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1.

ÚVOD / INTRODUCTION

Rod Diospyros a jeho ovocnářsky významné druhy představují rozsáhlou a
významnou skupinu užitkových rostlin. V současnosti existuje kolem 950 kultivarů
tomelu. Důležitým aspektem v ovocnictví je věrohodné určení pěstovaných kultivarů.
Efektivní identifikace genotypu je klíčovým bodem k rozlišení odrůd, proto došlo za
posledních dvacet let k velkému rozvoji těchto technik. Tradiční metody identifikace a
rozlišení kultivarů jsou založeny na základě morfologických a fyziologických znaků.
Limitující faktory tradičních metod sloužících k identifikaci kultivarů vedly k využití
metod založených na studiu DNA. V poslední době se pro studium genetické diverzity a
genetických vztahů hojně využívají molekulární metody založené na amplifikaci DNA,
jejichž použití je vhodné i v případě ovocných dřevin.
Princip metody RAPD (Randomly Amplified Polymorphic DNA) je založen na
amplifikaci fragmentů DNA za použití pouze jednoho primeru. Jedná se o metodu
náhodně amplifikované DNA, proto pro výběr primeru nepotřebujeme žádnou
předchozí znalost konkrétních sekvencí DNA.
Nedávno se také k identifikaci odrůd začaly využívat molekulární metody
založené na retrotranspozonech. Mezi tyto metody patří i-PBS, což je univerzální
metoda pro detekci a zobrazení polymorfismu.
Obě tyto metody byly použity pro rozlišení kultivarů uchovávaných na Ústavu
ovocnictví Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity.
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2.

CÍL / THE OBJECTIVE

Cílem této práce je rozlišit 20 kultivarů tomelu (14 známých kultivarů a 6
neznámých kultivarů), jejichž udržovatelem je Ústav ovocnictví Zahradnické fakulty
v Lednici, pomocí adekvátní genetické analýzy.
Pro tento účel je zvolena RAPD a i-PBS analýza. Dendrogramy podobnosti
budou vytvořeny na základě obou metod i jejich kombinací. Podobnosti a rozdíly
odhalené začleněním kultivarů do skupin budou porovnány s literárními rešeršemi
jiných autorů.
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3.

LITERÁRNÍ PŘEHLED / LITERARY REVIEW

3.1.

BOTANICKÉ ZAŘAZENÍ / BOTANICAL CLASSIFICATION
Rod Diospyros L. z čeledi ebenovité (Ebenaceae) zahrnuje přibližně 400 druhů,

které se vyvíjely především v subtropických a tropických oblastech Asie, Afriky,
Střední a Jižní Ameriky. Z ovocnářského a hospodářského hlediska mají největší
význam tři níže uvedené druhy, přičemž Diospyros kaki L. je z obchodního hlediska
nejdůležitější druh (Yonemori a Sugiura, 2000).
Nejdůležitější zástupci rodu Diospyros jsou:
•

tomel japonský neboli východní (Diospyros kaki L.), (Japanese persimmon)

•

tomel virginský (Diospyros virginiana L.), (American persimmon)

•

tomel obecný (Diospyros lotus L.), (date plum)
Botanické jméno tomelu japonského je Diospyros kaki, paternita je přiřazena

Linneovi (L.), jeho synovi (L.f.), ale také Carlu Peteru Thunbergovi (Thunb.). Proto se
v literatuře můžeme setkat s třemi běžně používanými jmény: Diospyros kaki L. (=
Diospyros kaki L.f. = Diospyros kaki Thunb.) (Giordani, 2002).

3.2.

PŮVOD, HISTORIE A SOUČASNOST PĚSTOVÁNÍ TOMELU/
ORIGIN, HISTORY AND PRESENT OF PERSIMMON CULTIVATION
Tomel japonský (D. kaki L.) jinými názvy také „persimon“, „kaki“, „jam“ nebo

„churma“ či „sharon“ je exotické ovoce s původem ve východní Asii (Himálaje,
Myanmar, Čína, Tchaj-wan, Korea, Japonsko, Indonésie). Zmínky o pěstování tomelu v
Číně jsou staré více než 3000 let a v současnosti je jen v Číně známo přes 900 odrůd. Z
Číny se pěstování rozšířilo v sedmém století do Japonska a později ve 14. století do
Koreje (Holdeman, 2000).
Tomel virginský (D. virginiana L.) pochází z východních států USA, přesněji od
Texasu po Floridu (38-40 ° severní šířky) a tomel obecný (D. lotus L.) je původem ze
západní, střední a východní Asie – Čína, Mandžusko, Turecko, Malá Asie, Írán a
Japonsko (Soumitri et al., 2001).
„Než se jablko stalo populární, bylo kaki do 20. století nejrozšířenějším
pěstovaným ovocem Orientu …“ (Reich, 1991 in Holdeman, 2000).
Na začátku 19. století přivezl komodor Perry semena tomelu z Japonska do
Spojených států. Tato semena však byla zničena mrazem. Až na konci 19. století se
11

pěstování kaki rozšířilo do teplejších regionů severního a jižního mírného pásu, tj.
Středozemí, Brazílie, jih USA, Austrálie, Nový Zéland a Indie (Holdeman, 1998).
Přestože je tomel rostlinným druhem především subtropických oblastí, mohou
být některé kultivary tomelu virginského a interspecifických hybridů pěstovány v
nejteplejších oblastech České republiky. Jedná se o druhy s vyšší mírou mrazuodolnosti.
Tomel japonský zůstává z hlediska možnosti pěstování v podmínkách České republiky
kulturou nádobovou s využitím letnění a zazimování v podmínkách studených prostorů
(Krška a Ondrášek, 2009).
V roce 2009 celková světová produkce tomelů dosáhla čtyř milionů tun na
pěstované ploše téměř osm set tisíc hektarů. Čína zaujímá místo největšího světového
producenta tomelů (ovládá 72 % světové produkce), zatímco Itálie s produkcí
sedmdesát tisíc tun je na pozici největšího evropského producenta (Faostat, 2009).

3.3.

BOTANICKÝ POPIS/ BOTANICAL DESCRIPTION
Tomel japonský (D. kaki L.) v přirozených podmínkách vytváří až 15 m vysoký

strom, jehož kůra může být šedá až tmavě šedá s popraskanými, mělkými drážkami.
Dřevo je žluté barvy. Kořen stromu je dlouhý, kulovitý. Listy jsou střídavé, široce
oválné s krátkým řapíkem (Holdeman, 2000; Janick a Paull, 2008).
Tomel virginský (D. virginiana L.) je keř, většinou však strom dorůstající v
přirozených podmínkách do výšky 15 m i více. Ve vyšších nadmořských výškách se
vyskytuje jako keř. Kůra je zbarvená do šedé až černé barvy, listy jsou vejčité a na bázi
zaoblené. Vláknitý kořenový systém, tolerance k suchu i zamokření, to jsou vlastnosti,
díky kterým je používán jako podnož (Holdeman, 1998).
Tomel obecný (D. lotus L.) dorůstá menších rozměrů než tomel japonský,
kořenový systém nevytváří kůlový kořen a je bohatěji větvený. Listy jsou podlouhlé,
eliptické (Krška a Ondrášek, 2005 a).
Tomel vytváří samčí a samičí květy. Z úžlabí listů vyrůstají jednotlivé nebo
seskupené květy, které mohou být buď jen samčí, nebo jen samičí (tj. dvoudomé),
některé odrůdy vytvářejí oba typy květů na stejném stromu (tj. jednodomé). Plody se
často tvoří partenokarpicky. Samičí květy jsou zpravidla větší než samčí a mají žluté
korunní lístky. Plodem je většinou kulovitá nebo zploštělá bobule se žlutým, oranžovým
nebo oranžově červeným zbarvením pokožky. Dužnina je oranžová nebo žlutá
obsahující hnědá, podlouhlá semena (Ullio, 2003; Krška a Ondrášek, 2005 a).
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3.4.

