300 bp. 

Satelity sa v prírode obyčajne nachádzajú v heterochromatíne a sú lokalizované v 

subtelomerickej časti, alebo v centromére (Weising et al., 2005). Satelitná DNA sa ako 

marker využíva málokedy (napr. pre identifikáciu druhov) (Pehu et al., 1990). 

2. Minisatelity 

Minisatelity pozostávajú zo stredne veľkých DNA motívov (od 10 do 60 bp) a 

vykazujú nižší stupeň repetície na určitom lokuse v porovnaní so satelitmi. Často 

minisatelity vytvárajú rodiny so súvisiacimi sekvenciami, ktoré sa vyskytujú na 

stovkách lokusov v jadrovom genóme (Weising et al., 2005). 

3. Mikrosatelity 

Tandemové repetície vytvorené z veľmi krátkych (napr. od 1 do 6 bp) motívov 

boli nazvané jednoduchými sekvenciami Tautzom a Renzom (1984). Neskôr bola táto 

skupina DNA premenovaná na mikrosatelity, jednoduché repetitívne sekvencie (SRS), 

jednoduché opakujúce sa sekvencie (SSR), alebo jednoduché tandemové repetície 

(STR). Mikrosatelity sa obvykle vyznačujú nízkym stupňom repetície na určitom 

lokuse, ale obsahujú identické motívy, ktoré môžu byť nájdene medzi tisíckami 

genómových lokusov (Weising et al., 2005).  
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4. Mononukleotidy 

Uniformné jednonukleotidové sekvencie ľubovoľnej dĺžky (Chambers 

a MacAvoy, 2000). 

 

Mini- a mikrosatelity tandemových zoskupení, objavujúce sa na rozmanitých 

miestach v genóme, zdieľajú niektoré vlastnosti tandemových opakovaní ako aj 

rozptýlených DNA. Naviac, rozličné mini- a mikrosatelity sa často vyskytujú zmiešane 

medzi sebou navzájom. Ak sa bodové mutácie zoskupia v takýchto zmiešaných 

repetíciach, ich repetitívna štruktúra sa stane viac či menej skrytou, čo sa označuje ako 

jemne šifrovaná DNA (Tautz et al., 1986). 

 

1.3.3 Mikrosatelity 

Tieto markery sa označujú ako jednoduché sekvenčné dĺžkové polymorfizmy 

(SSLP), alebo sekvenčne označené mikrosatelity (STMS), SSR markery, či 

mikrosatelitové markery (Weising et al., 2005). 

Mikrosatelity sa vyskytujú vo vysokom počte kópií vo všetkých doteraz 

analyzovaných eukaryotických, ale aj prokaryotických genómoch (Neisseria sp., 

Haemophilus influenzae, H. parainfluenzae, Moraxella catarrhalis) a sú rozptýlené po 

celom genóme (Li et al., 2004). Odhaduje sa, že ľudský organizmus obsahuje 

v priemere o 10 x viac mikrosatelitov ako rastlinný genóm (Powell et al., 1996). 

Pre mikrosatelity nachádzajúce sa v kódujúcich oblastiach je zaužívaná skratka 

EST–SSR (Expressed Sequence Tags - Simple Sequence Repeats). Skôr vyvinuté 

markery odvodené z genómovej DNA môžu patriť do prekladaných, ale aj 

neprekladaných oblastí genómu a nie sú dostupné informácie o ich funkcii. EST-SSR či 

génové SSR markery a ich tvorba, je v porovnaní s genómovými SSR, jednoduchšia, 

rýchlejšia a lacnejšia (Varshney et al., 2005).  

Väčšina repetitívnych sekvencií DNA sa nachádza v nekódujúcej oblasti DNA, 

čiže v intrónoch.  Rozdiel oproti týmto mikrosatelitom je, že EST – SSR vykazujú len 

asi polovičnú úroveň polymorfizmu, je to však nahradené ich podstatne vyššou 

informatívnou hodnotou. EST – SSR markery majú potenciál stať sa markermi 

odhaľujúcimi tzv. funkčnú diverzitu, pričom počet potrebných analýz by mal byť nižší 

a diverzita by sa dala odhaľovať v konkrétnych znakoch, vlastnostiach či súvislostiach. 
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Mikrosatelity nachádzajúce sa vo vnútri génov sú kritickým faktorom pre normálnu 

génovú aktivitu, lebo majú priamy dopad na vznik fenotypového prejavu (Li et al., 

2004). 

Najdôležitejšou vlastnosťou EST-SSR markerov je, že na rozdiel od genómových 

SSR sú prenosné medzi vzdialenými príbuznými druhmi. EST-SSR tak môžme použiť 

pri príbuzných druhoch, pre ktoré nie je dostupný dostatok sekvencií SSR, alebo EST. 

Vďaka nižšiemu polymorfizmu však nie sú EST-SSR až tak účinné pri rozlišovaní 

blízko príbuzných genotypov (Varshney et al., 2005). 

Podľa Chambersa a MacAvoya (2000) môžme mikrosatelity rozdeliť do šiestich 

tried (Tab. 1.1). 

 

Tabuľka 1.1 Triedy mikrosatelitov (Chambers a MacAvoy, 2000) 

Trieda Sekvencia 
Pure repeats (dokonalé) -(AT)16- 
Interrupted pure 
(prerušované dokonalé) 

-(TA)-(CA)4-TA-(CA)6- 

Compound (zložené) -(AT)12-(AC)8- 
Interrupted compound 
(prerušované zložené) 

-(AC)14-AG-AA-(AG)12- 

Complex (komplexné) (TTTC)3-4-(T)6-(CT)0-1-(CYKY)n-CTCC-(TTCC)2-4 

Interrupted complex 
(prerušované komplexné) 

Majú alelu s prerušením vo vnútri repetitívnej jednotky. 

 

1.4 Techniky detekcie DNA polymorfizmu 

 

Detekcia a analýza genetickej variability nám môže pomôcť porozumieť 

molekulárnym základom rôznych biologických procesov v rastlinách. Techniky ako 

RFLP, RAPD, SSR a AFLP sa bežne používajú v ekologických, evolučných, 

taxonomických, fylogenetických a genetických výskumoch rastlín. Tieto techniky sú 

dostatočne zaužívané a ich výhody ako aj nevýhody sú už dobre popísané. V ostatných 

rokoch nastúpila nová trieda pokročilých techník, pôvodne odvodených od kombinácií 

skorších základných techník (Agarwal et al., 2008). 

Pokročilé techniky markerov využívajú aj novú triedu DNA elementov ako sú 

retrotranspozóny, mikrosatelity mitochondrií a chloroplastov. Techniky ako RAPD 
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a AFLP sa taktiež aplikujú na cDNA templáty za účelom výskumu vzorov expresie 

génov a odhaľujú genetickú podstatu biologických reakcií (Agarwal et al., 2008). 

 

Ideálna technika molekulárnych markerov by mala spĺňať nasledovné kritériá 

(Agarwal et al., 2008): 

1. byť polymorfná a rovnomerne distribuovaná po celom genóme,  

2. poskytovať primeranú rozlišovaciu schopnosť genetických odlišností,  

3. vytvárať viaceré, nezávislé a spoľahlivé markery,  

4. jednoduchá, rýchla a nenákladná,  

5. vyžadujúca malé množstvá tkaniva a vzoriek DNA,  

6. má väzby na vzájomne rôzne fenotypy,  

7. nevyžaduje žiadne predchádzajúce informácie o genóme organizmu. 

Avšak žiadna technika molekulárnych markerov nie je ideálna pre všetky menované 

situácie. 

 

Základné techniky analýz polymorfizmu DNA môžme rozdeliť do dvoch kategórií: 

- hybridizačné techniky, 

- amplifikačné techniky pomocou PCR. 

Základné rozdelenie techník je znázornené v tabuľke 1.2. 
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Tabuľka 1.2 Prehľad techník detekcie DNA polymorfizmu (Jomová, 2002) 

Techniky detekcie DNA polymorfizmu 

Hybridizačné RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) 
DNA fingerprinting 

Amplifikačné – založené na 
princípe PCR reakcie 

 

Náhodné primery RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) 

Polonáhodné primery AFLP  (Amplified Fragment Length Polymorphism) 

EST-SSR (Expressed Sequence Tag-SSR) 

STS (Sequence Tagged Sites) 

Špecifické primery 

STMS (Sequence Tagged – Microsatellite Sites) 

 

Kombinácia rôznych primerov SAMPL  (Selective Amplification of Microsatellite 
Polymorphic Loci) 

Amplifikačno – hybridizačné 
kombinácia dvoch predošlých 
techník 

RAMPO  (Random Amplified Microsatellite 
Polymorphism) 

 

Porovnanie základných vlastností vybraných techník detekcie DNA polymorfizmu 

možno vidieť v tabuľke 1.3. 

 

Tabuľka 1.3 Porovnanie základných vlastností najpoužívanejších techník molekulárnych markerov 

(Gregáňová, 2005; Agarwal et al., 2008) 

 
RFLP RAPD SSR SSCP CAPS SCAR AFLP IRAP/ 

REMAP 
RAMPO 

Výskyt Častý Častý Priemerný Nízky Nízky Nízky Častý Častý Priemerný 

Reproduko-
vateľnosť 

Vysoká Nízka Priemerná 
Priemer-

ná 
Vysoká Vysoká Vysoká Vysoká Priemerná 

Stupeň 
polymorf izmu

Priemerný 
Priemer-

ný 
Priemerný Nízky Nízky Priemerný Priemerný Priemerný Priemerný 

Špecificita 
lokusu 

Áno Nie Nie Áno Áno Áno Nie Áno Áno 

Technické 
požiadavky 

Vysoké Nízke Priemerné 
Priemer-

né 
Vysoké Priemerné Priemerné Vysoké Vysoké 

Množstvo 
vyžadovanej 

DNA 
Vysoké Nízke Nízke Nízke Nízke Nízke Priemerné Nízke Nízke 

PCR 
metóda 

Nie Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno 
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1.4.1 PCR reakcia 

Polymerázová reťazová reakcia je často vyhlasovaná za jeden z najdôležitejších 

vedeckých pokrokov v molekulárnej biológii. Urobila revolúciu v štúdii DNA, preto bol 

jej tvorca Kary B. Mullis ocenený Nobelovou cenou za chémiu v roku 1993. 

Objav PCR bol bodovým zlomom pre molekulárne markery v tom, že po prvýkrát 

mohol byť ľubovolný úsek genómu amplifikovaný a analyzovaný v mnohých jedincoch 

bez potreby klonovania a izolácie veľkého množstva vysoko čistej genómovej DNA 

(Schlötterer 2004). 

Technika PCR nám umožňuje amplifikáciu akejkoľvek sekvencie nášho záujmu 

na vysoký počet kopií v in vitro podmienkach pomocou termocyklera, pričom obchádza 

potrebu molekulárneho klonovania. Na amplifikáciu určitej sekvencie DNA, sa vytvoria 

dva jednovláknové oligonukleotidové primery, ktoré sú komplementárne k úsekom na 

templátovej DNA. Do pufrovacieho systému sa pridá termostabilná DNA polymeráza 

a nukleozidtrifosfáty. V termocykléry nastane opakované vykonávanie troch krokov 

(Turňa et al., 2004; Rosypal et al., 2002): 

1. denaturácia, 

2. primerová anelácia,  

3. elongácia.  

Amplifikácia ohraničenej sekvencie rastie exponenciálne. V typickej PCR metóde sa 

uvedené tri teplotné kroky opakujú v sérii od 25 do 50 cyklov (Turňa et al., 2004; 

Rosypal et al., 2002) .  

