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Abstrakt 

Informačné charakteristiky techník AFLP a ISSR boli porovnané v analýze dĺžkového 

polymorfizmu gama-mutantných línií Amaranthus cruentus a Amaranthus hypochondriacus × 

Amaranthus hybridus. Obe techniky sú široko používané ako univerzálne markérovacie 

systémy vhodné na analýzu akéhokoľvek rastlinného druhu, ale líšiace sa nákladmi a časom 

potrebným na analýzu. Štatistické analýzy spočívali v použití matice binárnych údajov. 

Klastrová analýza, vykonaná metódou UPGMA s použitím euklidovskej vzdialenosti na 

vytvorenie dendrogramov, generovala dáta ďalej spracované analýzou hlavných komponentov. 

Porovnanie techník bolo uskutočnené na grafoch získaných z výsledkov PCA a dendrogramov. 

Matricové porovnania Mantelovho testu pre korešpondenciu matíc podobnosti boli 

uskutočnené pre nulovú hypotézu, že neexistuje vzťah medzi maticami podobnosti. 

V analyzovanom súbore použitom v tejto štúdii ISSR prajmery produkovali 59 % 

polymorfných fragmentov, zatiaľ čo AFLP prajmery produkovali 48 % polymorfných 

fragmentov a obe techniky boli podobné vo svojich získaných informačných vlastnostiach. 

Kľúčové slová: AFLP, ISSR, láskavec, porovnanie 

Úvod 

Amaranthus sp. je široko rozšírený rod s približne 70 druhmi, ktoré sú známe ako buriny, 

výživná zelenina alebo okrasné rastliny. Niektoré z nich majú vysoký potenciál v ľudskej 

výžive (Rivelli et al., 2008). V súčasnosti je zaujímavou plodinou na celom svete (Muyonga 

et al., 2008; Fejér et al., 2011). V Európe sa pestovaniu láskavca aktuálne venujú v Rakúsku, 
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Česku, Slovensku, Nemecku, Poľsku, Taliansku, Slovinsku a Rusku (Berghofer et al., 2002). 

Gama lúče sú najúčinnejšou technikou na prípravu rastlinných mutantov s potenciálom 

produkovať mutačné zmeny vysokou rýchlosťou (Sato et al., 2006; Eroglu et al., 2007). 

Mutačné šľachtenie sa používa ako veľký zdroj vytvárania variability kvalitatívnych 

a kvantitatívnych znakov láskavca. Gajdošová et al. (2004; 2005; 2008) použili radiačnú 

mutagenézu na vytvorenie línií láskavca so zvýšenou hmotnosťou tisícov semien. Táto metóda 

sa použila aj na výrobu trojfarebného láskavca tolerantného k aridite a s vyššou regeneračnou 

schopnosťou po stresovom stave (Slabbert et al., 2004). Gama žiarenie sa taktiež použilo na 

produkciu genotypov láskavca s vyšším výťažkom, toleranciou na hubu Sclerotinia sp. 

a produkciou semien odlišných farbou a veľkosťou než jej rodičovské rastliny (Goméz-Pando 

et al., 2009).  

DNA markéry sú intergénne sekvencie alebo gény, ktoré sa používajú na definovanie 

a interpretáciu sekvenčnej genetickej variability v organizmoch (Govindaraj et al., 2015; 

Hasanova et al., 2017). Niektoré markéry sú širokospektrálne použiteľné, najmä markéry 

RAPD, ISSR, AFLP alebo iPBS. Všetky boli úspešne aplikované aj na rastlinných druhoch, 

ktoré sú genomicky menej známe (Mehmood et al., 2013; Alp a Geboluglu, 2017). Cieľom 

predloženej štúdie bolo vyhodnotiť výsledky dvoch techník DNA markérov (AFLP a ISSR) 

spôsobom, ktorým sa porovná ich schopnosť charakterizovať zmeny genómu v ožiarených 

mutantných líniách láskavca. Analyzovaná genetická variabilita Amaranthus cruentus, 

genotypu Ficha a hybridného K-433 (Amaranthus hybridus L. × Amaranthus hypochondriacus 

L.) a porovnávali sa s kontrolami (bez ošetrenia gama lúčmi). 

 

Materiál a metódy 

V analýze boli použité Hybridné línie Amaranthus odrody Ficha pozitívne vybrané pre 

zvýšenie hmotnosti tisíc semien (označené: C15/1, C26/2, C27/5, C82/1, C236/1) a neošetrenú 

kontrolu (označenú A) spolu s A. hybridus × A. hypochondriacus K-433 riadkov (označené: 

D54/1, D279/1 a D282/1) a neošetrená kontrola (označená B). Tento rastlinný materiál 

pochádza zo semien, ktoré boli ošetrené gama žiarením v dávke 175 Gy.  