NUTRIČNÍ SLOŽENÍ TOMELU/
NUTRITIONAL VALUE OF PERSIMMON
Tomel je ovoce bohaté na vlákninu, vitaminy (zejména provitamin A), minerály

(zejména draslík, vápník, sodík a hořčík), stopové prvky, má vysoký obsah polyfenolů a
vysoký antioxidační potenciál. Tomel má velmi nízkou energetickou hodnotu, proto je
velmi vhodný na konzumaci při dietách. Plody tomelu je možno konzumovat syrové
nebo se z nich mohou připravovat nejrůznější kompoty, marmelády a jiné pokrmy
(Teubner, 2008; Altuntas et al., 2011).
Z rozborů plodů pěstovaných ve skleníku zahradnické fakulty (ZF) v Lednici
bylo

dosaženo

následujících

průměrných

hodnot:

cukernatost

plodů
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refraktometrických stupňů, obsah vitamínu C 590 mg/100g, karotenoidů 45 mg/kg.
Obsah minerálních látek dosahuje 3200 mg/kg K, 35 mg/kg Na, 37 mg/kg Ca a 115
mg/kg Mg (Krška a Ondrášek, 2005 c).

ROZDĚLENÍ KULTIVARŮ/ CULTIVAR GROUPINGS

3.5.

Odrůdy Diospyros kaki L. se obecně rozdělují podle toho, zda jsou v konzumní
zralosti chuti sladké nebo svíravé a podle toho, jak se vlastnosti plodů změní po opylení
(Ondrášek a Krška, 2005; Guo a Luo, 2011).
•

PC (pollination constant) – dužnina zůstane světlá, ať jsou semena přítomna, nebo ne

•

PV (pollination variant) – dužnina zůstane světlá, když nejsou přítomna žádná semena
(nedojde k opylení) a dužnina bude tmavá, když jsou semena přítomna (dojde
k opylení)
NA (non-astringent) – nesvíravá chuť
A (astringent) – svíravá chuť

Kombinací mezi nimi vznikají 4 základní skupiny kultivarů. Mezi skupinu
PCNA (pollination constant and non-astringent) patří odrůdy se sladkou chutí dužniny i
v tvrdém stavu ovoce. Obsahují semena a v dužnině se nacházejí zřetelné tmavé tečky.
Opylení nemá vliv na chuť ani barvu dužniny (např. kultivar ´Fuyu´). Plody kaki z
druhé skupiny PVNA (pollination variant and non-astringent) mají sladkou chuť, která
se projevuje pouze po opylení (např. kultivar ´Tone wase´ nebo ´Tipo´). Opylení se
projeví také změnou barvy dužniny ze světlé na tmavě hnědou. Partenokarpicky vzniklé
plody jsou jedlé až po změknutí dužniny. Třetí skupina PCA (pollination constant and
astringent) zahrnuje odrůdy se svíravou chutí v době zralosti, jedlé až po změknutí
13

plodů (např. ´Fuji´). Poslední skupinou jsou PVA (pollination variant and astringent)
odrůdy, které mají po opylení dužninu sladkou jen v bezprostřední blízkosti semen, kde
se rovněž vyskytují tmavé tečky (Krška a Ondrášek, 2005 b; Sugiura, 2005).
Doba sklizně je také pokládána za faktor, podle kterého mohou být kultivary
tomelu rozděleny. Odrůdy se rozdělují podle doby zralosti na rané, středně pozdní a
pozdní. V produkčních oblastech dozrávají rané odrůdy do druhé dekády října, středně
pozdní od druhé dekády října do konce druhé dekády listopadu a pozdní odrůdy po
ukončení druhé dekády listopadu (Giordani, 2002).

3.6.

EVOLUCE KULTIVARŮ/CULTIVAR EVOLUTION
Slovo kultivar se vyvinulo z anglického spojení cultivated variety a jinými slovy

je to vyšlechtěná odrůda užitkové rostliny. S rozvojem pěstování tomelů v Číně na
počátku pátého století se vyvinuly první odrůdy tomelu (Janick a Paull, 2008).
Prvním PVNA kultivarem se stal ve 12. století ´Zenji-maru´. Vývoj skupiny
PCNA nesahá tak hluboko do historie, protože ´Gosho´, první kultivar této skupiny, je
datován do 17. století (Yonemori a Sugiura, 2000).
V současnosti se v Číně nachází přibližně 950 kultivarů tomelů. Z tohoto faktu
lze usoudit, že odrůdová skladba tomelu japonského je velmi široká (Guo a Luo, 2011).
´Fuyu´ je nejrozšířeněji pěstovaný kultivar tomelu ve světě, japonská
nejpěstovanější odrůda je ´Hiratanenashi´, italská nejpopulárnější odrůda je ´Tipo´, v
Izraeli zase vede kultivar ´Triumph´ a ve Španělsku je oblíbená novější odrůda ´Rojo
Brillante´ (Krška a Ondrášek, 2005 a).

3.7.

IDENTIFIKACE KULTIVARŮ/CULTIVAR IDENTIFICATION
Správné určení pěstovaných kultivarů hraje v ovocnictví důležitou roli. Různé

kultivary tomelu se od sebe navzájem liší různými vlastnostmi, kterými jsou odlišná
míra mrazuvzdornosti, jiná úroveň skladovatelnosti plodu, odlišné vlastnosti plodu i
odlišné nároky na pěstování atd., proto je důležité rozlišit mezi jednotlivými kultivary
tomelu (Yakushiji a Nakatsuka, 2007). Ucelené informace o odrůdové skladbě by
mohly pomoci genetikům, šlechtitelům a pěstitelům k účinnějšímu využití cenných
genetických zdrojů. Identifikace odrůd ovocných stromů je velmi důležitá také proto,
aby se zabránilo nelegálnímu šíření a prodeji nově zveřejněných kultivarů (Sugiura,
2005).
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Odrůdová identifikace tomelu je jedním z hlavních problémů ve vývoji
průmyslu

tomelu

po

celém

světě.

Případy

synonym

a

homonym

v rámci odrůdy jsou poměrně časté a vzhledem k zavádějícím přepisům z japonštiny a
nesprávnému označení v minulosti, genotypy shromážděné v Evropě ne vždy
odpovídají těm, které jsou udržovány v Japonsku. K mnoha nedorozuměním při
označování kultivarů došlo také během transportu z Japonska do USA (Giordani, 2000;
Sugiura, 2005).
Správnost identifikovaných kultivarů v Evropě je poměrně nízká, pouze 37 %
vzorků ze 160 zkoumaných vzorků bylo s určitostí identifikováno, zatímco 55 % bylo
pravděpodobně identifikováno a zbylých 8 % pak nejistě identifikováno (Bellini a
Giordani, 2000). Správná identifikace materiálu z genových sbírek tomelu by měla být
prvním krokem k projektům vztahujícím se ke šlechtění kultivarů se zaměřením na
zlepšení úrody (Badenes et al., 2003).
Tradiční metody identifikace a rozlišení kultivarů jsou založeny na základě
morfologických a fyziologických znaků. Morfologické, biochemické a molekulární
markery jsou široce používány ke studiu genetické rozmanitosti (Mondini et al., 2009).
Nicméně morfologická charakteristika kultivarů je značně ovlivněna prostředím a není
dostatečná pro identifikaci odrůd tomelu, protože rozdíly mezi nimi jsou často nepatrné
a zavádějící. Proto jsou používány genotypové vlastnosti pro správnou identifikaci a
hodnocení genetické rozmanitost mezi těmito genotypy (Akbulut et al., 2008).
Před objevením metody PCR byly používány biochemické markery. Využití
biochemických markerů (např. allozymů) zahrnuje analýzu proteinů a izoenzymů. Jedná
se o metody, které vyžadují pouze malé množství biologického materiálu. Avšak
k dispozici je pouze omezený počet enzymů (Mondini et al., 2009).
Limitující faktory morfologické a fyziologické identifikace vedly k využití
metod založených na polymerázové řetězové reakci PCR. Efektivní identifikace
genotypu je klíčovým bodem k rozlišení odrůd. Proto jsou dnes k identifikaci odrůd
tomelu uplatňovány různé techniky založené na amplifikaci DNA jako restriction
fragment length polymorphisms (RFLP) (Nakamura a Kobayashi, 1994), random
amplification of polymorphic DNA (RAPD) (Thaipong et al., 2003; Yamagishi et al.,
2005; Yýldýz, M. et al., 2007; Akbulut et al., 2008), amplified fragment length
polymorphism (AFLP) (Yonemori et al., 2008) nebo single sequence repeat (SSR) (Guo
a Luo, 2011).
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Nedávno se k identifikaci odrůd začaly využívat i molekulární markery založené
na retrotranspozonech. Zejména novější metody zahrnují změny v základních
technikách, čímž se zvyšuje citlivost a rozlišení při odhalování genetické rozmanitosti
(Mondini et al., 2009).
3.7.1.