Reakčný roztok PCR pozostáva z nasledovných zložiek (Turňa et al., 2004): 

1. termostabilná DNA-polymeráza (napr. Taq polymeráza), 

2. štyri deoxyribonukleozid trifosfáty (dNTP): dATP, dCTP, dGTP, dTTP, 

3. dva oligonukleotidové primery dlhé 10-30 bp, 

4. templátová DNA, 

5. tlmivý roztok, 

6. ďalšie zložky (Mg2+, H2O). 

 

1.4.1.1 Princíp cyklickej reakcie 

V prvom denaturačnom kroku prvého cyklu, sa originálny dvojvláknový templát 

DNA rozpletá zvýšením teploty na 90-96 °C. V druhom anelačnom kroku, znížením 
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teploty na 36-70 °C (závisiac od sekvencie a dĺžky primeru, no tiež experimentálnej 

stratégie) nastane hybridizácia primerov na ich cieľovú sekvenciu templátovej DNA. 

Primery sa prednostne hybridizujú na väzobné miesta, ktoré sú identické, alebo vysoko 

homológne k ich nukleotidovej sekvencii. V treťom elongačnom (alebo 

polymerizačnom) kroku nastáva syntéza nového vlákna pri teplote 65-72 °C (aktivita 

termostabilnej polymerázy je pri tejto teplote optimálna) (Rosypal et al., 2002) (Obr. 

1.1).  

Polymeráza predlžuje 3' koniec DNA-primer hybridov smerom k druhému primer 

väzobnému miestu. Keďže sa to deje na oboch primer-anelačných stranách oboch DNA 

vlákien, cieľový fragment je kompletne zreplikovaný (cyklus 1). V druhom cykle, dve 

výsledné dvojvláknové DNA sú opäť zdenaturované a obe, originálne aj novovzniknuté 

vlákno, teraz vystupujú ako templát. Opakovaním troch teplotných krokov v 25-50 

cykloch dosiahneme exponenciálnu amplifikáciu cieľového amplikónu medzi 

5' koncami oboch primer väzbových miest (krátke produkty). Ostatné dlhé fragmenty sú 

taktiež generované, ale tieto sú len lineárne amplifikované a ich podiel vo finálnom 

produkte je zanedbateľný (Weising et al., 2005).  

 

Obrázok 1.1 Princíp PCR reakcie 

 

1.4.1.2 Využitie primerov v reakcii 

Jeden z hlavných dôvodov prispôsobivosti PCR techniky je, že sa môže zvoliť 

akýkoľvek druh primera, závisiac od cieľu výskumu. Napríklad konkrétna DNA 

sekvencia môže byť amplifikovaná párom špecifických primerov, ktoré sú vytvorené na 

základe informácii o DNA sekvencii. Takáto stratégia je zvolená pri génovej izolácii, 

alebo pri analýze preneseného génu v transgénnom organizme. Taktiež sa využívajú pri 

analýze jadrových alebo organelových mikrosatelitov, ktoré patria medzi najdôležitejšie 

systémy založené na PCR (Weising et al., 2005) . 
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Na druhej strane ľubovoľné primery môžu byť skonštruované na amplifikáciu 

neznámych DNA sekvencií za vhodných experimentálnych podmienok. Medzi týmito 

dvoma extrémami je množstvo možností na konštrukciu pološpecifických primerov. 

Tieto sú nasmerované smerom k sekvenčným elementom, ktoré patria k viac či menej 

vhodne definovaným podmnožinám genómu. Najviac semišpecifických primerov je 

zameraných na repetitívne DNA motívy, amplifikujúce sekvencie, ktoré sú medzi 

dvoma za sebou nasledujúcimi opakujúcimi elementami. Špecifické, semišpecifické 

a všeobecné primery môžu byť využité v rôznych kombináciách. Ich potenciál pre 

rozličné experimentálne účely je takmer nekonečný (Weising et al., 2005). 

 

1.5 Techniky mikrosatelitných markerov 

 

Mikrosatelity sú krátke tandemové repetície, ktorých odlišnosti v počte 

opakujúcich sa jednotiek sú zapríčinené prevažne prešmykom vláken počas DNA 

replikácie, kedy pri repetíciach vznikajú zhody vďaka excízii (Schlötterer a Tautz, 

1992). Keďže prešmyk je v replikácií pravdepodobnejší než bodové mutácie, 

mikrosatelitné lokusy sú veľmi premenlivé. Mikrosatelitné analýzy vykazujú výrazné 

rozdiely dĺžok polymorfizmov medzi jedincami počas PCR analýzy jediného lokusu 

použitím diskriminačných primerových súprav (Agarwal et al., 2008). 

PCR amplifikačné protokoly používané pri mikrosatelitoch využívajú lokusovo 

špecifické, neznačené primerové páry, alebo primerové páry s jedným rádioaktívne 

alebo fluorescenčne značeným primerom. Analýza neoznačených PCR produktov sa 

vykonáva použitím polyakrylamidu alebo agarózového gélu. Použitie fluorescenčne 

značených mikrosatelitových primerov a laserovej detekcie (napr. automatický 

sekvenátor) v genotypových procedúrach značne zlepšili výkonnosť a automatizáciu 

techniky (Wenz et al., 1998). Avšak kvôli vysokej cene fluorescenčného farbiva, ktoré 

musí niesť jeden z primerov v primerovom páre, takáto analýza býva nákladná. 

Schuelke (2000) zaviedol nový postup, pri ktorom sa použijú tri primery pri 

amplifikácii zvoleného mikrosatelitového lokusu, a to: 

- sekvenčne špecifický priamy primer s M13(-21) chvostom na jeho 5` konci, 

- sekvenčne špecifický reverzný primer,  

- univerzálny fluorescenčne označený M13(-21) primer, čo sa ukázalo byť 

jednoduchšie a menej nákladné.  
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Mikrosatelity sú veľmi populárne genetické markery aj kvôli ľahkému 

vyhodnocovaniu variability SSR veľkostí pomocou PCR s párom ohraničujúcich 

primerov. Reprodukovateľnosť mikrosatelitov je dostatočná na to, aby ich bolo možné 

použiť v rôznych výskumných laboratóriách a produkovať konzistentné dáta (Saghai 

Maroof et al., 1994). Lokusovo špecifické mikrosatelitné markery boli získané 

z mnohých rastlinných druhov ako hlávkový šalát (Lactuca sativa L.) (Van de Wiel et 

al., 1999), jačmeň (Hordeum vulgare L.) (Saghai Maroof et al., 1994) a ryža (Oryza 

sativa L.) (Wu a Tanksley, 1993). 

 

1.5.1 Jadrové mikrosatelitné markery 

Aplikácia susedných PCR primerov na amplifikáciu polymorfných tandemových 

repetícií DNA úsekov bola prvýkrát predvedená na minisatelitoch (Horn et al., 1989). 

Avšak skoro sa zistilo, že mikrosatelity sú viac využiteľné než minisatelity pre tento typ 

analýzy, pretože sú kratšie, ľahšie na amplifikáciu, početnejšie a omnoho 

rovnomernejšie distribuované po celom genóme (Weising et al., 2005). 

Tieto počiatočné štúdie ukázali, že (Litt a Luty, 1989): 

1. mikrosatelitové markery sú lokus-špecifické a kodominantné, 

2. môžu existovať rozličné veľkosti alel v populácii a úroveň heterozygotnosti 

môže byť veľmi vysoká, 

3. alelický polymorfizmus mikrosatelitných lokusov je zapríčinený hlavne 

premenlivým počtom repetitívnych jednotiek. Napríklad, rozličné alely (CA)n-

typu mikrosatelitu sa obvykle odlišujú o 2, 4, 6, 8, 10 atď. báz, 

4. PCR amplifikované mikrosatelitové markery sa dedia podľa Mendelových 

pravidiel dedičnosti. 

 

Popularita jadrových mikrosatelitov pochádza z jedinečných kombinácií mnohých 

dôležitých výhod (napr. kodominantná dedičnosť, vysoká početnosť). Ich 

najzávažnejšia nevýhoda je nutnosť poznania sekvencie na zostrojenie primerov. 

Primery využívané pre prvú generáciu SSR markerov boli väčšinou odvodené zo 

susedných obklopujúcich sekvencií známych mikrosatelitov nájdených v DNA 

databázach. Pre väčšinu druhov sú však databázové záznamy stále limitované, alebo 

dokonca neexistujúce. Vo väčšine prípadov je potrebné molekulárne klonovanie na 
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získanie sekvenčných dát potrebných na tvorbu mikrosatelitných primerov (Weising et 

al., 2005). 

 

1.5.2 Organelové mikrosatelity 

Mikrosatelity sú taktiež stálymi komponentami organelových genómov, ale 

vyskytujú sa tu s oveľa nižšou frekvenciou než v jadrovom genóme. Genómy 

rastlinných organel ako je DNA chloroplastov a DNA mitochondrií sa vo zvyšujúcej 

miere používajú pri štúdiách genetickej štruktúry populácie a fylogenetických vzťahov 

medzi rastlinami. Kvôli spôsobu prenosu len z jedného rodiča genómy chloroplastov 

a mitochondrií vykazujú odlišné vzory genetickej diferenciácie oproti jadrovým alelám 

(Provan et al., 1999a). Preto pre dostatočné porozumenie diferenciácie a evolúcie 

rastlinnej populácie treba uvažovať tri vzájomne súvisiace genómy, takže navyše k 

jadrovým mikrosatelitom boli vyvinuté techniky chloroplastových a mitochondriálnych 

mikrosatelitov (Agarwal et al., 2008). 

 

1.5.2.1 Chloroplastové mikrosatelitné markery 

Powell et al. (1995) ako prvý rozpoznal potenciál veľkostne variabilných 

mononukleotidových opakovaní na odhalenie intrašpecifických variácií vnútri inak 

konzervovaného chloroplastového genómu. 

Skoršie štúdie chloroplastových mikrosatelitov (taktiež označovaných aj ako 

jednoduché chloroplastové sekvenčné repetície-cpSSR) boli prevažne vykonané na 

ihličnanoch, v ktorých boli skonštruované sady 5 až 20 primerových párov, ktoré 

obklopovali mononukleotidové repetície v plne osekvenovanej Pinus thunbergii 

cpDNA (Vendramin et al., 1996). Tieto primery amplifikovali polymorfné fragmenty z 

rozličných druhov rodu borovíc (napr. Pinus halepensis, Pinus resinosa), druhov 

ostatných rodov z čeľade borovicovitých (napr. rody Abies, Pseudotsuga) a iných 

nahosemenných rastlín (Cato a Richardson, 1996). 

Chloroplastové SSR markery zdieľajú množstvo vlastností, ktoré ich odlišujú od 

jadrových mikrosatelitov (Weising et al., 2005): 

1. značná väčšina cpSSR sú relatívne krátke (10-20 bp) úseky poly(A/T), zatiaľ čo 

poly(C/G) alebo dinukleotidové opakovania sú zriedkavé (Vogel et al., 2003),  
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2. prvé štúdie Pinus torreyana naznačili nižší výskyt mutácií cpSSR v porovnaní s 

jadrovými mikrosatelitmi (Provan et al., 1999b), 

3. nedostatok rekombinácií v chloroplastovom genóme robí cpSSR markery nielen 

informatívnymi jednotlivo, ale taktiež môžu byť kombinované na sformovanie 

špecifických cpDNA haplotypov. Meranie genetickej diverzity 

a fylogeografické štúdie môžu byť potom založené na frekvencii haplotypov 

a ich distribúcií. 