Mladé sadenice láskavca boli pestované v kvetináčoch. DNA bola extrahovaná v triplikátoch 

z čerstvých listov s použitím súpravy DNeasy® Plant Mini (Qiagen) podľa inštrukcií výrobcu. 

Kvalita a množstvo extrahovanej DNA sa analyzovali použitím Nanodrop Nanophotometer™ 

(Implen). Reakcie AFLP a ISSR sa uskutočnili podľa publikovaných metodík (Vos et al., 1995; 

Ražná et al., 2012; Žiarovská et al., 2013).  
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Získané elektroforeogramy boli spracované do binárnych matíc na základe prítomnosti (1) 

alebo neprítomnosti (0) amplifikovaných fragmentov po overení reprodukovateľnosti profilov 

v dvoch nezávislých analýzach. Na ďalšie analýzy boli použité len polymorfné fragmenty, 

monomorfné amplikóny neboli zahrnuté. Indexy podobnosti (SI, index podobnosti) – Jaccardov 

koeficient (GDJC) (Jaccard, 1908) boli vypočítané z binárnej matice. Na štatistické analýzy sa 

použili matice binárnych údajov ISSR a AFLP markérov.  

Klastrová analýza bola vykonaná metódou nevážených párových skupín (UPGMA) s použitím 

euklidovskej vzdialenosti na vytvorenie dendrogramov. Analýzy hlavných zložiek (PCA) sa 

uskutočnili na dátach generovaných z každého typu markéra. Porovnanie (ISSR vs. AFLP) sa 

uskutočnilo na grafoch získaných z výsledkov PCA a dendrogramov, ktoré sa získali 

z výsledkov klastrovej analýzy. Okrem toho, maticové porovnania Mantelovho testu (Mantel, 

1967), pre korešpondenciu matíc podobnosti (ISSR vs AFLP), boli uskutočnené pomocou 

MXCOMP postupu NTSYS-pc pre nulovú hypotézu, že neexistuje žiadna súvislosť medzi 

maticami podobnosti. Na získanie hladiny významnosti sa uskutočnilo 250 permutácií. 

Klastrová analýza a analýza hlavných zložiek (PCA) sa uskutočnili s použitím softvéru 

STATISTICA Cz ver. 10, StatSoft, Inc. (2011). Mantelov Z test NTSYS pc verzia 2.1 (Rohlf, 

2000). 

 

Výsledky a diskusia 

Variabilita genómov je neoddeliteľnou súčasťou života. Prirodzené spontánne zmeny 

v genómoch rastlín sú kombinované s cielenou mutagenézou rôznymi fyzikálnymi faktormi 

a/alebo chemikáliami. Odpoveď na spontánnu aj cielenú mutagenézu je náhodná, viacsmerná 

a nepredvídateľná. Tu sa uskutočnilo porovnanie dvoch rôznych markérovacích systémov na 

báze polymorfizmu reštrikčných miest (AFLP, polymorfizmus dĺžky amplifikovaných 

fragmentov) a mikrosatelitového polymorfizmu (ISSR, zmnoženie oblastí medzi jednoduchými 

opakovaniami nukleotidov). Obidve techniky použité v tejto štúdii boli predtým opísané ako 

techniky, ktoré majú potenciál rozlíšiť mutanty láskavca po ošetrení ionizujúcim žiarením gama 

(Ražná et al., 2012; Labajová et al., 2013; Žiarovská et al., 2013). Obe techniky sa stále široko 

používajú pri hodnotení diverzity rastlinných genetických zdrojov, ale majú veľmi odlišné 

ekonomické charakteristiky. Preto niektorí autori sa zameriavajú na porovnanie výsledkov 

oboch techník za účelom hodnotenia polymorfizmu dĺžky (Kafkas et al., 2006). Získaný 

polymorfizmus závisí od individuálnych kombinácií prajmerov (Xu a Sun, 2001). V tomto 

dokumente sa uvádza štúdia, kde sa genetické vzťahy medzi gama-ožiarenými mutantmi 
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láskavca a ich neožiarenými kontrolami hodnotili a porovnávali na základe údajov získaných 

analýzami AFLP a ISSR.  