PCR reakce / PCR reaction

Polymerázová řetězová reakce (dále jen PCR, z anglického „polymerase chain
reaction“) je metoda in vitro amplifikace specifického fragmentu DNA o známé
sekvenci bazí a stala se základem pro většinu molekulárních markerů. Pomocí této
metody je možné selektivně naamplifikovat určité oblasti genomu z několika málo kopií
do řádově bilionů kopií. PCR využívá dvou primerů, které ohraničují amplifikované
fragmenty DNA (Wolfe a Liston, 1998).
Pro správné fungování PCR reakce je třeba dodržet dvě základní podmínky: (a)
v PCR zkumavce shromáždit nezbytné enzymy a další chemikálie, (b) podle určitého
klíče cyklicky střídat teploty této směsi (Degen et al., 2006).

a) PCR mix
•

templátová DNA – studovaná DNA nebo její část, kterou chceme studovat,

•

DNA polymeráza – enzym, který buduje nový řetězec DNA podle vzoru
templátu,

•

PCR buffer – udržuje stabilní pH a obsahuje některé chemikálie, které jsou
nezbytné pro správné fungování DNA polymerázy,

•

MgCl2 – často již obsažen v PCR bufferu,

•

dNTP – směs deoxyribonukleotidů (dATP, dCTP, dGTP, dTTP), základních
stavebních kamenů DNA, ze kterých DNA polymeráza buduje nový řetězec,

•

primery – oligonukleotidy, zpravidla o délce 10-25 bazí, které se párují s
komplementární sekvencí v templátové DNA a na ně navazuje DNA polymeráza
při budování nového řetězce

b) PCR teplotní program
PCR reakce se skládá ze tří po sobě jdoucích kroků, které se liší teplotními
podmínkami. Prvním krokem je teplotní denaturace DNA, kdy po zahřátí roztoku DNA
na teplotu zpravidla 90-95 °C se oba komplementární řetězce dvoušroubovice zcela
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disociují od sebe. Druhým krokem je teplotní hybridizace (annealing), při níž je reakční
směs zchlazena na teplotu 55-72 °C (dle použitého primeru) a primer je připojen
k specifickému (komplementárnímu) místu na templátu díky své specifické sekvenci.
Třetím krokem je syntéza dvouřetězcové DNA – prodlužování primerů (extension), kdy
polymeráza katalyzuje vznik fosfodiesterové vazby a dochází tedy k zabudování
volných dNTPs do nově vznikajícího řetězce podle templátové DNA. Tento řetězec je
prodlužován ve směru 5’→ 3’. Fáze reakce obvykle probíhá při teplotě 72 °C. Tyto tři
kroky se cyklicky opakují (Wolfe a Liston, 1998; Degen et al., 2006).
3.7.2.

RAPD

Genetické polymorfismy jsou odhalovány pomocí molekulárních markerů jako
je náhodně amplifikovaná polymorfní DNA (dále jen RAPD, z anglického „random
amplified polymorphic DNA“). RAPD analýzy poskytují cenné informace a nabízí
poměrně jednoduchou detekci polymorfismu (Yýldýz et al., 2007). Welsch a
McClelland (1990) a Williams et al. (1990) byli první, kým byla RAPD-PCR zpočátku
používána.
RAPD je technika, která je založena na principu amplifikace DNA za použití
PCR s krátkými nespecifickými primery o délce většinou kolem 10 nukleotidů.
Komerčně jsou dostupné rozsáhlé sady primerů lišící se vzájemně obsahem a pořadím
nukleotidů. Teplotní profil RAPD reakce je následující: denaturace templátové DNA při
90-95 °C, hybridizace primerů při 35-40 °C a prodlužovací fáze při 72 °C. Primer
hybridizuje na různých místech řetězce DNA a po syntéze nových řetězců se proto
vytvoří směs mnoha fragmentů o různé délce. Po provedení elektroforézy, při které
dochází k rozdělení fragmentů DNA podle hmotnosti v prostředí stejnosměrného
elektrického proudu, je možné jejich přítomnost a polohu zviditelnit pomocí
fluorescenčního barviva na agarózovém gelu. Výsledkem je spektrum různě viditelných
pruhů (elektroforeogramy), kdy v RAPD profilu obvykle dostaneme 3-15 produktů o
velikosti 400 až 2000 bp. Přítomnost pruhu se převede na binární matici (hodnotí se
přítomnost produktu „1“ a nepřítomnost „0“) a počítačový software vypočte vzájemné
genetické vztahy mezi zkoumanými vzorky (Kesseli et al., 1992; Hahn a Grifo, 1996).
RAPD dokáže odhalit polymorfismus i v regionech DNA, u nichž není známa
sekvence, funkce nebo lokalizace na chromosomu. Variabilita zjištěná pomocí RAPD je
poměrně vysoká, bez znalosti sekvence se analyzuje velký počet lokusů v jednom
vzorku, přičemž dědičnost analyzovaných znaků je dominantní. Výhodou metody je
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bezesporu snadnost, rychlost a technická nenáročnost. Mezi nevýhody RAPD pak patří
problémy s opakovatelností a nízká reprodukovatelnost. Kvalita a množství templátové
DNA, PCR pufr, koncentrace chloridu hořečnatého, poměr primer/templát, teplota
nasednutí primeru, značka DNA polymerázy a druh termocykleru patří mezi faktory,
které mohou ovlivnit reprodukovatelnost RAPD. Například degradovaná DNA má za
důsledek vytváření nespecifických polymorfismů, což může vést k falešně pozitivním
nebo falešně negativním výsledkům (Hahn a Grifo, 1996; Wolfe a Liston, 1998;
Spooner et al., 2005). I přes nevýhodu nižší reprodukovatelnosti reakce mezi
laboratořemi, může RAPD přinést zajímavé výsledky (Welsch a McClelland, 1990).
RAPD vykazují vysoký stupeň polymorfismu, a proto mohou být genetickými
markery pro tvorbu genetických map, mapování QTL, fingerprinting, měření
genetických vzdáleností mezi populacemi. RAPD mají dominantní charakter, proto
nelze odlišit hetero- a homozygotní genotyp (Spooner et al., 2005).
RAPD markery byly úspěšně použity k určení genetické příbuznosti a klasifikaci
kultivarů v rámci několika ovocných plodin jako je mandloň (Bartolozzi et al., 1998),
broskvoň (Badenes et al., 1995), jabloň (Koller et al., 1993), švestka (Boonprakob et al.,
2001), meruňka (Ercisli et al., 2008), papája (Jobin-Decor et al., 1997), guava (Prakash
et al., 2002), réva (Ulanovsky et al., 2002), růže šípková (Debener et al., 1996), citrus
(Ji et al., 2011) a tomel (Thaipong et al., 2003).
RAPD se zdá být velmi efektivním ukazatelem různých kultivarů tomelu.
(Nakamura a Kobayashi, 1994).
Thaipong et al. (2003) ve svém výzkumu hodnotili pomocí RAPD genetickou
příbuznost 38 kultivarů tomelu pěstovaných v Thajsku. Z jejich výsledků vyplývá, že 10
z 16 primerů OPB vykázalo vysokou míru polymorfismu a pruhy (bandy) se
pohybovaly ve velikosti mezi 200 až 2600 bp. Došlo také k odhalení chybného označení
odrůd.
Zahng et al. (2009) použili RAPD ke zhodnocení příbuznosti Diospyros spp.
Výsledný dendrogram ukázal, že 29 kultivarů tomelu lze rozdělit do 3 hlavních skupin
podle zeměpisného původu. První skupina zahrnuje genotypy tomelu japonského D.
kaki s původem v Číně (např. ´Luotian-tianshi´, ´Xiaoguo-tianshi´, ´Sifang-tianshi´,
´Baogaitianshi´, ´Mopanshi´, ´Tongpenshi´), druhá skupina obsahuje kultivary tomelu
japonského s původem v Japonsku (´Maekawa-jirou´, ´Jirou´, ´Fuyuu´, ´Youhou´,
´Xiangxi-tianshi´, ´Okugosho´, ´Hana-gosho´, ´Suruga´, ´Huashi No. 1´, ´Nishimura-
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wase´, ´Akagaki´, ´Shougatsu´, ´Zenjimaru´) a třetí skupinu tvoří dva příbuzné druhy D.
lotus L. a D. oleifera.
Badenes et al. (2003) v jejich vědecké práci odhalili pomocí RAPD mezi
kultivary tomelu mnoho nesprávných označení, kdy jedním jménem bylo nazváno více
různých kultivarů a naopak, kdy více jmény byl nesprávně označen jeden stejný
kultivar. Klastrová analýza rozdělila kultivary na skupiny. První velká skupina byla
následně rozdělena na dvě menší podskupiny a shromažďovala kultivary s japonským
původem, druhá a třetí skupina seskupovala kultivary z výzkumu provedeného ve
Valencii a Tarragoně (Španělsko). Ukázalo se, že většina japonských kultivarů je blízce
příbuzná s těmi, co byly nalezeny ve Španělsku a Itálii. Bylo také zjištěno, že od doby
uvedení tomelu v Evropě vzniklo ve Španělsku několik nových genotypů. Badenes et al.
(2003) používali k rozlišení kultivarů primery sady OPA, OPY, OPM, OPR, OPX
OPV, z nichž následně vybrali 8 primerů, které dávaly nejlepší výsledky. Byly mezi
nimi i primer OPA-8, OPA-18, OPA-19.
Yýldýz et al. (2007) také použili mimo jiné i primer sady OPA (OPA-18 a OPA19), které dávaly dobré výsledky.
Bellini et al. (2003) ve své práci použili k rozlišení 18 pravděpodobně italských
kultivarů tomelu molekulární metodu RAPD a popis morfologických vlastností.
Komplexnější rozdělení zkoumaných kultivarů bylo pozorováno na dendrogramu
postaveném na RAPD. Předpokládané italské kultivary nebyly v dendrogramu zřetelně
klastrovány.
3.7.3.