 

Analýza chloroplastov poskytuje informáciu o populačnej dynamike rastlín, ktorá 

je doplňujúca k informáciám získaným z jadrového genómu. Jedným obmedzením tohto 

prístupu je potreba sekvenovaných dát pre konštrukciu primeru. Sekvencie primerov 

obklopujúcich chloroplastové mikrosatelity sú odvodzované z úplne, alebo čiastočne 

osekvenovaných chloroplastových genómov. Vo všeobecnosti tieto primerové páry 

produkujú polymorfné PCR fragmenty z druhov, z ktorých pochádzajú a im blízkych 

príbuzných druhov, ale prenositeľnosť na vzdialenejšie taxonomické jednotky je 

obmedzená (Agarwal et al., 2008).  

Pokusy o návrh univerzálnych primerov, ktoré by amplifikovali chloroplastové 

mikrosatelity vyústili do skupiny zhodných chloroplastových mikrosatelitných 

primerov, ktorých účel je amplifikovať cpSSR oblasti v chloroplastovom genóme 

dvojklíčnolistových krytosemenných rastlín (Weising a Gardner, 1999). Väčšina 

primerových párov odvodených od A alebo T mononukleotidových opakovaní (n = 10) 

objavených v genóme chloroplastu tabaku, bola funkčná ako genetické markery v 

Actinidiaceae, Brassicaceae a Solanaceae (Chung a Staub, 2003). Univerzálne primery 

pre amplifikáciu chloroplastových mikrosatelitov v čeľadi lipnicovité (Poaceae) boli už 

tiež vyvinuté (Provan et al., 2004). 

Markery cpSSR doteraz slúžili na rozličné účely, vrátane stanovovania 

paternálnej, alebo maternálnej plastidovej dedičnosti (Cato a Richardson 1996), na 

detekciu hybridizácie a introgresie (Bucci et al., 1998) a obzvlášť na analýzy genetickej 

štruktúry a fylogeografie rastlinných populácií (Grivet a Petit, 2002). Ak sa použijú v 

spojení s jadrovými markermi, cpSSR môžu taktiež poskytnúť hodnotné informácie o 

génových tokoch prostredníctvom semien a peľu (Grassi et al., 2003). Markerová 

technológia cpSSR a jej aplikácie boli preskúmané Provanom et al. (2001). 
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1.5.2.2 Mitochondriálne mikrosatelity 

Na rozdiel od živočíšnej mtDNA, ktorá má obyčajne veľkosť 10 MDa na jeden 

mitochondriálny genóm, rastlinná  mtDNA je oveľa zložitejšia, napr. mitochondriálny 

genóm kukurice sa odhaduje na 320 MDa (Sederoff et al., 1981). Okrem veľkosti je 

rastlinná  mtDNA charakterizovaná molekulárnou heterogenitou pozorovanou ako 

triedy kruhovitých chromozómov, ktoré sa líšia veľkosťou a relatívnou početnosťou. 

V rastlinách zvyčajne nie sú mitochondriálne genómy využívané na fylogenetické 

analýzy pre ich časté preskupovania sekvencií (Sederoff et al., 1981). Avšak 

mitochondriálna haplotypová diverzita súvisiaca s preskupovaním sekvencií sa ukázala 

ako vhodná pri diferenciácii populácie borovíc a jedlí (Soranzo et al., 1999; Sperisen et 

al., 2001). Mitochondriálne opakujúce sa sekvencie boli použité na segregáciu populácií 

(Rajendrakumar et al., 2007). 

 

1.5.3 RAMP technika 

Mikrosatelitové markery vykazujú vysoký stupeň alelického polymorfizmu, ale sú 

pracovne náročné. Na druhej strane RAPD markery sú nenáročné, ale vykazujú nízky 

stupeň polymorfizmu. Pre potlačenie slabín týchto dvoch postupov, bola vyvinutá 

technika RAMP (Wu et al. 1994).  

Podľa Agarwala (2008) táto technika vyžaduje rádioaktívne značený primer 

pozostávajúci z 50 kotviacich úsekov a 30 repetícií, ktorý sa použije na amplifikáciu 

genómovej DNA za prítomnosti, alebo neprítomnosti RAPD primerov. Výsledné 

produkty sa získajú denaturačným polyakrylamidovým gélom, a keďže je repetitívny 

primer označený, detegované sú len amplifikované produkty odvodené od ukotveného 

primeru. Teploty topenia ukotvených primerov sú zvyčajne o 10 – 15 °C vyššie než tie 

u RAPD primerov, takže pri vyšších anelačných teplotách sa efektívne hybridizujú len 

ukotvené primery, avšak pri PCR cykloch s nízkymi anelačnými teplotami sa 

hybridizujú ukotvené mikrosatelity aj RAPD primery. Postup PCR bol teda 

modifikovaný tak, že sa striedajú vysoké a nízke teploty anelácie počas reakcie. Väčšina 

fragmentov získaných len z RAMP primerov sa stratí, keď sú pridané RAPD primery a 

iné vzory sú získané s tým istým RAMP primerom a inými RAPD, čo značí, že RAPD 

primery si konkurujú s RAMP primermi počas cyklu s nízkou teplotou anelácie. RAMP 

bola použitá v štúdiu genetickej diverzity kultivarov jačmeňa (Wu et al., 1994; Sanchez 

de la Hoz et al., 1996) a broskyňe (Cheng et al., 2001). 
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1.5.4 STMS technika 

Lokus špecifická SSR PCR bola uvedená v roku 1989 štyrmi nezávislými 

skupinami. Termín mikrosatelity navrhli Litt a Luty (1989) a celá technológia 

vytvárania markerov bola označená ako STMS analýza (Obr. 1.2). Metóda využíva SSR 

variabilitu pre generovanie genetických markerov s využitím SSR obklopujúcich 

sekvencií ako primerov na amplifikáciu uzavretej SSR. Výsledkom je lokus špecifická 

amplifikácia produktu, ktorá často vykazuje značné rozdiely v dĺžke medzi rozličnými 

jedincami a populáciami rovnakého druhu (Beckmann a Soller, 1990).  

Markery produkované STMS primerovými pármi sú obzvlášť vhodné pre 

genómovú analýzu. Okrem toho, že sú vysoko polymorfné, sú založené na PCR, 

reprezentujú konkrétny lokus, majú všeobecne kodominantnú dedičnosť, možnosť 

využiť nerádioizotopovú metódu detekcie a poskytujú potenciál pre automatizovanú 

aplikáciu v rastlinnom šľachtení (Mansfield et al. 1994). 

STMS markery sa úspešne využívajú na produkciu vysoko rozlíšiteľných 

markerových máp človeka, zvieracích genómov, ale najlepšie využité boli v rastlinnej 

genómovej analýze (Akkaya et al., 1992). Množstvo STMS markerov je teraz 

dostupných pre mnoho hospodársky významných plodín a modelových druhov ako 

Arabidopsis, banán, alebo jačmeň (Becker a Heun 1995). 

 

 

Obrázok 1.2 STMS technika (Gregáňová, 2005) 

 

K vytvoreniu STMS markerov je potrebné poznať SSR obklopujúce sekvencie, čo 

možno zistiť z databánk, alebo zo sekvenovania klonov SSR obsahujúcich fragmentov. 

Tieto môžu byť získané buď priamym preverovaním malých inzertov genómových 

knižníc s vhodnými sondami, alebo obohatením knižníc o SSR pred hybridizáciou 

a sekvenovaním (Mohan et al., 2002). 
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Vytváranie STMS markerov všeobecne vyžaduje následovné kroky (Mohan et al., 

2002): 

1. izolácia genómovej DNA, 

2. štiepenie DNA jedným alebo viacerými bázovo špecifickými restrikčnými 

enzýmami, 

3. selekcia fragmentov na základe veľkosti pomocou elektroforézy v agarózovom 

géli, excízia a purifikácia požadovaných častí; alebo obohatenie časti SSR 

obsahujúcej fragmenty preselekciou a PCR, 

4. ligácia DNA do vhodného vektora a následná transformácia do E.coli,  

5. overenie prítomnosti SSR kolóniovou, alebo plakovou hybridizáciou so 

značenou sondou, 

6. izolácia pozitívnych klonov a sekvenovanie inzertov, 

7. vytvorenie vhodných primerov obklopujúcich opakovanie. 

 

Navzdory mnohým prednostiam STMS, sú tu aj prekážky ako vysoké náklady pre 

klonovanie, sekvenovanie a  syntézu primerov. Navyše štandardné protokoly stále 

využívajú rádioizotopy a sekvenačné gély na detekciu amplifikovaných SSR. Nakoniec 

efektívnosť vytvárania primerov trpí početnými problémami zahrňujúc nadbytok klonov 

a náhodný výskyt umelých krížencov (Mohan et al., 2002). 

 

1.6 Mikrosatelitné analýzy jačmeňa 

 

 Becker a Heun (1995) skúmali databázy 228 jačmenných sekvencií z GenBank 

a EMBL s cieľom zistiť, ktoré SSR motívy prevládajú v jačmeni. Boli objavené takmer 

všetky typy SSR. Zistilo sa, že (A)n a (T)n SSR sa vyskytujú častejšie než (C)n a (G)n. 

Medzi dinukleotidovými opakovaniami sa (CG)n SSR vyskytujú najmenej často. 

Korelácia medzi GC obsahom v trinukleotidových motívoch a v počte vyskytujúcich sa 

SSR nie je. Analýzou 15 odlišných mikrosatelitov v 11 genotypoch jačmeňa, bolo 

získaných 2,1 alely na mikrosatelit. 

11 mikrosatelitných markerov použili Russell et al. (1997) na odlíšenie 24 

jačmenných genotypov. Tri kombinácie štyroch mikrosatelitov dokázali rozpoznať 

všetkých 24 jačmenných genotypov. Dokázali tak, že mikrosatelity môžu rozpoznať 
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genotypy s rovnakým pôvodom a taktiež, že vzory rozlíšenia sú odlišné od tých 

získaných z botanických deskriptorov. 

Ramsay et al. (2000) vytvorili celkovo 568 nových SSR markerov pre jačmeň 

kombinovaním databázových sekvencií a malých inzertov genómových knižníc. Z 

vytvorených 568 SSR, 242 bolo geneticky zmapovaných, 216 s 37 už publikovanými 

SSR v jednej dvoj-haploidnej populácii odvodenej z F(1) interšpecifického kríženia 

medzi kultivarmi Lina a Hordeum spontaneum Canada Park a 26 SSR v dvoch iných 

zmapovaných populáciach. Mapované SSR poskytujú systém pre rýchle chromozómové 

označovanie a polarizáciu v budúcich mapovacích programoch jačmeňa a vhodnú 

alternatívu k RFLP pre zlaďovanie informácií získaných z rozličných populácií. V práci 

prezentovali zoznam s 242 primerovými pármi, ktoré amplifikujú mapované SSR z 

celkového jačmenného genómu. 

Macaulay et al.(2001) vytvoril súbor 48 markerov založených na SSR pre 

aplikácie genetických štúdií jačmeňa. Markery boli zvolené na základe rôznych kritérií 

ako je ich distribúcia po celom genóme jačmeňa, produkty amplifikácie vysokej kvality, 

vysoký polymorfický informačný index (PIC), prípadne jednolokusové markery. Tieto 

dobre charakterizované SSR jačmeňa, po prvýkrát poskytujú verejnú vzorku účinných, 

na PCR založených nástrojoch, ktoré môžu byť použité na integráciu a porovnávanie 

informácií zozbieraných zo základných a aplikovaných genetických štúdií jačmeňa z 

rozličných laboratórií. 