Zoskupenie kontrol a mutantov ošetrených gama žiarením poukázalo na vyššiu variabilitu pre 

líniu K-433 medzidruhového hybridu. Pozícia kontrol v dendrograme (obrázok 1) ukazuje, že 

má úplne odlišný profil AFLP bez ohľadu na úroveň genetickej variability, avšak obidve 

kontroly sú súčasťou skupín. Úroveň polymorfizmu DNA pre jednotlivé kombinácie prajmerov 

AFLP bola odlišná pri porovnaní genotypov Ficha a K-433. Bolo získaných 352 

amplifikovaných fragmentov a 169 z nich bolo polymorfných, čo predstavuje 48 %. Index 

polymorfného informačného obsahu o prístupoch gama-ožiarených a kontrolných vzoriek 

láskavcov pre AFLP údaje bol 0,997. Výsledky z PCA AFLP markérov (obrázok 1) ukázali, že 

vzorky láskavca C15/1, C26/2, C27/5, C82/1 a C263/1 môžu byť zoskupené spolu s A a môžu 

byť oddelené od zvyšku použitím PCA osi 1. Druhá skupina prístupov (D54/1, D279/1, D282/1 

a B) sa zoskupila do dendrogramu získaného z klastrovej analýzy prostredníctvom UPGMA. 

Úroveň podobnosti je nižšia ako v prípade vzoriek skupiny C a ich oddelenie sa vykonáva 

pomocou PCA osi 2. PCA os 3 oddeľuje B od vzoriek skupiny D.  

Metóda AFLP sa použila na analýzu polymorfizmu dĺžky v genóme láskavca, M7 generácie 

mutantov po ošetrení gama žiarením. Reštrikčné štiepenie sa uskutočnilo s použitím 

endonukleáz Mse (miesto štiepenia – T*TAA) a EcoRI (miesto štiepenia – G*AATTC). Táto 

kombinácia bola zvolená z dôvodu veľmi vysokej frekvencie štiepenia a odlišného 

frekvenčného výskytu (Vekemans et al., 2002). Preselektívna a selektívna amplifikácia sa 

použili na zníženie počtu fragmentov po reštrikčnom štiepení. Ak je obsah bázy G/C v genóme 

väčší ako 65%, MseI neposkytne vhodné množstvo fragmentov. Pre vhodnú produkciu MseI 

fragmentov je optimálne menej ako 50 % G/C báz. Uvádza sa, že MseI štiepne miesta sa 

vyskytujú viackrát v genóme v porovnaní s EcoRI, kvôli ich rozdielnemu počtu rozpoznávacích 

nukleotidov. EcoRI má tiež tendenciu produkovať viac fragmentov v G/C chudobných 

genómoch. V prípadoch, keď nie je pre posudzovaný organizmus známy obsah bázy G/C, musí 

byť účinnosť reštrikčných enzýmov stanovená empiricky. Bolo publikované (Vekemans et al., 

2002), že väčší počet fragmentov v profile zvyšuje pravdepodobnosť detekcie genetického 

polymorfizmu. Tiež sa zvyšuje pravdepodobnosť nedostatočne separovaných fragmentov. 

V prípade, že sa použije 80 prajmerov na báze jedného selektívneho nukleotidu MseI prajmeru 

a jedného EcoRI prajmeru, dosahuje polymorfizmus detekcie 93,75 %.  
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Obrázok 1. Klastrová analýza údajov AFLP a analýza hlavných zložiek (PCA) prístupov láskavca 

Vľavo: Dendrogram profilov amplikónov AFLP analyzovaných prístupov láskavca; vpravo: Graf PCA 

pre AFLP údaje analyzovaných prístupov láskavca 

 

Pre K-433 hybrid bol detegovaný oveľa vyšší počet unikátnych lokusov. V tabuľke 1 sú 

uvedené veľmi konkrétne počty unikátnych fragmentov pre jednotlivé prístupy. Ako ukazujú 

výsledky DNA odtlačkov analýzy ISSR (obrázok 2), všetky mutantné línie genotypu Ficha 

(C15/1, C26/2, C27/5, C82/1, C236/1) zdieľali genetickú odlišnosť 0,16 a mutantné línie 

hybridu K-433 (D54/1, D279/1, D282/1) zdieľali genetickú odlišnosť 0,22.  

 

Tabuľka 1. Počet unikátnych fragmentov detekovaných pre prístupy A. cruentus a  A.  hybridus L. × 

A. hypochondriacus L. 

Prístup 
Celkový počet 

fragmentov 

Počet unikátnych 

fragmentov 

Percento unikátnych 

fragmentov (%) 

C15/1 265 1 0,38 

C26/2 262 2 0,76 

C27/5 263 0 0 

C82/1 259 1 0,39 

C236/1 266 1 0,38 

Ficha kontrola A 261 1 0,38 

D54/1 287 0 0 

D279/1 258 0 0 

D282/1 291 18 6,2 

K-433 kontrola B 258 2 0,78 

 

Dendrogram profilov ISSR zobrazuje väčšiu podobnosť mutantných línií Ficha s A ako 

mutantných línií K-433 ako celku s B. Dva hlavné klastre boli pozorované pri koeficiente 
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rozdielnosti 0,38, čo znamená, že použité prajmery vytvorili dva relatívne odlišné súbory DNA 

odtlačkov, jeden pre Ficha a jeho mutantné línie a jeden pre mutantné línie genotypu K-433. 