Retrotranspozony a metoda i-PBS/ Retrotransposons and i-PBS technique

Transpozon čili transpozibilní element je segment DNA, který je schopen měnit
svou pozici v genomu. Dvěma hlavními druhy transpozonů jsou DNA transpozony a
retrotranspozony. První jmenované se přesouvají z místa na místo bez nutnosti replikace
(Finnegan, 1989).
Retrotranspozony jsou všudypřítomné mobilní genetické elementy, které byly
nalezeny ve všech zkoumaných genomech a vykazují polymorfismus uvnitř a mezi
druhy. Retrotranspozon je běžný typ transpozonů, tedy sekvencí DNA přítomných v
genomu a schopných se přesouvat z místa na místo (Kumar a Bennetzen, 1999).
Pro retrotranspozony je typické, že mechanismus jejich šíření je velice podobný
životnímu cyklu retrovirů – DNA retrotranspozonů se přepíše do RNA, načež se tato
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RNA může opět přepsat reverzní transkripcí do DNA (Wessler et al., 1995; Kumar a
Bennetzen, 1999).
Retrotranspozony jsou rozděleny do dvou hlavních podskupin, a to LTR (long
terminal repeat = dlouhé terminální repetice) a non-LTR transpozony. Non-LTR
retrotranspozony se dále dělí na LINE a SINE elementy. LINE (long interspersed
nuclear elements = dlouhé rozptýlené jaderné elementy) představují autonomní
retrotranspozony. SINE (short interspersed nuclear elements = krátké rozptýlené
jaderné

elementy)

nemají

žádný

kódující

potenciál.

LTR

retrotranspozony

jsou v rostlinách obvykle ve větším množství a aktivnější než jejich non-LTR příbuzní
(Kalendar et al., 2011).
Jednou z molekulárních metod založených na retrotranspozonech je S-SAP
(sequence-specific amplified polymorphism) (Kalendar, 2011), která může být
považována za modifikaci AFLP. S-SAP byla použita např. při identifikaci odrůd
meruněk (Mészáros et al., 2011) a výsledkem této metody je vyšší míra polymorfismu
než u AFLP. Mezi další metody založené na retrotranspozonech patří retrotransposonmicrosatellite amplified polymorphism (REMAP), inter retrotransposon amplified
polymorphism (IRAP), directed amplification of minisatellite-region DNA (DAMD),
retrotransposons-based insertion polymorphism (RBIP) nebo tagged microarray
marker (TAM) (Kumar a Bennetzen, 1999; Leigh et al, 2003; Du et al., 2009). Hlavní
nevýhodou všech molekulárních metod založených na LTR retrotranspozonech je
potřeba vytváření specifických primerů (Kalendar, 2011).
Výše uvedená nevýhoda dala vzniknout nedávno popsané technice založené také
na retrotranspozonech – metoda i-PBS (inter-primer binging site). Kalendar et al.
(2010) popisuje vývoj mimořádně univerzální a účinné metody, která využívá části
sekvence PBS, a to jak pro přímé vizualizace polymorfismu mezi jednotlivci, tak pro
rychlé klonování LTR dílů z genomové DNA. Metoda i-PBS je univerzální metoda pro
detekci a zobrazení polymorfismu. Primery i-PBS byly navrženy v souladu s velmi
konzervativními sekvencemi nazvanými Primer Binding Site (PBS), ke kterým se váže
tRNA chovající se jako primery pro reverzní transkriptázy během replikačního cyklu
retrovirů a LTR retrotranspozonů. Tato metoda detekuje polymorfismus pro všechny
druhy rostlin bez nutnosti předchozích znalostí sekvencí (Kalendar, 2011).
Metoda i-PBS produkuje v průměru 15-50 pruhů (bandů) od 100 do 5000 bp,
které by mohly být detekovány obarvením ethidium bromidem na agarózovém gelu.
Primery, které ukázaly vysokou účinnost v i-PBS jednoho rostlinného druhu jsou účinné
20

i pro mnoho dalších. Metoda i-PBS navíc vykazuje stejnou úroveň polymorfismu ve
srovnání s metodami IRAP nebo REMAP. Polymorfismus byl prokázán v celé rostlinné
říši, včetně krytosemenných rostlin, nahosemenných i nižších rostlin. Metoda byla
testována u několika rostlinných druhů včetně jabloně (Malus domestica), aby plně
prokázala schopnost zjistit polymorfismy (Kalendar et al., 2010).
Gailite et al., (2011) ve své analýze popisují použití čtyř i-PBS primerů 2001,
2076, 2081 a 2083 k rozlišení populací Saussurea esthonica. Analýza i-PBS byla
provedena pomocí dvou metod, první s využitím obarvení ethidium bromidem a druhá
využila fluorescenčně značené primery PBS. Porovnání genetických parametrů mezi
populacemi ukázalo podobné výsledky pro obě metody. Výsledkem bylo jasné rozlišení
populací pomocí i-PBS.
3.7.4.