Hamza et al.(2004) použili 17 mikrosatelitov (SSR) na štúdium genetickej 

diverzity 26 genotypov jačmeňa z rozličných oblastí v Tunisku. S využitím 15 

polymorfických SSR priemerný počet alel na lokus bol 3,6 a priemerný polymorfický 

informačný index 0,45. Výsledok poukázal na veľkú genetickú diverzitu tuniských 

jačmenných kultivarov a asociáciu tejto diverzity s adaptačnými rysmi. 

Pandey et al. (2006) skúmali súbor 107 vzoriek jačmeňa (Hordeum vulgare L. 

subsp. Vulgare) zozbieraných z pohorí Nepálu v okolí Annapurny a Manaslu 

v Himalájach, kvôli genetickým vzťahom a populačným rozlíšeniam. Na analýzy 

použili 44 SSR markerov. Bol preukázaný vysoký stupeň genetickej diverzity medzi 

študovanými jačmeňmi (DI = 0.536). Genetická podobnosť (GS) založená na UPGMA 

klastrovaní a Bayesianskom modeli (MB) štruktúrnej analýzy, odhalila zložitú 

genetickú štruktúru jačmeňov z rozličných oblastí. Bolo identifikovaných osem 

geneticky odlišných populácií, z ktorých sedem bolo ďalej študovaných kvôli diverzite 
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a rozlíšeniu. Genetická diverzita odhadovaná pre všetky spoločne a každú populáciu 

zvlášť odkryla dôležitý bod genetickej diverzity v Pisangu (DI = 0.559). Párový 

populačný diferenciačný test potvrdil, že mnoho geografických populácií sa podstatne 

od seba odlišuje, ale že rozdielnosť je nezávislá od geografických vzdialeností 

(r = 0.224, P > 0.05). 

Malysheva-Otto et al. (2007) monitorovali zmeny genetickej diverzity na 504 

európskych kultivaroch jačmeňa používaných v priebehu 20-teho storočia, 

genotypizáciou s použitím 35 genómových mikrosatelitov. Pre analýzy boli rozlíšené 

štyri skupiny: 1900–1929 (TG1 s 19 kultivarmi), 1930–1949 (TG2 so 40 kultivarmi), 

1950–1979 (TG3 - 237 kultivarov) a 1980–2000 (TG4 - 208 kultivarov). Analýzy 

neodhalili štatisticky významné rozdiely medzi skupinami. Výsledky naznačujú, že 

dopad šľachtenia a rozmanitosť dodaných systémov nezapríčinili v žiadnej významnej 

kvantitatívnej strate genetickej diverzity v reprezentujúcej množine kultivarov jačmeňa 

za pozorované obdobie.   

Lin et al. (2007) použili 17 SSR markerov na detekciu polymorfizmu v 17 

odrodách jačmeňa použitých pri výrobe piva. Počet alel v jednotlivých lokusoch sa 

pohyboval od dvoch do päť. Zo 17 odrôd, 7 bolo možné odlíšiť navzájom a aj od 

zostávajúcich vďaka špecifickým alelám. Napríklad vzájomná kombinácia lokusov 

Bmag0125, Bmag0120, HVM62 a Bmag0353, je schopná rozpoznať všetky odrody 

testovaného jačmeňa. Na základe týchto štyroch SSR bol vyvinutý na alelách založený 

systém vyhľadávania. 

Kolodinska et al. (2007) skúmali zmeny vo variabilite 197 Škandinávskych 

a Baltských jarných odrôd jačmeňa. Použili 21 zmapovaných markerov (SSR). Génová 

diverzita medzi lokusmi Škandinávskych a Baltských druhov varírovala medzi 0,033 

a 0,891. Priemerná génová diverzita bola 0,623. Celkovo nebol nájdený významný 

pokles priemernej génovej diverzity v závislosti od času. Avšak, boli pozorované 

rozdiely, pri porovnaní jarného jačmena zo severných a južných častí Škandinávie 

a Baltských oblastí. Pre južný región bol pozorovaný podstatný úbytok genetickej 

diverzity v polovici 20.storočia, zatiaľ čo na severe sa podobné zmeny nezaznamenali. 

Boli nájdené väčšie rozdiely medzi modernými a starými odrodami na juhu v porovnaní 

so severom. Veľkosť zmien genetickej diverzity sa odlišovala taktiež od krajín pôvodu. 

Dánske odrody mali značný úbytok diverzity v polovici minulého storočia, zatiaľ čo 

zmeny vo Fínsku, Nórsku a Švédsku neboli významné. 
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Súbor poľnohospodárskych druhov západného Stredomoria nebol doteraz 

dostatočne využívaný pre šľachtenie jačmeňa. Preto predmetom štúdia Yahiaoui et al. 

(2008) bolo zhodnotiť genetickú diverzitu v hlavnej zbierke inbredných línií 

vytvorených zo španielskych odrôd jačmeňa, na potvrdenie vzťahov odrôd jačmeňa k 

druhom iného pôvodu a na stanovenie distribúcie diverzity v porovnaní s geografickými 

a klimatickými faktormi. Bolo použitých 64 SSR na zhodnotenie polymorfizmu u 225 

genotypov jačmeňa (Hordeum vulgare ssp. Vulgare), zahŕňajúc dvoj-radové a šesť-

radové typy. Tie zahŕňali 159 krajových odrôd zo španielskej hlavnej kolekcie (SBCC) 

plus 66 odrôd, hlavne z európskych krajín, ktoré tvorili referenčnú vzorku. Analýza 

molekulárnej rozdielnosti odhalila jasnú genetickú odlišnosť medzi šesťradovým 

španielskym jačmeňom a referenčnými vzorkami, zatiaľ čo toto nebolo evidentné pri 

dvojradových jačmeňoch. Odhalená existencia rozsiahlej genetickej diverzity v 

španielskych kolekciách pravdepodobne súvisí s adaptáciou na drsné klimatické 

podmienky. Odlišnosť od terajších európskych odrôd nám poskytuje potenciál nových 

zdrojov pre šľachtenie jačmeňa a robí SBCC hodnotným nástrojom pre štúdie adaptácie 

jačmeňa.   

Backes et al. (2009) pozorovali rôzne tvary, typy a farby klasov jačmeňa medzi 

jednotlivými poliami, ako aj v rámci samotného poľa v Eritrei. Zozbierali viac než 240 

klasov z 24 polí (10 klasov na pole). Sledovali ich genetickú diverzitu s použitím 

skupiny 39 SSR markerov. Bola objavená významná genetická diverzita, len dva klasy 

z geograficky odľahlejších polí, boli geneticky podobné. Tieto polia obsahujú 97.3 % 

terajšej genetickej variácie jačmeňa v Eritrei. 

Cieľom práce Nevimovej et al. (2009) bolo štúdium polymorfizmu 

mikrosatelitných markerov na 3H a 7H chromozómoch jačmeňa. Analyzovali 15 

genotypov jačmeňa siateho a použili pritom 33 SSR markerov. Polymorfizmus 

vykazovalo 32 markerov a jeden marker (Bmac0282 – 7H) bol monomorfný. Najvyšší 

stupeň polymorfizmu 17 SSR markerov lokalizovaných na 3H chromozóme bol 60 % 

u Bmag0006 a najnižší mal marker Bmag0877 20 %. Najvyšší polymorfizmus zo 16 

SSR markerov lokalizovaných na 7H chromozóme bol detegovaný pri markery 

Bmag0021 a to 60 %. Najnižší polymorfizmus 13,3 % mal EBmac0713. 

Wang et al. (2009) skúmali pomocou ISSR a SSR markerov genetickú diverzitu 

90-tich vzoriek jačmeňa. Z toho bolo 45 vzoriek divých, blízkych príbuzných jačmeňu z 

čínskej oblasti Tibetu a 45 divých zástupcov z rôznych krajín celého Blízkeho východu. 
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Výsledky ukázali, že Tibetské divé druhy príbuzné jačmeňu mali väčšiu genetickú 

diverzitu než tie z Blízkeho východu. Celkové hodnoty analýzy génovej diverzity 

tibetského jačmena (0,227 pri ISSR a 0,126 pri SSR) boli vyššie, než tie pre Blízky 

východ (0,212 pri ISSR a 0,102 pri SSR). Klastrová analýza ISSR a SSR výsledkov 

použitím UPGMA metódy odhalila dve oddelené skupiny zodpovedajúce 

geografickému pôvodu vzoriek. Tieto výsledky ponúkajú nové dôkazy pre teóriu 

pôvodu Hordeum vulgare L. 

Varshney et al. (2010) skúmali 185 kultivovaných jačmeňov (Hordeum vulgare 

L.) a 38 divých (H. spontaneum L.) z genotypov pochádzajúcich z 30-tich krajín. Tieto 

genotypy pochádzali z ICARDA kolekcie základných odrôd jačmeňa. Genotypizácia 

bola vykonaná s použitím 68 SNP a 45 mikrosatelitných (SSR) markerov odvodených z 

génov (EST). Pri porovnávaní genetickej diverzity zistili, že vzorky pochádzajúce z 

Blízkeho východu a severovýchodu Ázie vykazovali vyšší stupeň diverzity v porovnaní 

so vzorkami z ostaných geografických regiónov. Väčšina krajín reprezentujúcich 

Afriku, Blízky východ, severovýchodnú Áziu a Arabský polostrov zahŕňala genotypy 

obsahujúce vzácne alely. Podľa očakávania vzorky H. spontaneum v porovnaní so 

vzorkami H. vulgare vykazovali vyšší celkový počet alel, vyšší počet alel na lokus, 

vyššiu efektívnu hodnotu alel, vyššiu bohatosť alel a taktiež vyšší počet vzácnych alel. 

Celkovo pozorovaná skupina základných odrôd ICARDA vykazovala rozsiahlu 

prirodzenú genetickú variabilitu, ktorá môže byť využitá v budúcnosti pri šľachtení 

jačmeňa. 
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2 CIEĽ PRÁCE 

 

Vďaka polymorfizmu na úrovni bielkovín a DNA našli v súčasnosti molekulárne 

markery rozsiahle využitie pri identifikácii, charakteristike a diferenciácii genotypov 

rastlín. Spomedzi obrovského množstva DNA techník využívaných na štúdium 

jačmeňa, vykazujú najväčší polymorfizmus práve mikrosatelitné markery.  

Cieľom diplomovej práce bolo analyzovať súbor 30 genotypov jačmeňa siateho 

(Hordeum vulgare L.) pomocou STMS metódy s využitím 5 mikrosatelitných 

markerov, ktoré sú genómovo špecifické pre jačmeň.  

 

Stanovili sme si nasledujúce ciele práce: 

1. analýza a hodnotenie polymorfizmu DNA na základe variability 

v mikrosatelitných sekvenciách genómu vybraných genotypov jačmeňa siateho, 

2. identifikácia, charakteristika a vzájomná diferenciácia 30 genotypov jačmeňa 

siateho pomocou mikrosatelitnej STMS analýzy, 

3. určenie vzájomných genetických vzťahov medzi jednotlivými genotypmi 

jačmeňa siateho, 

4. overenie využiteľnosti mikrosatelitných markerov ako efektívneho 

markerovacieho systému pri identifikácii a diferenciácii študovaných genotypov 

jačmeňa siateho. 
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3 MATERIÁL A METÓDY  

 

3.1 Použitý rastlinný materiál 

 

V tabuľke 3.1 sú uvedené názvy 30 genotypov jačmeňa siateho jarnej aj ozimnej 

formy, ktoré sme použili pri mikrosatelitných analýzach. 