ISSR je zdrojom genetických markérov, ktoré spolu s technikou RAPD sú stále preferovanou 

metódou rýchlej primárnej identifikácie genotypov, pretože sú relatívne lacné, využívajú 

ľubovoľné prajmery a náhodne odoberajú potenciálne veľký počet lokusov v menej 

komplexnom vzore ako iné markéry na báze PCR (Milella et al., 2011). V tejto štúdii boli 

použité markéry ISSR na rozlíšenie mutantných línií dvoch genotypov láskavca Ficha a K-433. 

Lee et al. (2008) uviedli potenciál markérov založených na mikrosatelite pre hodnotenie A. 

hypochondriacus, keď sa úspešne amplifikovali vo všetkých testovaných genotypoch (12 

lokusov) a preukázali použiteľnosť týchto markérov pre štúdiu nielen intra-, ale aj 

interšpecifickej genetickej diverzity láskavca.  

Klastrová analýza založená na markéroch ISSR (obrázok 2) je podobná klastrovaniu AFLP 

markérov. Podľa jednej z os PCA grafu je skupina vzoriek C15/1, C26/2, C27/5, C82/1 a A (na 

ľavej strane PCA grafu) oddelená od skupiny vzoriek D54/1, D279/1, D282/1 a B (na pravej 

strane PCA grafu). Zvyšné 2 osi odeľujú vzorky skupiny C a D. Na rozdiel od PCA na báze 

AFLP markérov má skupina genotypov skupiny C dobré rozlíšenie. Výsledky porovnávacích 

matríc porovnania pomocou Mantelovho Z testu ukázali, že existuje pozitívna korelácia medzi 

podobnostnými matricami AFLP a ISSR-RAPD (r = 0,86, P <0,001). Korelácia medzi 

matricami podobnosti markérov AFLP a ISSR bola zhodná s výsledkami oboch klastrových 

analýz PCA (UPGMA) s korelačnou hodnotou matice 0,86. Prístup molekulárnych markérov 

bol úspešne použitý na pochopenie intra- a interšpecifickej genetickej diverzity a/alebo 

evolučných vzťahov v láskavci (Xu a Sun, 2001; Lee et al., 2008; Mladenović Drinić et al., 

2012; Tony-Odigie et al., 2012). 

 

 

Obrázok 2. Klastrová analýza údajov ISSR a analýza hlavných zložiek (PCA) prístupov láskavca 
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Vľavo: Dendrogram profilov amplikónov ISSR analyzovaných prístupov láskavca; vpravo: Graf PCA 

pre údaje ISSR analyzovaných prístupov láskavca. 

 

Interšpecifický polymorfizmus medzi 7 genotypmi láskavca dosiahol hodnoty od 94 % do 

99 %. Na základe vyhodnotenia vnútrošpecifickej variability Xu a Sun (2001) zistili, že aj 

vnútrodruhová variabilita je relatívne vysoká, hoci je významne nižšia v porovnaní 

s interšpecifickou variabilitou. Polymorfizmus 44 % bol zaznamenaný medzi druhmi 

Amaranthus cruentus, 34 % u A. gangeticus, 49 % u A. caudatus, 55 % u A. viridis, 50 % u A. 

hypochondriacus a 62 % u A. hybridus. Amplifikácia jedinečných fragmentov 

charakteristických pre kontroly poskytla diferenciáciu gama-ožiarených variantov od kontroly. 

Celkovo bolo amplifikovaných 11 fragmentov charakteristických pre Ficha kontrolu a 21 

fragmentov charakteristických pre K-433 kontrolu. Rozlíšenie gama-ožiarených variantov 

láskavca od kontroly umožnila tiež amplifikácia fragmentov charakteristických len pre varianty 

a neprítomné pre kontroly. V odrode Ficha 3 kombinácie prajmerov amplifikovali jeden 

fragment charakteristický pre gama ožiarené varianty. V línii K-433 interšpecifického hybridu 

boli detekovanéi 2 gama-ožiarené fragmenty. 

 

Záver 

Klastrová analýza a PCA (ISSR vs. AFLP) viedli k veľmi podobným výsledkom v analýze 

polymorfizmu prístupov ošetrených gama žiarením a kontrolných genotypov láskavca. Ukazuje 

sa, že oba systémy markérov majú podobné vlastnosti pri hodnotení celogenomického 

polymorfizmu rastlín, a preto sa môžu používať alebo súbežne, alebo sa môže vybrať len jeden 

z nich, pričom sú získané relevantné genomické informácie založené na analýzach špecifických 

lokusov. Obe techniky potvrdili výbornú opakovateľnosť získaných profilov. 
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