Extrakce DNA/ DNA extraction

Molekulární metody využívají ke svým studiím DNA, proto je nutné získat
DNA z rostlinného materiálu, který je předmětem výzkumu. Podstatou izolace je
vyextrahovat z rozdrcených buněk pletiv vysokomolekulární DNA o dostatečné čistotě
a kvalitě v závislosti na následující molekulární metodě (Doyle a Doyle, 1987).
K izolaci DNA se využívají zejména listy (Dellaporta et al., 1983), které mají
velké jádro. Toto jádro má pak v závislosti na dějích, které v něm probíhají vysoký
obsah genetického materiálu. Jako zdroj DNA mohou být využité i jiné části rostlin.
Existuje celá řada metod, nicméně u všech je nutné získat dostatečné množství
biologického materiálu. Široce používanou skupinou jsou postupy používající
cetyltrimethylammonium bromidu (CTAB) a NaCl (Doyle a Doyle, 1987; Murray a
Thompson, 1980; Saghai-Maroof et al., 1984) nebo metoda izolace DNA podle
Dellaporta et al. (1983).
Populární je i využití principu extrakce na pevné fázi kombinující klasické
lytické postupy pro DNA izolace s technologií pevných fází. DNA zachycená na pevné
fázi (tvz. kolona) a může být snadno čištěna odstraněním buněčných nečistot za použití
jednoduchého promývacího kroku. Po promytí je DNA vyloučena z aniontové
výměnné kolony, zbavena solí a koncentrována precipitací s alkoholem. Na trhu je
nabízena celá řada výrobků tohoto typu. Vedle různých izolačních postupů existují
komerčně dostupné izolační soupravy (kity), které obsahují připravené reagencie k
přímému použití. Kity jsou určené pro rutinní praxi, pro rychlou izolaci nukleových
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kyselin s dostatečnou kvalitou a čistotou. Mezi nejznámější patří DNeasy Plant Mini Kit
od firmy Quiagen (Baránek et al., 2006).
Čistota DNA je považována za jeden z nejdůležitějších faktorů při RAPD
reprodukovatelnosti (Welsch a McClelland, 1990). Nepříznivý vliv na výsledek izolací
mohou mít některé kontaminace DNA. U rostlinné DNA jsou nežádoucí obsahy RNA,
proteinů, polysacharidů, polyfenolů a dalších látek, jako např. pigmentů. Proto je
výhodné použít metodu, která eliminuje jejich výskyt (Baránek et al., 2006).
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4.

MATERIÁL A METODA / MATERIAL AND METHODOLOGY

4.1.

ROSTLINNÝ MATERIÁL / PLANT MATERIAL

Celková DNA byla extrahována z mladých listů 14 kultivarů různých druhů rodu
Diospyros a 6 neznámých hybridů různých křížení druhů rodu Diospyros z kolekce
Zahradnické fakulty Mendlovy univerzity v Lednici, u kterých bylo třeba ověřit
příbuznost. Listy tomelu byly do této sbírky získány ze zahraničních i domácích zdrojů.
Seznam analyzovaných kultivarů je prezentován v Tab. 1.
Tabulka 1. Seznam analyzovaných kultivarů
Table 1. List of analyzed cultivars
číslo
kultivaru

1.

název
kultivaru
´Meader´

druh
D.virginiana

2.

´Garretson´

D.virginiana

3.

´Early Golden´

D.virginiana

4.

´Mikatani Gosho´

D. kaki

5.

´Lotus´

D. lotus

6.
7.

´Čokoladnyj´
´Zenjimaru´
´Vaniglia´

8.

1921 SVK

neznámý kultivar

9.

2014 TNK

neznámý kultivar

10.

´Rosijanka´

11.

´Tone Wase´

D.virginiana x D.
kaki
D. kaki
Japonsko

12.

´Hiratanenashi´

D. kaki

13.

´Nikitskaja
Bordovaja´

D. virginiana x D.
kaki

14.

0723 CVK

neznámý kultivar

15.

1015

neznámý kultivar

16.

´Sansi´

17.

1115 KOK

neznámý kultivar

18.

0803 HCK

neznámý kultivar

19.

´Fuyu´ = ´Fuiyu´

D. kaki

Japonsko

PCNA kultivar

20.

´Tipo´

D. kaki

Japonsko

PCA kultivar

= D. kaki
D. kaki

země
původu
Severní
Amerika
Severní
Amerika
Severní
Amerika
Japonsko

popis
tato odrůda snáší bez
poškození –35 °C
předpokládaný semenáč
Early Goldenu,
nejlepší
kultivar
amerického tomelu
PVNA, raná odrůda

Jihozápadní
Asie
Japonsko

používán jako podnož

Itálie

PVNA, pozdní odrůda

Japonsko

PVNA

první kříženec tomelu
amerického a asijského
PVA, pupenová mutace
odrůdy Hiratanenashi
PVA, japonská středně
raná odrůda
mezidruhový kříženec

Čína

D.kaki
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(Brook a Olmo, 1952; Giordani, 2002; Holdeman, 1998; Krška a Ondrášek, 2005 c;
Ondrášek – ústní sdělení; Raymond, 2006)

4.2.

IZOLACE DNA Z ROSTLINNÝCH PLETIV POMOCÍ DNEASY
PLANT MINI KIT QIAGEN/DNA ISOLATION FROM PLANT
TISSUES BY DNEASY PLANTMINI KITQIAGEN

Listy z dvaceti kultivarů tomelu byly odebrány v červenci 2011 na pozemku
univerzity a do dalšího použití byly uloženy v mrazicím boxu při teplotě -40 °C.
DNA byla izolována pomocí komerčního kitu od firmy Qiagen. Tento postup je
běžně používán v laboratořích Mendelea Zahradnické fakulty a výhodou je oproti jiným
metodám rychlá izolace nukleových kyselin. Během izolace DNA byly použity dva
druhy separačních kolon, které jsou od sebe barevně odlišeny, aby nedošlo k jejich
záměně. Pomocí fialových kolon došlo k filtraci rozrušených buněčných zbytků
a kontaminujících proteinů a polysacharidů. V bílé koloně byla pak zachycena
izolovaná DNA. Nakonec byla DNA z bílé kolony vymyta dalším pufrem. Doba izolace
trvala přibližně 120 min.

Postup dle výrobce (Qiagen):
1. Před samotnou izolací byly třecí misky i s listy vzorků vloženy do mrazicího
boxu o teplotě -80 °C. Následně bylo rostlinné pletivo rozdrceno na jemný
prášek v třecí misce.
2. Maximálně 100 mg rozdrceného pletiva bylo převedeno do zkumavky, kam bylo
předem přidáno 400 µl Buffer AP1 a 4 µl RNasyA (100 mg/ml). Obsah byl
intenzivně protřepán.
3. Směs byla inkubována 10 min při 65 °C, během inkubace 2-3× protřepána.
Při tomto kroku došlo k lyzi buněk.
4. K lyzátu bylo přidáno 130 µl Buffer AP2, po promíchání byla směs inkubována
na ledu (došlo k vysrážení proteinů a polysacharidů).
5. Lyzát byl přelit do fialové kolony umístěné v 2 ml mikrozkumavce a 2 minuty
odstřeďován při maximálních otáčkách.
6. Fáze prošlá kolonou byla opatrně přepipetována do nové mikrozkumavky (bez
usazeniny, která vznikla při odstředění).
24

7. Bylo přidáno 1,5× větší množství Buffer AP3 než vzorku (obvykle 650 µl).
8. Po protřepání byla polovina vzniklého roztoku přelita na bílou kolonu (DNeasy
spin column), odstřeďována 1 minutu při 6000 g (8000 rpm). Kapalina, která
prošla kolonou, byla odstraněna (DNA se zachytává na koloně). Na kolonu byla
přelita i druhá polovina vzorku, odstřeďování bylo provedeno za stejných
podmínek. Opět byla odlita kapalina, která prošla kolonou.
9. Kolona byla umístěna do nové 2 ml mikrozkumavky. Na kolonu bylo přidáno
500 µl Buffer AW a odstředění proběhlo 1 minutu při 6000x g (8000 rpm). Fáze
prošlá kolonou byla odstraněna.
10. Na kolonu bylo opět přidáno 500 µl Buffer AW a odstřeďování proběhlo při
maximálních otáčkách na 2 minuty (cílem je, aby membrána na koloně byla
suchá). Fáze prošlá kolonou byla opět odstraněna.
11. Kolona se zachycenou DNA byla umístěna do nové 1,5ml mikrozkumavky,
bylo přidáno 100 µl (50 µl) předehřátého Buffer AE přímo na membránu
kolony. Proběhla inkubace 5 minut při pokojové teplotě a potom odstřeďování 1
minutu při 6000x g (8000 rpm).
12. Předchozí krok byl zopakován, fáze prošlá kolonou obsahuje rozpuštěnou DNA.
Použité roztoky a chemikálie:
Všechny

roztoky

a

chemikálie

(kromě

96-100%

etanolu

k

ředění

koncentrovaných Buffer AP3 a Buffer AW) jsou dodány v kitu.
Buffer AP1, Buffer AP2, Buffer AP3 (koncentrovaný), AW (koncentrovaný), Buffer
AE, RNase A (100mg/ml)

4.3.