 

Tabuľka 3.1 Prehľad použitého súboru genotypov jačmeňa siateho 

číslo Názov odrody 
(genotyp) 

číslo Názov odrody 
(genotyp) 

číslo Názov odrody 
(genotyp) 

1. Adan 11. Orbit 21. KM 96 (ozimný) 

2. Amos 12. Progres 22. KM 98 (ozimný) 

3. Diosecky Kneifl 13. Reni (ozimný) 23. SK 5104 

4. Expres 14. Slovensky jemny 24. SK 5184 

5. Garant 15. Slovensky kvalitny 25. SK 5374 

6. Jubilant 16. Stabil 26. SK 5397 

7. Kompakt 17. Terrasol Pivovarsky 27. SK 5407 

8. Kosan 18. Tiffany (ozimný) 28. SK 5451 

9. Malc 19. Vladan 29. SK 5526 

10. Nitran 20. Zlatan 30. SK 5976 

 

3.2 Postup izolácie a purifikácie DNA jačmeňa 

 

Izolovali sme celkovú rastlinnú DNA z mladých 7-10 dňových listov jačmeňa. Pre 

samotnú izoláciu DNA sme použili postup vytvorený kombináciou dvoch izolačných 

postupov podľa Dellaportu et al. (1983) a Granera et al. (1990). Postupovali sme podľa 

nasledujúcich krokov: 

- na navážke sme odvážili 0,1-2 g mladých listov (klíčencov) 7-10 dňových 

rastlín, 

- mechanicky sme homogenizovali toto listové pletivo v trecej miske v tekutom 

dusíku, 

- do kyvety (50 ml) sme pridali redestilovanú vodu v ml v objeme = 2 - hmotnosť 

pletiva [g], 
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- homogenizované pletivo sme okamžite preniesli do kyviet a pridali 4 ml 

extrakčného roztoku (150 mmol.dm-3 Tris, pH 8,0; 75 mmol.dm-3 EDTA, pH 

8,0; 2 mol.dm-3 NaCl) a potom jemne zamiešali, 

- pridali sme 10 µl 2-merkaptoetanolu, 

- ďalej sme pridali 400 µl 20 % SDS, jemne zamiešali, 

- inkubovali 10 minút pri 65 °C, 

- pridali sme 2 ml 5 mol.dm-3 octanu draselného, jemne premiešali prevrátením 

tuby, 

- inkubovali sme 30 minút pri 0 °C, 

- odstreďovali sme 10 minút pri 10 000 ot/min, 

- supernatant sme preniesli do novej kyvety, pridali rovnaký objem vychladeného 

izopropanolu, 

- nukleové kyseliny sme nechali vyzrážať izopropanolom 30 minút, alebo cez noc 

pri laboratórnej teplote, 

- precipitovanú DNA sme vybrali háčikom, alebo namotali na sklenenú tyčinku 

(prípadne odstreďovali 5 minút pri 10 000 ot/min., ak nie je v jednom kuse), 

preniesli do skúmavky (ependorfky) a premyli ju v 70 % a 96 % etanole 

a nechali vysušiť, 

- DNA sme rozpustili v 250 µl redestilovanej vody,  

- pridali 2 µl prevarenej RNázy (10 mg.ml-1) (RNázu treba pred použitím 

denaturovať 10 minút pri 100 °C) a inkubovali 30 minút pri 37 °C, 

- pridali sme 50 µl 3 mol.dm-3 octanu sodného, premiešali, nechali stáť 10 minút 

pri laboratórnej teplote, 

- pridali sme 400-500 µl vychladeného izopropanolu, nechali zrážať DNA 

10 minút pri laboratórnej teplote, 

- precipitovanú DNA sme vybrali háčikom, alebo sme zrazeninu odstredili pri 

nízkych otáčkach, premyli postupne 70 % a 96 % etanolom, vysušili a opatrne 

rozpustili v minimálnom objeme (20 – 50 µl) tlmivého roztoku TE (10 

mmol.dm-3 Tris-HCl, pH 8,0; 1 mmol.dm-3 EDTA) alebo v redestilovanej vode. 

 

Kvalitu a kvantitu izolovanej DNA jačmeňa sme sledovali a stanovili pomocou 

elektroforetickej analýzy v 1 % agarózovom géli. Ako štandardy kvality sme použili 

DNA z λ-fágu, ktorej koncentráciu sme stanovili spektrofotometricky. 
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3.3 Použitie lokus špecifických mikrosatelitných párov primerov na 

amplifikáciu DNA  

 

Mikrosatelitné analýzy sme uskutočňovali pomocou STMS techniky, ktorá 

využíva vo svojom postupe PCR reakciu na amplifikáciu študovaných sekvencií. 

Analýza bola vykonávaná reakčnou zmesou v objeme 20 µl. Na analýzy jačmeňa sme 

použili špecifické mikrosatelitné páry primerov, s dĺžkou sekvencie 17-22 

oligonukleotidov. Tieto boli navrhnuté v kódujúcich oblastiach jednotlivých génov 

podľa Macaulay et al. (2001) (Tab. 3.2). Konkrétne umiestnenie mikrosatelitných 

markerov môžme vidieť na obrázku 3.1. 

 

Tabuľka 3.2 Sekvencie párov primerov, ktoré ohraničujú mikrosatelity ja čmeňa 

(Macaulay et al., 2001) 

SSR 
marker 

Lokus na 
chromozóme 

Sekvencie primerov 
(5´ -  3´) 

Motív repetície 
mikrosatelitu 

Bmac0040 6H 
AGCCCGATCAGATTTACG 
TTCTCCCTTTGGTCCTTG 

(AC)20 

Bmac0067 3H 
AACGTACGAGCTCTTTTTCTA 
ATGCCAACTGCTTGTTTAG 

(AC)18 

Bmag0013 3H 
AAGGGGAATCAAAATGGGAG 
TCGAATAGGTCTCCGAAGAAA 

(CT)21 

Bmag0135 7H 
ACGAAAGAGTTACAACGGATA 
GTTTACCACAGATCTACAGGTG (AG)10GG(AG)12 

Bmag0225 3H 
AACACACCAAAAATATTACATCA 
CGAGTAGTTCCCATGTGAC 

(AG)26 

 

Zloženie použitej 20 µl reakčnej zmesi v PCR reakcii (Macaulay et al., 2001): 

- 1x PCR tlmivý roztok 

- 300 µmol.dm-3 každého dNTP 

- 20 ng primer 1 

- 20 ng primer 2 

- 0,6 U Taq-DNA polymerázy 

- 25 ng DNA 
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Použili sme dva rôzne PCR programy pri amplifikácii SSR markerov, ktoré sa líšia 

v anelačnej teplote. Pre marker Bmac0067 sme použili PCR program, ktorý pozostával 

z nasledujúcich krokov (Macaulay et al., 2001): 

- 1 cyklus: 3 minúty  94 ºC, 1 minúta 55 ºC, 1 minúta 72 ºC 

- 30 cyklov: 1 minúta 94 ºC, 1 minúta 55 ºC, 1 minúta 72 ºC 

- záverečný krok: 5 minút 72 ºC 

 

Pre ostatné markery Bmac0040, Bmag0013, Bmag0135, Bmag0225 platil jednotný 

PCR program, ktorý bol nasledovný (Macaulay et al., 2001): 

- 1 cyklus: 3 minúty  94 ºC, 1 minúta 58 ºC, 1 minúta 72 ºC 

- 30 cyklov: 30 sekúnd 94 ºC, 30 sekúnd 58 ºC, 30 sekúnd 72 ºC 

- záverečný krok: 5 minút 72 ºC 

 

 

Obrázok 3.1 Označená pozícia mikrosatelitov na chromozómoch jačmeňa (GrainGenes CMap, 

http://grain.jouy.inra.fr/cmap/) 
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3.4 Elektroforetické delenie a vizualizácia DNA fragmentov v PAGE 

géloch 

 

Amplifikované alely sme separovali v 6 % polyakrylamidových géloch (35 cm x 

45 cm x 0,4 mm) denaturovaných močovinou. Na prípravu tohto separačného gélu sme 

použili: 

- 11 ml zásobného roztoku 40 % akrylamid/bis (v pomere 19 : 1), 

- 12 ml ultra čistej vody, 

- 3 ml 10 x TBE (107,8 g Tris-bázy, 7,44 g EDTA a 55 g kyseliny boritej v 1 litri 

roztoku, pH 8,3), 

- potom sme ho doplnili horúcim roztokom močoviny na objem 60 ml, 

- pred nalievaním gélu sme pridali 500 µl 10 % persíranu amónneho (PSA) 

a 50 µl TEMED-u. 

 

Potom sme pripravili vzorky DNA tak, že k 5 µl PCR vzorky sme pridali 

v pomere 1 : 0,8 tlmivý roztok (4,8 g močoviny, 10 ml vody, 0,05 g brómfenolovej 

modrej, 10 µl mmol.dm-3 hydroxidu sodného). Vzorky sme denaturovali dve minúty 

zahriatím na 100 °C a rýchlo preniesli do ľadu. 

Do gélu sme od druhej línie napipetovali 4,5 µl pripravených vzoriek. Do prvej 

línie gélu sme nanášali 4,5 µl STR 3X roztoku (marker). Tento obsahuje 10 mmol.dm-3 

NaOH, 95 % formamid, 0,05 % brómfenolovej modrej, 0,05 % xylén cyanol FF. 

Separácia amplifikovaných alel prebiehala v elektroforetickej aparatúre OWL pri 

1800V v tlmivom systéme 0,5 x TBE 3 - 4 hodiny, podľa predpokladanej veľkosti 

fragmentov. Po skončení elektroforetickej separácie sme ďalej farbili gél, ktorý bol 

fixovaný na malom skle.  

 

DNA v tomto géli sme farbili podľa Bassama et al. (1991) pomocou striebra. 

Najprv sme si pripravili nasledujúce roztoky potrebné na farbenie mikrosatelitov: 

1. Fixačný roztok: 1800 ml ultra čistej vody + 200 ml kyseliny octovej (roztok 

musí byť vychladený) 

2. Farbiaci roztok: 2000 ml ultra čistá voda + 2 g dusičnanu strieborného + 3 ml 

37 % formaldehydu (roztok musí byť izbovej teploty) 
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3. Vývojka: 50 g uhličitanu sodného + 2000 ml ultra čistej vody, pred použitím 

treba pridať 3 ml 37 % formaldehydu a 400 µl tiosulfátu sodného (10 mg.cm-3) 

(roztok musí byť vychladený, pred použitím ho treba dať na 6 minút do 

chladničky) 

 

Sklenenú platňu s gélom sme vložili do fixačného roztoku na 25 minút. Potom 

sme ho 2 - 3 krát premývali vychladenou ultra čistou vodou po dobu 5 minút. Gél sme 

preložili do nádoby s farbiacim roztokom na 30 minút a opäť intenzívne premiešavali. 

Presunuli sme sa do chladiacej miestnosti, kde sme gél preložili do ultra čistej vody 

a intenzívne vymývali maximálne 10 - 15 sekúnd. Gél sme položili do nádoby 

s vývojkou, kde sa po 2 - 3 minútach začali objavovať mikrosatelitné frakcie. Potom 

sme gél vložili opäť do fixačného roztoku na 30 minút. Nakoniec sme ho vložili do 

stojana a sušili pri laboratórnej teplote.    