KONTROLA ČISTOTY A KVALITY DNA/
DNA PURITY AND QUALITY CONTROL

Po izolaci DNA bylo důležité ověřit čistotu a kvalitu DNA, aby docházelo ke
správnému průběhu PCR reakce. Kvalita vyizolované DNA byla stanovena
prostřednictvím elektroforetické separace vzorků DNA na 0,8% agarózovém gelu na
horizontální elektroforéze ve srovnání s λ-DNA o známé koncentraci.
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4.4.

FLUOROMETRICKÉ STANOVENÍ KONCENTRACE DNA /
FLUOROMETRIC DETERMINATION OF THE DNA
CONCENTRATION

Pro další analýzy a pro naředění vzorků na stejnou koncentraci pro PCR reakce
(tzv. alikvoty) je nutné určit koncentraci izolované nukleové kyseliny, která se provádí
fluorometricky.

Postup (dle výrobce):
1. Vyizolovaná DNA byla naředěna v poměru 1:49 (1 µl DNA, 49 µl pufr
PicoGreen).
2. Dále byla připravena směs 0,25 µl barvy a 49,75 µl pufru PicoGreen.
3. 50 µl naředěné vyizolované DNA (krok 1) bylo smícháno s 50 µl směsi barvy a
pufru (krok 2). Vznikla tak směs o množství 100 µl.
4. Do kyvety bylo napipetováno 100 µl směsi a množství DNA v ng/ml bylo
měřeno fluorometrem Blue.
5. Z naměřené koncentrace DNA bylo následně vypočítáno ředění alikvotů DNA.

4.5.

RAPD

4.5.1.

RAPD reakční směs / RAPD reaction mixture

Tabulka 2. Složky reakční směsi pro RAPD
Table 2. Reagents for the reaction mixture RAPD
výchozí
koncentrace
H2O
10x Buffer
dNTPs
primer
polymeráza
templát. DNA

10x
25 mM
20 µM
2U/µl

k reakci
1x
0,2 mM
0,4 µM
1U

1 reakce (µl)
17,3
2,5
0,2
0,5
0,5
4,0

Z výše uvedených komponent byl připraven mastermix neboli reakční směs.
Mastermix se zpravidla připravuje v objemu, který je o jeden větší než jaký je počet
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analyzovaných vzorků (tj. máme-li 10 vzorků, připravíme mastermix pro vzorků 11).
Amplifikační podmínky vycházely z práce Raddová (2005). RAPD amplifikace
proběhla v objemu 25 µl a reakční směs obsahovala 1x PCR Buffer, 0,2 mM dNTPs,
0,4 µM primer, 1 jednotka Taq polymerázy (Finnzymes) a 20 ng templátové DNA.
4.5.2.

Teplotní program/ Temperature program

Teplotní program cykleru byl nastaven podle literatury Raddová (2005).
Amplifikace proběhla v termocykleru UNO II T-Gradient (Biometra) podle teplotního
programu, který zahrnoval kroky: 1) teplotní denaturace templátové DNA, 2) nasednutí
primeru a 3) prodlužování řetězce, přičemž po první denaturaci templátové DNA A) se
tyto tři kroky opakovaly ve 39 cyklech B) a v poslední části programu C) docházelo
k dosyntetizování naamplifikovaných řetězců DNA. Délka trvání programu byla 4
hodiny a 29 minut.

A)

1) 94 °C

3 min

B)

1) 94 °C

20 sec

2) 36 °C

1 min

3) 72 °C

1 min

3) 72 °C

9 min

C)

4.5.3.

39 x

Elektroforéza na horizontálním agarózovém gelu /
Horizontal electrophoresis agarose gel

K rozlišení vzorků DNA jednotlivých odrůd byla použita elektroforéza na 1,5%
agarózovém gelu na horizontální elektroforéze Agagel Maxi Biometra© a vizualizace
byla provedena barvením pomocí GelRed (Sambrook et al., 1989) v pufru TAE.
Prvním krokem gelové elektroforézy byla příprava nosného media, tj.
agarózového gelu, která probíhala podle následujícího postupu:
1. Nejprve bylo naváženo potřebné množství agarózy (1,5 g agarózy na 100 ml
TAE u 1,5% agarózy; 0,8 g agarózy na 100 ml TAE u 0,8% agarózy při kontrole
koncentrace a čistoty DNA). Po důkladném zamíchání byla agaróza rozvařena v
mikrovlnné troubě, dokud nebyla zcela čirá.
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2. V mezičase byla sestavena vanička pro nalévání gelu a hřebínek pro tvorbu
jamek, do nichž byl následně nanesen vzorek DNA.
3.

Jakmile byla agaróza dostatečně povařena, byla nalita do vaničky a hned
vzápětí byl nasazen hřebínek. Gel pak tuhnul po dobu minimálně půl hodiny.

4. V době tuhnutí gelu byly připraveny vzorky DNA pro nanášení na gel. Vzorek
DNA byl smíchán se 7 µl nanášecího pufru. Význam použití loadovacího pufru
spočívá ve zhuštění nanášeného vzorku, díky kterému je pak samotné nanášení
snadnější (vzorek snadněji klesá ke dnu jamky) a zároveň umožňuje vizualizaci
vzorku při jeho průchodu gelem.
5. Po ztuhnutí gelu byl z gelu odstraněn hřeben, pak byl gel umístěn do
elektroforetické vany naplněné elektrolytickým pufrem. Postupně pak do
jednotlivých jamek byly nanášeny připravené vzorky. Současně byl nadávkován
i velikostní standard (ladder).
6. Po nadávkování všech vzorků bylo nasazeno na vanu elektroforézy bezpečnostní
víko a byl zapnut zdroj stejnosměrného napětí. Elektroforetické stanovení
probíhalo při 110 V. Jakmile se žlutá linie barvy orange-G dostala na konec
gelu, zdroj napětí byl vypnut, bylo sundáno bezpečnostní víko elektroforézy a
gel byl přenesen na transiluminátor, který nám umožnil vizualizaci získaných
produktů.

4.5.4.

Fotodokumentace / Photodocumentation

GelRed fluoreskuje červenooranžovým světlem po absorpci UV záření. Gely
byly vyfotografovány pomocí digitálního fotoaparátu Kodak DC-120. Dále byly
uloženy do databáze v počítači, který je ovládán pomocí programu Picture Works Photo
Enhancer. Snímky byly transportovány z paměti kamery pomocí programu Kodak
Picture Transfer na pevný disk a průběžně zálohovány. Dále byly snímky upraveny
pomocí programu Corel PhotoPaint.

4.5.5.

RAPD analýza analyzovaného souboru kultivarů/
RAPD analysis of whole group of analysed cultivars

Aby byly vybrány primery s nejvyšší mírou genetické diverzity (Nei, 1972)
produkující co nejvíce polymorfních silných a středně silných pruhů, byl na vybraných
vzorcích sledovaného souboru proveden základní screening.
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20 primerů z kitu OPT sady, která byla k dispozici na pracovišti Mendeleum.
Tyto primery byly aplikovány na 4 vybrané odrůdy, které se co nejvíce lišily podle
místa původu, a bylo tedy možné očekávat vyšší míru polymorfismu. Primery, které
vyprodukovaly polymorfní opakující se silné a středně silné pruhy a které rozlišily
analyzované kultivary druhu Diospyros, byly dále použity do RAPD reakcí v celém
souboru.
Na celý soubor byly také použity 3 primery z kitu OPA, které s úspěchem použil
Badenes et al. (2003).
Tabulka 3. Kultivary použité ve screeningu primerů
Table 3.Cultivars used during primer screening
číslo
kultivaru
3.