Veľkosť alel mikrosatelitov sme stanovovali za pomoci štandardu 10 bp 

dĺžkového markera (tzv. rebríka). 

 

3.5 Hodnotenie polymorfizmu 

 

Na hodnotenie polymorfizmu medzi genotypmi jačmeňa a využiteľnosť 

mikrosatelitných markerov pri ich diferenciácii sme použili index diverzity (DI), 

pravdepodobnosť identity (PI) a polymorfický informačný obsah (PIC). 

Z frekvencií 1 až n alel detegovaných pre každý mikrosatelitný marker sme 

určili: 

- index diverzity (DI) (Weir, 1990), ktorý vyjadruje rozmanitosť alel v danom   

lokuse, 

∑−= 21 ipDI  

 

- pravdepodobnosť identity (PI) (Paetkau et al., 1995), ktorý vyjadruje 

frekvenciu alel, 
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- polymorfický informa čný obsah (PIC) (Weber, 1990), ktorý vyjadruje do akej   

miery sú dva genotypy identické, 

 ∑ ∑∑
−

= +==

−






−=
1

1 1

22

1

2 21
n

i

n

ij
ji

n

i
i pppPIC  

kde pi a pj sú frekvencie i - tej a j - tej alely v danej populácii. 

 

3.6 Hodnotenie genetickej diverzity pomocou klastrovej analýzy 

 

V DNA profiloch sme hodnotili polymorfické reprodukovateľné markery ako 

prítomné (1) alebo neprítomné (0). Vytvorili sme tabuľku a získané údaje sme použili 

na výpočet Jaccardovho koeficientu genetickej podobnosti pre všetky párové 

kombinácie, ktoré sme robili modulom SPSS Professional Statistics 17.0, štatistického 

balíka programov SPSS for Windows (SPSS inc., Chicago, Ill., USA). Takto získanú 

matricu genetickej podobnosti sme použili na konštrukciu dendrogramu. 

Výsledný dendrogram sme skonštruovali hierarchickou klastrovou analýzou 

metódou UPGMA (Unweighted Pair Group Method using arithmetic Averages). 

Genetickú diverzitu v grafických vyjadreniach dendrogramov sme vyjadrovali 

v relatívnych hodnotách v rozmedzí od 0-25. 
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4 VÝSLEDKY A DISKUSIA  

 

Na diferenciáciu 30 genotypov jačmeňa sme použili päť mikrosatelitných 

markerov, ktoré publikovali Macaulay et al. (2001). Z týchto markerov boli štyri 

dokonalé s motívmi repetície (AC)20, (AC)18, (CT)21, (AG)26 a jeden nedokonalý 

s repetíciou (AG)10GG(AG)12. Markery sú lokalizované na chromozómoch 3H, 6H a 7H 

(obrázok 3.1). Popis každého markeru môžme vidieť v tabuľke 3.2.  

 

Bmac0040 

Mikrosatelitný marker Bmac0040 sa nachádza na chromozóme 6H. Jeho 

amplifikáciou príslušným párom primerov sme získali dokonalý mikrosatelit s 

repetíciou (AC)20. V lokuse tohto markeru sa vyskytovalo 10 alel rôznych veľkostí a s 

rôznou frekvenciou výskytu (Obr. 4.1). Pre každý genotyp sme na danom lokuse 

detegovali práve jednu alelu, keďže pri sledovaných genotypoch sa jedná o 

homozygotné stavy (Obr. 4.2). Týchto 10 alel sme označili A 1 – J1. Ich príslušné dĺžky 

sú od 252 do 304 bp (Tab. 4.1). Medzi sledovanými vzorkami sa najčastejšie 

vyskytovali alely  D1, F1 a I1 s frekvenciou 20 %. Najmenej vyskytujúce sa alely boli B1, 

G1, H1, J1, z ktorých každá sa vyskytovala len v jednej odrode. Príslušnosť jednotlivých 

alel k odrodám možno vidieť v tabuľke 4.2. 

 

Tabuľka 4.1 Dĺžka a relatívna početnosť jednotlivých alel 

alela A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1 J1 

dĺžka (bp) 252 254 256 276 280 284 288 292 300 304 

Relatívna 
početnosť 

1/15 1/30 2/15 1/ 5 1/15 1/ 5 1/30 1/30 1/ 5 1/30 
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Tabuľka 4.2 Prehľad detegovaných alel v lokuse Bmac0040 

# Názov odrody alela # Názov odrody alela # Názov odrody alela 

1 Adan D1 11 Orbit F1 21 KM 96 D1 

2 Amos E1 12 Progres F1 22 KM 98 I1 

3 Diosecky Kneifl A1 13 Reni D1 23 SK 5104 D1 

4 Expres F1 14 Slovensky jemny A1 24 SK 5184 I1 

5 Garant I1 15 Slovensky kvalitny C1 25 SK 5374 J1 

6 Jubilant I1 16 Stabil I1 26 SK 5397 H1 

7 Kompakt C1 17 Terrasol Pivovarsky C1 27 SK 5407 F1 

8 Kosan B1 18 Tiffany D1 28 SK 5451 G1 

9 Malc I1 19 Vladan D1 29 SK 5526 F1 

10 Nitran C1 20 Zlatan F1 30 SK 5976 E1 

 

H1

3.33%

G1

3.33% F1

20.00%
E1

6.67%

D1

20.00%

C1

13.33%

B1

3.33%

A1

6.67%

J1

3.33%I1
20.00%

 

Obrázok 4.1 Frekvencia alel lokusu Bmac0040 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 

Obrázok 4.2 Separácia mikrosatelitných alel lokusu Bmac0040 (Vivodík, 2009) 

bp 
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Bmac0067 

Mikrosatelitný marker Bmac0067 sa nachádza na chromozóme 3H. Jeho 

amplifikáciou príslušným párom primerov sme získali dokonalý mikrosatelit 

s repetíciou (AC)18. V lokuse tohto markeru sa vyskytovalo 6 alel rôznych veľkostí 

a s rôznou frekvenciou výskytu. Pre každý genotyp sme na danom lokuse aj pre tento 

marker detegovali práve jednu alelu z dôvodu homozygotného stavu sledovaných 

genotypov (Obr. 4.4). Týchto 6 alel sme označili A 2 – F2. Ich príslušné dĺžky sú od 218 

do 234 bp (Tab. 4.3). Medzi sledovanými vzorkami sa najčastejšie vyskytovala alela B2 

s frekvenciou výskytu 43,33 % (Obr. 4.3). Najmenej vyskytujúce sa alely boli A2, E2 

a F2, z ktorých každá sa vyskytovala len v jednej odrode. Príslušnosť jednotlivých alel 

k odrodám možno vidieť v tabuľke 4.4. 

 

Tabuľka 4.3 Dĺžka a relatívna početnosť jednotlivých alel 

Alela A2 B2 C2 D2 E2 F2 

dĺžka (bp) 218 226 228 230 232 234 

Relatívna 
početnosť 

1/30 13/30 9/30 5/30 1/30 1/30 

 

Tabuľka 4.4 Prehľad detegovaných alel v lokuse Bmac0067 

# Názov odrody alela # Názov odrody alela # Názov odrody alela 

1 Adan D2 11 Orbit C2 21 KM 96 C2 

2 Amos B2 12 Progres B2 22 KM 98 C2 

3 Diosecky Kneifl C2 13 Reni B2 23 SK 5104 C2 

4 Expres C2 14 Slovensky jemny B2 24 SK 5184 B2 

5 Garant B2 15 Slovensky kvalitny E2 25 SK 5374 C2 

6 Jubilant C2 16 Stabil B2 26 SK 5397 B2 

7 Kompakt B2 17 Terrasol Pivovarsky F2 27 SK 5407 D2 

8 Kosan B2 18 Tiffany A2 28 SK 5451 D2 

9 Malc D2 19 Vladan B2 29 SK 5526 B2 

10 Nitran B2 20 Zlatan C2 30 SK 5976 D2 
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F2

3.33%
E2

3.33%D2

16.67%

C2

30.00%

 B2

43.33%

A2

3.33%

 

Obrázok 4.3 Frekvencia alel lokusu Bmac0067 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 

Obrázok 4.4 Separácia mikrosatelitných alel lokusu Bmac0067 (Vivodík, 2009) 

 

Bmag0013 

Ďaľší marker, ktorý sa nachádza na chromozóme 3H je Bmag0013. Jeho pár 

primerov amplifikoval dokonalý mikrosatelit, ktorého repetitívny motív bol (CT)21. 

V príslušnom lokuse sledovaného markeru sa vyskytovali 4 alely, ktoré sme označili 

ako A3, B3, C3 a D3 s rôznymi dĺžkami (Tab. 4.5). Medzi sledovanými vzorkami sa 

najčastejšie vyskytovala alela C3 s dĺžkou 200 bp a frekvenciou 43,33 % (Obr. 4.5). 

Najmenej vyskytujúce sa alely boli A3 a D3 z ktorých každá sa vyskytovala len v jednej 

odrode. V tabuľke 4.6 je uvedená príslušnosť týchto alel k jednotlivým odrodám. 

Aj v prípade tohto markeru sme na danom lokuse detegovali len jednu alelu, keďže ide 

o homozygotný stav sledovaných genotypov (Obr. 4.6). 

 

 

 

bp 
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Tabuľka 4.5 Dĺžka a relatívna početnosť jednotlivých alel 

alela A3 B3 C3 D3 

dĺžka (bp) 192 196 200 220 

Relatívna 
početnosť 

1/30 4/30 24/30 1/30 

 

Tabuľka 4.6 Prehľad detegovaných alel v lokuse Bmag0013 

# Názov odrody alela # Názov odrody alela # Názov odrody alela 

1 Adan C3 11 Orbit C3 21 KM 96 C3 

2 Amos C3 12 Progres C3 22 KM 98 C3 

3 Diosecky Kneifl D3 13 Reni B3 23 SK 5104 C3 

4 Expres C3 14 Slovensky jemny A3 24 SK 5184 C3 

5 Garant C3 15 Slovensky kvalitny B3 25 SK 5374 C3 

6 Jubilant C3 16 Stabil C3 26 SK 5397 C3 

7 Kompakt C3 17 Terrasol Pivovarsky B3 27 SK 5407 C3 

8 Kosan C3 18 Tiffany B3 28 SK 5451 C3 

9 Malc C3 19 Vladan C3 29 SK 5526 C3 

10 Nitran C3 20 Zlatan C3 30 SK 5976 C3 

 

A3

3.33%
B3

13.33%

D3

3.33%

C3

80%  

Obrázok 4.5 Frekvencia alel lokusu Bmag0013 

 

 

 

 

 



   

 50 
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Obrázok 4.6 Separácia mikrosatelitných alel lokusu Bmag0013 (Vivodík, 2009) 

 

Bmag0135 

Amplifikáciou pomocou markera Bmag0135 nachádzajúceho sa na chromozóme 

7H sme získali mikrosatelit s nedokonalým motívom repetície (AG)10GG(AG)12. 

Spomedzi použitých markerov vykazoval Bmag0135 najnižší počet alel, konkrétne 

3 alely A4, B4 a C4 (Tab. 4.7). Medzi sledovanými vzorkami sa najčastejšie vyskytovala 

alela C3 s frekvenciou výskytu 53,33 % (Obr. 4.7). Najmenej vyskytujúca sa alela A4 na 

nachádzala len v jedej odrode. Príslušnosť všetkých troch alel k jednotlivým odrodám 

možno vidieť v tabuľke (Tab. 4.8). V danom lokuse sme detegovali u každého genotypu 

len jednu alelu čo nám dokazuje, že sledované genotypy sú v homozygotnom stave 

(Obr. 4.8). 

 

Tabuľka 4.7 Dĺžka a relatívna početnosť jednotlivých alel 

Alela A4 B4 C4 

dĺžka (bp) 160 164 182 

Relatívna 
početnosť 

1/30 13/30 16/30 

 

 

 

 

 

 

 

bp 
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Tabuľka 4.8 Prehľad detegovaných alel v lokuse Bmag0135 

# Názov odrody alela # Názov odrody alela # Názov odrody alela 

1 Adan C4 11 Orbit C4 21 KM 96 C4 

2 Amos C4 12 Progres C4 22 KM 98 B4 

3 Diosecky Kneifl B4 13 Reni B4 23 SK 5104 B4 

4 Expres C4 14 Slovensky jemny C4 24 SK 5184 B4 

5 Garant C4 15 Slovensky kvalitny C4 25 SK 5374 C4 

6 Jubilant C4 16 Stabil B4 26 SK 5397 B4 

7 Kompakt B4 17 Terrasol Pivovarsky C4 27 SK 5407 B4 

8 Kosan C4 18 Tiffany C4 28 SK 5451 B4 

9 Malc B4 19 Vladan B4 29 SK 5526 C4 

10 Nitran A4 20 Zlatan B4 30 SK 5976 C4 

 

C4

53.33%

B4

43.33%

A4

3.33%

 

Obrázok 4.7 Frekvencia alel lokusu Bmag0135 
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Obrázok 4.8 Separácia mikrosatelitných alel lokusu Bmag0135 (Vivodík, 2009) 

 

bp 
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Bmag0225 

Mikrosatelitný marker Bmag0225 sa nachádza na chromozóme 3H. Jeho 

amplifikáciou príslušným párom primerov sme získali dokonalý mikrosatelit 

s repetíciou (AG)26. Pozorovaný bol výskyt 5 alel rôznych veľkostí, ktoré sme označili 

A5 – E5 (Tab. 4.9). Detekcia práve jednej alely pre každý jeden genotyp z dôvodu ich 

homozygotneho stavu sa preukázala aj v tomto prípade (Obr. 4.10). Medzi sledovanými 

vzorkami sa najčastejšie vyskytovala alela E5 s frekvenciou výskytu 40 % (Obr. 4.9). 

Najmenej vyskytujúca sa alela bola C5, ktorá sa vyskytovala len v jednej odrode. 

Príslušnosť jednotlivých alel k odrodám možno vidieť v tabuľke 4.10. 

 

Tabuľka 4.9 Dĺžka a relatívna početnosť jednotlivých alel 

Alela A5 B5 C5 D5 E5 

dĺžka (bp) 158 170 178 182 188 

Relatívna 
početnosť 

7/30 6/30 1/30 4/30 12/30 

 

 

Tabuľka 4.10 Prehľad detegovaných alel v lokuse Bmag0225 

# Názov odrody alela # Názov odrody alela # Názov odrody alela 

1 Adan A5 11 Orbit E5 21 KM 96 E5 

2 Amos A5 12 Progres B5 22 KM 98 A5 

3 Diosecky Kneifl B5 13 Reni E5 23 SK 5104 E5 

4 Expres E5 14 Slovensky jemny A5 24 SK 5184 E5 

5 Garant C5 15 Slovensky kvalitny E5 25 SK 5374 E5 

6 Jubilant E5 16 Stabil A5 26 SK 5397 B5 

7 Kompakt A5 17 Terrasol Pivovarsky E5 27 SK 5407 B5 

8 Kosan D5 18 Tiffany D5 28 SK 5451 B5 

9 Malc D5 19 Vladan B5 29 SK 5526 E5 

10 Nitran E5 20 Zlatan D5 30 SK 5976 A5 
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Obrázok 4.9 Frekvencia alel lokusu Bmag0225 
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Obrázok 4.10 Separácia mikrosatelitných alel lokusu Bmag0225 (Vivodík, 2009) 

 

Na 5 lokusoch bolo detegovaných 28 alel na chromozómoch 3H, 6H a 7H. 

Priemerný počet alel na lokus bol 5,6. Počet alel pri jednotlivých markeroch sa 

pohyboval od 3 do 10. Najvyšší počet alel bol zdetegovaný pri lokuse Bmac0040 (10 

alel) a najnižší stupeň polymorfizmu vykazoval lokus Bmag0135 (3 alely). 

Mikrosatelitné markery majú kodominantnú povahu, čo nám umožňuje detegovať 

heterozygotný stav. Jačmeň patrí medzi samoopelivé rastliny, na základe toho sme 

predpokladali homozygotný stav alel v prevažnej väčšine genotypov. V prípade 

heterozygotného stavu to Röder et al. (2002) odôvodnil prítomnosťou viacerých zmesí 

genotypov v analyzovanej vzorke. V našich analýzach boli všetky sledované genotypy 

u všetkých lokusov v homozygotnom stave, pretože u každého genotypu bola 

detegovaná jedna alela.  

bp 
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Priemerný počet alel na lokus, ktorý sme našimi analýzami získali, bol 5,6. Týmto 

výsledkom sme sa priblížili k hodnotám, ktoré publikoval Pandey et al. (2006). Skúmali 

súbor 107 vzoriek jačmeňa (Hordeum vulgare L. subsp. Vulgare) zozbieraných z pohorí 

Nepálu v okolí Annapurny a Manaslu v Himalájach. Použili pritom 44 SSR markerov. 

V 44 lokusoch bol priemerný počet alel na lokus 5,54. 

Menší priemerný počet alel na lokus pozorovalo viacero autorov. Becker a Heun 

(1995) zistili analýzou v 11 genotypoch jačmeňa pomocou 15 odlišných mikrosatelitov, 

priemerný počet 2,1 alely na mikrosatelit. Li et al. (2003) použili 167 mikrosatelitných 

markerov na analýzu genotypov jačmeňa siateho a získali priemerný počet alel na lokus 

3,9. Hamza et al. (2004) pri štúdiu genetickej diverzity 26 genotypov jačmeňa 

z rozličných oblastí Tuniska v 15 lokusoch získali priemerný počet alel na lokus 3,6. 

Kraic et al. (2005) pri štúdiu 62 genotypov jačmeňa siateho v 24 mikrosatelitných 

lokusoch detegoval priemerný počet alel na lokus 4,7 pre genómové mikrosatelitné 

lokusy a 3,2 pre génovo-založené mikrosatelitné lokusy. Feng et al. (2006) pri štúdiu 65 

genotypov divých jačmeňov (Hordeum vulgare ssp. hexastichon) z Tibetu použili 35 

mikrosatelitných markerov. Zistený priemerný počet alel na lokus bol 7,09. Backes et 

al. (2009) použili 39 SSR markerov na štúdium genetickej diverzity 240 genotypov 

jačmeňa siateho (Hordeum vulgare), ktorý bol pestovaný v Eritrey. Priemerný počet alel 

na lokus bol 7,6. Nevimová et al. (2009) analyzovali 15 genotypov jačmeňa siateho 

a použili pritom 33 SSR markerov. Detegovali celkom 172 alel a priemerný počet alel 

na lokus bol 5,21. Chaabane et al. (2009) použili 18 SSR markerov pri charakterizácii 

šiestich tuniských variet jačmeňa a šiestich krajinných odrôd z rôznych regiónov 

Tunisu. Počet alel na lokus bol od 1 do 5 s priemerom 2,81. Varshney et al. (2010) 

skúmali genotypy zo 185 kultivovaných jačmeňov a 38 divých pomocou 68 SNP a 45 

mikrosatelitných (SSR) markerov odvodených z génov (EST). Počet SSR alel na lokus 

sa pohyboval od 3 do 22 s priemernou hodnotou 7,9 na marker. Možným vysvetlením 

nízkeho priemerného počtu alel na lokus je, že genetický materiál použitý pri štúdiách 

bol menej variabilný. To môžu byť odrody, ktoré boli v minulosti vzájomne krížené, 

čím sa znížila ich genetická rôznorodosť. 

Taktiež bol pozorovaný vyšší priemerný počet alel na lokus. Matus a Hayes 

(2002) sledovali 147 genotypov jačmeňa pomocou 42 SSR markerov a stanovili 

priemerný počet alel na lokus 16,3. Baek et al. (2003) analyzovali divé genotypy 

jačmeňa (Hordeum spontaneum), pričom analyzovali 18 lokusov v 306 genotypoch 
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pestovaných v Jordánsku a zistili priemerný počet alel na lokus 13,8. Jilal et al. (2008) 

použili 20 SSR markerov na štúdium polymorfizmu u 304 genotypov jačmeňa siateho 

(Hordeum vulgare), ktoré pochádzali z 29 štátov sveta a zistili priemerný počet alel 

na lokus 20,2. Yahiaoui et al. (2008) pri štúdiu 225 genotypov jačmeňa (Hordeum 

vulgare ssp. vulgare) pestovaného v Španielsku získali v 64 lokusoch priemerný počet 

alel na lokus 10,5. Vysoké priemerné počty alel na lokus sú spôsobené vysokou 

variabilitou analyzovaného genetického základu, ktorý je v génových bankách. 

 

4.1 STMS technika ako markerovací systém 

 

Na odhad schopnosti detegovať úroveň polymorfizmu pomocou použitého 

markerovacieho systému medzi vybranými genotypmi, sme v našich analýzach použili 

index diverzity (DI), polymorfický informačný obsah (PIC) a pravdepodobnosť 

identity (PI). Pre všetky aplikované mikrosatelitné markery sme vypočítali uvedené 

hodnoty na základe frekvencií alel každého markera (Tab. 4.11).  

 

Tabuľka 4.11 Prehľad počtu získaných mikrosatelitných alel, vypočítané hodnoty DI, PIC, PI 

SSR 
marker 

Lokus na 
chromozóme 

Počet 
alel 

DI PIC PI 

Bmac0040 6H 10 0,849 0,846 0,010 
Bmac0067 3H 6 0,691 0,652 0,123 
Bmag0013 3H 4 0,340 0,316 0,458 
Bmag0135 7H 3 0,527 0,419 0,331 

Bmag0225 3H 5 0,727 0,716 0,051 

Priemer  5,6 0,627 0,590 0,195 

 

Index diverzity nadobúdal hodnoty od 0,340 pre marker Bmag0013 až po 0,849 

pre Bmac0040 a priemerná hodnota bola 0,627. Hodnota polymorfického 

informačného obsahu sa pohybovala v intervale od 0,316 (Bmag0013) do 0,846 

(Bmac0040) s priemerom 0,590. Pravdepodobnosť indentity bola najnižšia v prípade 

markeru Bmac0040 (0,010), najvyššia v prípade Bmag0013 (0,458), pričom priemerná 

hodnota bola 0,195.  

Podobné hodnoty DI, PIC, a PI ako aj ich priemerné hodnoty získalo viacero 

autorov. Hamza et al. (2004) pri štúdiu genetickej diverzity 26 genotypov jačmeňa 
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z rozličných oblastí v Tunisku, získal priemerný polymorfický informačný index 0,45. 