4.
16.
17.

název kultivaru

druh

původ

´Early Golden´
´Mikatani Gosho´

D.virginiana
D. kaki

´Sansi´

D.kaki

1115 KOK

Severní Amerika
Japonsko

Čína
neznámý kultivar

Tabulka 4. Seznam OPT primerů použitých pro screening
Table 4. List of OPT primers used for screening
název primeru sekvence primeru
OPT-01
GGGCCACTCA
OPT-02
GGAGAGACTC
OPT-03
TCCACTCCTG
OPT-04
CACAGAGGGA
OPT-05
GGGTTTGGCA
OPT-06
CAAGGGCAGA
OPT-07
GGCAGGCTGT
OPT-08
AACGGCGACA
OPT-09
CACCCCTGAG
OPT-10
CCTTCGGAAG
OPT-11
TTCCCCGCGA
OPT-12
GGGTGTGTAG
OPT-13
AGGACTGCCA
OPT-14
AATGCCGCAG
OPT-15
GGATGCCACT
OPT-16
GGTGAACGCT
OPT-17
CCAACGTCGT
OPT-18
GATGCCAGAC
OPT-19
GTCCGTATGG
OPT-20
GACCAATGCC
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Tabulka 5. Sekvence OPA primerů použitých na analýzu celého souboru
Table 5. Sequence of OPA primers used for analysis of all cultivars
název primeru
OPA-08
OPA-18
OPA-19

4.5.6.

sekvence primeru
GTGACGTAGG
AGGTGACCGT
CAAACGTCGG

Statistické zpracování výsledků/ Statistic evaluation of the results

RAPD data získaná pomocí primerů vybraných ve screeningu byla zapsána ve
formě – 1 pro přítomnost pruhu a 0 při jeho absenci a transformována do binární matice.
Ta byla v dalším kroku převedena do softwaru Popgeen a následně byly vyhodnoceny
primery s nejvyšší mírou genetické diverzity (Nei, 1972).
Vybrané OPT primery byly dále s OPA primery použity na celý soubor
genotypů rodu Diospyros. RAPD data byla opět zapsána do formy binární matice.
Všechny gely byly opakovány dvakrát z důvodu reprodukovatelnosti výsledků.
Výsledný dendrogram byl konstruován UPGMA metodou a pomocí FreeTree
(Hampl et al., 2001). Výsledný dendrogram byl vytvořen softwarem TreeView (Page,
1996).
4.6.

METODA I-PBS / IPBS TECHNIQUE
4.6.1.

Amplifikační podmínky/ Conditions of amplification

Tabulka 6. Složky reakční směsi pro i-PBS
Table 6. Reagents for the reaction mixture i-PBS
chemikálie
H2O
10x Buffer
dNTPs
primer
polymeráza
templát. DNA

výchozí
koncentrace
10x
25mM
10µM
2U/µl

k reakci
1x
0,2mM
1µM
1,25U

1 reakce (µl)
15,175
2,5
0,2
2,5
0,625
4,0

Amplifikační podmínky vycházely z práce Kalendar et al. (2010). Amplifikace
proběhla v objemu 25 µl a reakční směs obsahovala PCR buffer – dodává výrobce
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Finnzymes, 1 µM 12-mer primer (sada iPBS primery), 0,2 mM dNTPs, 20 ng
templátové DNA a 1,25 jednotky Taq DNA polymerázy Finnzymes.
4.6.2.

Teplotní program / Temperature program

Amplifikace proběhla v termocykleru UNO II (Biometra) podle teplotního
programu, který zahrnoval kroky: 1) teplotní denaturace templátové DNA, 2) nasednutí
primeru, 3) prodlužování řetězce, přičemž po první denaturaci templátové DNA A) se
tyto tři kroky opakovaly ve 29 cyklech B) a v poslední části programu C) docházelo
k dosyntetizování naamplifikovaných řetězců DNA. Teplotní program termocykleru byl
nastaven podle literatury Kalendar et al. (2010).

A)

1) 95 °C

3 min

B)

1) 95 °C

15 sec

2) 50-70 °C 1 min

C)

3) 68 °C

1 min

3) 72 °C

5 min

29 x

Tabulka 7. Seznam i-PBS primerů, jejich sekvence a teploty nasednutí primerů
Table 7. List of i-PBS primers, their sequences and annealing temperatures

název iPBS primeru

sekvence
primeru

teplota nasednutí
primeru

2074
2076
2077
2078
2270
2271
2272
2273
2374
2376
2377
2378
2385

GCTCTGATACCA
GCTCCGATGCCA
CTCACGATGCCA
GCGGAGTCGCCA
ACCTGGCGTGCCA
GGCTCGGATGCCA
GGCTCAGATGCCA
GCTCATCATGCCA
CCCAGCAAACCA
TAGATGGCACCA
ACGAAGGGACCA
GGTCCTCATCCA
CCATTGGGTCCA
CTGATCAACCCA

40.5
50.4
46.1
54.2
56.9
54.3
50.5
47.6
47.1
43.1
47.2
44.2
45.7
41.4

ACATCCTTCCCA
GAGCCTAGGCCA

43.0
48.5

2386
2389
2394
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4.6.1.

Statistické zpracování výsledků / Static evaluation of the results

Fotografie gelů byly následně vyhodnoceny, 1 pro přítomnost pruhu a 0 při jeho
absenci. I-PBS data byla opět zapsána do formy binární matice. Výsledný dendrogram
byl konstruován UPGMA metodou a pomocí FreeTree (Hampl et al., 2001). Výsledný
dendrogram byl vytvořen softwarem TreeView (Page, 1996).
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5.
5.1.

VÝSLEDKY / RESULTS
IZOLACE DNA A KONTROLA ČISTOTY A KONCETRACE DNA /
DNA ISOLATION AND DNA PURITY AND DNA CONCETRATION CONTROL

Pro stanovení čistoty a kvality DNA byla použita kontrolní elektroforéza v 0,8%
koncentrovaném agarózovém gelu a srovnání se standardy λ-DNA, které byly naneseny
na gel společně se studovanými vzorky. Čistota a kvalita byla kontrolována po každé
izolaci DNA na 0,8% agarózovém gelu. Ten byl připraven podle postupu uvedeného
v metodice v kap. 4.5.3. Elektroforéza na horizontálním agarózovém gelu.
Při izolaci DNA kitem DNeasy Plant Mini Kit byly výtěžky DNA dobré kvality
s vysokomolekulární DNA, což je vidět podle pruhů na Obr. 1. Získané vzorky DNA
byly srovnány se standardy obsahujícími 200 a 400 ng λ-DNA. Obsah DNA ve většině
vzorků se pohyboval v tomto rozmezí.
Fluorometrické

stanovení

koncentrace

DNA

proběhlo

na

fluorometru

MODULUS (Turner BioSystems). Tomu odpovídalo i další ředění zásobních vzorků na
alikvoty o pracovní koncentraci 5 ng/µl.

Obrázek 1. Kontrola čistoty a koncentrace DNA na 0,8% agarózovém gelu po izolaci
rostlinné kitem DNeasy Plant Mini Kit
Figure 1.Controlof DNA purity and DNA concetration on 0,8% agarose gel after DNA
isolation by DNeasy Plant Mini Kit
5.2.

VÝSLEDKY RAPD / RAPD RESULTS
5.2.1.

RAPD reakční směs / RAPD reaction mixture

Pro použití v RAPD reakcích byly po kontrole čistoty a koncentrace DNA
jednotlivé vzorky naředěny ze zásobních vzorků na koncentrace o obsahu 5ng/µl DNA
jako alikvoty pro vlastní RAPD reakce. Zásobní vzorky i alikvoty byly uloženy při
teplotě – 40 °C.
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5.2.2.