Pandey et al. (2006) skúmali súbor 107 vzoriek jačmeňa zozbieraných z pohorí Nepálu 

v okolí Annapurny a Manaslu v Himalájach. Bol preukázaný vysoký stupeň genetickej 

diverzity medzi študovanými jačmeňmi (DI = 0,536). Kolodinska et al. (2007) skúmali 

zmeny vo variabilite 197 Škandinávskych a Baltských jarných odrôd jačmeňa. Génová 

diverzita medzi lokusmi Škandinávskych a Baltských druhov varírovala medzi 0,033 

a 0,891. Priemerná génová diverzita bola 0,623. Nevimová et al. (2009) analyzovali 15 

genotypov jačmeňa siateho. Index diverzity sa pohyboval v rozmedzí od 0,000 do 

0,907. Priemerná hodnota DI bola 0,704. Pravdepodobnosť identity  sa pohybovala od 

0,006 do 1,000 s priemernou hodnotou 0,137. Hodnota PIC bola v rozsahu od 0,000 do 

0,906 s priemerom 0,679. Wang et al. (2009) skúmali pomocou ISSR a SSR markerov 

genetickú diverzitu 90-tich vzoriek jačmeňa z Tibetu a Blízkeho východu. Celkové 

hodnoty analýzy génovej diverzity tibetského jačmena (0,227 pri ISSR a 0,126 pri SSR) 

boli vyššie, než tie pre Blízky východ (0,212 pri ISSR a 0,102 pri SSR). Varshney et al. 

(2010) skúmali genotypy zo 185 kultivovaných jačmeňov a 38 divých pomocou SNP 

a mikrosatelitných (SSR) markerov odvodených z génov (EST). Priemerná hodnota PIC 

zaznamenaná pre SSR markery bola 0,63. 

Vysoké hodnoty indexu diverzity a polymorfického informačného obsahu nám 

potvrdzujú vysoký stupeň polymorfizmu v sledovaných 5 lokusoch. Dva lokusy 

z piatich mikrosatelitných markerov dosiahli hodnoty vyššie ako 0,7, čo nám poukázalo 

na vysokú diferenciačnú schopnosť mikrosatelitných markerov. 

 

4.2 Genetická diverzita genotypov jačmeňa siateho 

 

Využitím UPGMA algoritmu bolo možné na základe všetkých odlišných alel 

získaných použitím zvolených markerov zhotoviť dendrogram, z ktorého možno 

usudzovať vzájomné vzťahy skúmaných genotypov jačmeňa siateho (Obr. 4.11). 

V dendrograme sú jasne pozorovateľné tri hlavné klastre (v obrázku 4.11 označené 1, 2, 

a 3). Prvý klaster obsahoval 25 odrôd, rozdelených do dvoch podskupín označených 1a 

a 1b s  počtom odrôd 15, resp. 10. Odrody patriace do prvého klastru sa na základe 

zvolených markerov podarilo dostatočne odlíšiť, výnimku tvoria odrody Expres a Orbit, 

ktoré sú z pohľadu použitých markerov geneticky blízke. Klaster číslo 2 obsahoval štyri 
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odrody tiež úplne odlíšiteľné a posledný, tretí klaster obsahoval len jednu odrodu 

Diosecky Kneifl, ktorá je geneticky najvzdialenejšia od ostatných skúmaných druhov. 

Poláková et al. (2001) pomocou mikrosatelitnej analýzy detegovali genetický 

polymorfizmus u 22 genotypov jačmeňa registrovaných v Českej republike. Podarilo sa 

im oddeliť jarné formy od ozimných foriem genotypov jačmeňa siateho. Najstarší jarný 

sladovnícky genotyp - Proskovcuv Hanácký, ktorý bol vyšľachtený na konci 

19. storočia, bol kompletne separovaný od nových genotypov sladovníckeho jačmeňa. 

20 mikrosatelitných markerov použili Jilal et al. (2008) na štúdium genetickej 

diverzity a geografického odlíšenia jačmeňa z 29 krajín. Pomocou UPGMA algoritmu 

vytvorili dendrogram, ktorý rozdelil analyzované genotypy jačmeňa siateho do 3 

hlavných klastrov. Prvý klaster obsahoval genotypy z východnej Afriky (Eritrea, 

Etiópia) a južnej Ameriky (Ekvádor, Peru, Čile), druhý obsahoval Kaukazské genotypy 

(Arménsko, Gruzínsko) a tretí zahŕňal regióny centrálnej Ázie, Blízkeho východu, 

severnej Afriky a východnej Ázie. Zistená genetická diverzita genotypov jačmeňa ich 

rozdeľuje do troch skupín: kultivovaný jačmeň (šesťradový a dvojradový), divý jačmeň 

H. spontaneum a poddruh H. agriocrithon. Tieto výsledky spoločne s analýzou 

najväčšej úspornosti ukazujú, že H. agriocrithon a H. spontaneum môžu byť odlišné 

a nepotvrdzuje hybridný pôvod pre H. Agriocrithon 

Chaabane et al. (2009) použili 18 SSR markerov pri štúdiu genotypov jačmeňa 

v Tunisku. Na základe získaných údajov sa podarilo rozlíšiť genotypy všetkých vzoriek 

a UPGMA klastrova analýza rozdelila 12 sledovaných vzoriek do dvoch hlavných 

skupín a to na dvojradové a šesťradové jačmene, okrem jednej šesťradovej variety, 

ktorú zaradila medzi dvojradové. 

Kandemir et al. (2010) použitím 30 SSR markerov určovali úroveň genetickej 

variability 102 rôznych vzoriek jačmeňa rozdelených do troch skupín podľa prvotného 

pôvodu vzoriek (CIHO 10093 – čistá línia, Tokak 157/37 – krajová odroda a PI 470281 

– krajová odroda). Z 10-tich vzoriek prvej skupiny nevykazoval polymorfizmus ani 

jeden z použitých markerov. Z druhej skupiny 60-tich vzoriek len 5 markerov 

vykazovalo polymorfizmus, pričom len dva genotypy boli odlišné. V prípade poslednej 

skupiny bolo celkovo v 52 vzorkách polymorfných 23 markerov, detegovali spolu 70 

alel. Z nich sa podarilo rozlíšiť 46 genotypov. 
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                   0         5        10        15        20        25 
Odroda       Číslo ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ 
Expres          4   ─┬───────────┐ 
Orbit          11   ─┘           │ 
KM 96          21   ─────────────┼───────┐ 
SK 5374        25   ─────────────┤       ├───────────┐ 
Jubilant        6   ─────────────┘       │           │   
SK 5104        23   ─────────────────────┘           ├─────┐ 
Progres        12   ─────────────┬───────────┐       │     │ 
SK 5526        29   ─────────────┘           ├───┐   │     │ 
Garant          5   ─────────────────────────┘   ├───┘     │1a 
Kosan           8   ─────────────────────────┬───┘         ├─┐ 
Nitran         10   ─────────────────────────┘             │ │ 
Amos            2   ─────────────┬─────┐                   │ │ 
SK 5976        30   ─────────────┘     ├─────────────┐     │ │ 
Adan            1   ───────────────────┘             ├─────┘ │  1. 
Slovensky      14   ─────────────────────────────────┘       ├───────┐ 
jemny                                                        │       │ 
Vladan         19   ─────────────┬─────────────┐             │       │ 
SK 5397        26   ─────────────┘             │             │       │ 
Stabil         16   ─────────────┬─────┐       ├─────┐       │       │ 
SK 5184        24   ─────────────┘     ├─┐     │     │       │       │ 
KM 98          22   ───────────────────┘ ├─────┘     │       │       │ 
Kompakt         7   ─────────────────────┘           ├───────┘       │ 
SK 5407        27   ─────────────┬───────────┐       │      1b       │ 
SK 5451        28   ─────────────┘           ├───┐   │               │ 
Malc            9   ─────────────────────────┘   ├───┘               │ 
Zlatan         20   ─────────────────────────────┘                   │ 
Slovensky      15   ─────────────┬───────────────────────┐           │ 
kvalitny                         │                       │      2.   │ 
Terassol       17   ─────────────┘                       ├───────────┤ 
Pivovarsky                                               │           │ 
Reni           13   ─────────────────────────────────────┤           │ 
Tiffany        18   ─────────────────────────────────────┘      3.   │ 
Diosecky        3   ─────────────────────────────────────────────────┘ 
Kneifl 

 

Obrázok 4.11 Dendrogram 30 genotypov jačmeňa analyzovaných piatimi mikrosatelitnými 

markermi 
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ZÁVER  

 

Pomocou STMS techniky, ktorá využíva PCR cyklickú reakciu a špecifické 

primery, sme identifikovali a diferencovali 30 genotypov jačmeňa siateho jarnej 

a ozimnej formy. Zo získaných výsledkov môžeme vyvodiť nasledujúce závery: 

 

- V piatich mikrosatelitných lokusoch sme detegovali celkom 28 alel s rôznou 

veľkosťou. Priemerný počet alel na lokus bol 5,6. Najnižší stupeň polymorfizmu 

vykazoval lokus Bmag0135 u ktorého sme detegovali tri alely. Najvyšší počet 

rôznych alel, ktorých bolo 10, sme zistili pri lokuse Bmac0040.  

- V našich analýzach sme získali priemerné hodnoty DI (0,627), PIC (0,590), 

PI (0,195). Z piatich markerov, ktoré sme v našich analýzach použili, bol najviac 

polymorfický marker Bmac0040, ktorý mal hodnoty PIC (0,846), PI (0,010) 

a DI (0,849). 

- Vysoké hodnoty indexu diverzity a polymorfického informačného obsahu 

potvrdzujú vysoký stupeň polymorfizmu v sledovaných lokusoch. Z piatich 

mikrosatelitných markerov sme pri dvoch lokusoch dosiahli hodnoty vyššie ako 

0,7, čo nám poukázalo na vysokú diferenciačnú schopnosť mikrosatelitných 

markerov. 

- Pre každý lokus sme v analýzach získali rôzne veľké mikrosatelitné alely, na 

základe ktorých bolo možné pomocou hierarchickej klastrovej analýzy metódou 

UPGMA skonštruovať výsledný dendrogram. Dendrogram zobrazuje genetické 

vzťahy medzi genotypmi. Genotypy bolo možné rozdeliť do troch skupín. Prvá 

skupina obsahovala 25 genotypov, ktoré sa podarilo dostatočne odlíšiť až na 

odrody Expres a Orbit, ktoré sú z pohľadu použitých markerov geneticky blízke. 

Druhá skupina obsahuje štyri genotypy, ktoré sú úplne odlíšiteľné a tretia 

skupina obsahovala len jeden genotyp Diosecky Kneifl, ktorý je geneticky 

najvzdialenejší od ostatných skúmaných druhov.    

 

Na základe výsledkov, ktoré sme v našich analýzach polymorfizmu DNA 

v mikrosatelitných sekvenciách genómu jačmeňa získali, môžme pre ďalší rozvoj vedy 

odporučiť nasledovné: 
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- Získané mikrosatelitné alely využiť pri práci s genetickými zdrojmi jačmeňa 

v génových bankách a na ich základe identifikovať a diferencovať genotypy 

jačmeňa siateho. 

- Na základe databázy detegovaných mikrosatelitných alel je možné kontrolovať 

homogenitu a stabilitu genómu odrôd jačmeňa v génových bankách, kvôli 

zachovaniu ich znakov a vlastností.  

- Využiť STMS techniku a výsledky pomocou nej získané pri tvorbe a detekcii 

nových genotypov jačmeňa v procese šľachtenia, hybridizácie alebo 

mutagenézy, čím by sa podstatne urýchlil proces šľachtenia. 

- Možnosť využitia DNA techník pri detekcii genetickej čistoty. 

- Možnosť využitia DNA analýz v súdnych sporoch o licenciu odrody.  
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