Výsledky screeningu OPT primerů / Results of OPT primers screening

Cílem screeningu bylo vybrat z 20 OPT primerů ty, které produkovaly nejvíce
polymorfních silných a středně silných pruhů a vykazovaly nejvyšší míru genetické
diverzity. Ve screeningu primerů bylo testováno 20 OPT primerů na 4 odrůdách tomelu
z Tab. 3.
Příklad elektroforetického spektra screeningu je zachycen na Obr. 2. Čísla 3, 4,
16, 17 na Obr. 2 znamenají čísla jednotlivých kultivarů z Tab. 3. Písmeno M pak značí
hmotnostní a délkový standart 100 bp DNA Ladder. Pod čísly kultivarů je pak uveden
název primeru.
Na Obr. 2 jsou zachyceny příklady dvou OPT primerů produkujících polymorfní
spektrum produktů. Už při vizuálním hodnocení je možno říci, že primer OPT-9
produkuje vyšší počet polymofrních pruhů než primer OPT-11. Velikost RAPD
fragmentů byla definována pomocí molekulárního hmotnostního standardu 100 bp DNA
ladder (Live technologies, viz Přílohy Obr. 12)

Obrázek 2. Elektroforetický záznam získaný během screeningu primerů OPT-9, OPT-11
Figure 2. Electrophoresis record obtained during screening of OPT-9, OPT-11 primers
Při analýze jednotlivých gelů byla přítomnost pruhu (bandu) značena jako 1,
jeho nepřítomnost 0. Hodnoty z této tabulky byly převedeny do binární matice, která
dále sloužila pro statistickou populačně-genetickou analýzu pomocí programu Popgeen
(Yeh a Boyle, 1997). Ze screeningu 20 OPT primerů 5 z nich i po opakování nebylo
možné vyhodnotit, 1 primer amplifikoval nepolymorfní produkty a 14 primerů
amplifikovalo od 2 do 12 polymorfních pruhů o velikosti od 200 do 2200 bp.
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Celkem bylo vyhodnoceno 328 pruhů v 82 lokusech a z toho 68 bylo
polymorfních (82,93 %). Střední průměrná hodnota genetické diverzity (Nei, 1972) byla
0,325, jak je vidět v Tab. 12 (viz Přílohy).
Ze screeningu sice vyšlo, že by mohlo být na celý soubor použito 14 primerů,
avšak 4 primery nedávaly při aplikaci na celý soubor tak dobré výsledky jako při
screeningu, proto byly následně vyřazeny. Pomocí základního screeningu, vizuálního a
statistického zhodnocení bylo pro další práci vybráno 10 OPT primerů (Tab. 8), u
kterých byl určen vysoký stupeň genetické diverzity Tab. 11 (viz Přílohy) a nejvyšší
počet polymorfních pruhů mezi 4 odrůdami ze screeningu. Těchto 10 OPT primerů
(Tab. 8) bylo aplikováno na celý soubor kultivarů.
Tabulka 8. OPT primery vybrané ze screeningu
Table 8. Selected OPT primers from screening
název primeru
OPT-01
OPT-03
OPT-09
OPT-11
OPT-12
OPT-16
OPT-17
OPT-18
OPT-19
OPT-20

sekvence primeru
GGGCCACTCA
TCCACTCCTG
CACCCCTGAG
TTCCCCGCGA
GGGTGTGTAG
GGTGAACGCT
CCAACGTCGT
GATGCCAGAC
GTCCGTATGG
GACCAATGCC

Vzájemná genetická identita a genetická vzdálenost mezi sledovanými 4
kultivary ve screeningu je zachycena v Tab. 9. V pravé části tabulky nad diagonálou
jsou zachyceny genetické vzdálenosti, které se pohybují v rozmezí od 0,38636 až po
0,85714, což jsou hodnoty vypovídající o nízké genetické příbuznosti genotypů.
Tabulka genetické identity a vzdálenosti byla vytvořena pomocí softwaru FreeTree
pomocí UPGMA podle Nei a Dice.
Tabulka 9. Genetická identita (nad diagonálou) a genetická vzdálenost (pod
diagonálou) použitých genotypů
Table 9. Genetic identity (above diagonal) and genetic distance (below diagonal) of
used genotypes
´Early Golden´
´Early Golden´

´Mikatani Gosho´

´Sansi´

1115 KOK

0,3956

0,41304

0,38636

0,85714

0,75862

´Mikatani Gosho´

0,3956

´Sansi´

0,41304

0,85714

1115 KOK

0,38636

0,75862

0,81818
0,81818
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5.2.3.

Výsledky RAPD analýzy celého souboru odrůd /
Results of RAPD analysis used for all cultivars

Skupina OPT primerů (z Tab. 8.) vybraných ve screeningu 20 OPT primerů u 4
geneticky odlišných kultivarů, rozlišila soubor 20 zástupců rodu Diospyros (Tab. 1.).
Pomocí 10 OPT primerů byl polymorfismus vyhodnocen u 20 kultivarů rodu
Diospyros v 57 lokusech. Celkem bylo vyhodnoceno 1140 pruhů v 57 lokusech. OPT
primery amplifikovaly od 3 do 11 polymorfních pruhů o velikosti 220 bp až 2100 bp.
Současně byly na celý soubor použity také 3 primery OPA (Tab. 5), které také
rozlišily soubor 20 kultivarů a amplifikovaly od 7 do 15 polymorfních pruhů o velikosti
150 bp až 1400 bp. Bylo hodnoceno 620 pruhů v 31 lokusech.
Celkově u RAPD primerů (OPT a OPA) byl polymorfismus hodnocen v
88 lokusech a bylo vyhodnoceno 1760 pruhů. Primery OPA dosahovaly průměrné
výtěžnosti 10,3 lokusů/primer a primery OPT měly průměrnou výtěžnost 5,7
lokusů/primer.
Po vyhodnocení byly vybrány tři fotografie nejlépe zachycující celé spektrum
produktů, další příklady fotografií jsou uvedeny v kapitole Přílohy (Obr. 13-16).
Čísla 1–20 na Obr. 3 až Obr. 5 znamenají čísla jednotlivých kultivarů z Tab. 1.
Písmeno M pak značí 100 bp DNA Ladder (Live technologies, viz Přílohy Obr. 12).
V pravém dolním rohu je pak uveden název primeru.

Obrázek 3. Analýza primerem OPT-12
Figure 3. Analysis by OPT-12 primer
Na Obr. 3 byly hodnoceny polymorfní pruhy o velikosti 380, 450, 550, 600 a
650 bp srovnáním s molekulárním hmotnostním standardem 100 bp DNA Ladder.
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Obrázek 4. Analýza primerem OPA-8
Figure 4. Analysis by OPA-8 primer
Na Obr. 4 bylo vyhodnoceno celkem 15 polymorfních pruhů. Tento primer se
jevil jako velmi vhodný k rozlišení genotypů v souboru díky poměrně výrazným silným
a středně silným polymorfním pruhům. Tento primer už na první pohled významně
odlišil např. vzorky 1 (´Meader´), 2 (´Garretson´), 3 (´Early Golden´), 5 (´Lotus´), 10
(´Rosijanka´) a 13 (´Nikitskaja Bordovaja´).

Obrázek 5. Analýza primerem OPA-18
Figure 5. Analysis by OPA-18 primer
Obr. 5 zachycuje polymorfismus pomocí primeru OPA-18, který má dobře
rozlišitelné spektrum produktů. Na tomto obrázku byly hodnoceny polymorfní pruhy o
velikosti 180, 250, 280, 320, 350, 400, 500, 550 a 600 bp srovnáním s molekulárním
hmotnostním standardem 100 bp DNA Ladder.
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Fotografie gelů byly následně vyhodnoceny, 1 pro přítomnost pruhu a 0 při jeho
absenci. RAPD data byla opět zapsána do formy binární matice. Výsledný dendrogram
podobnosti na Obr. 6 byl konstruován UPGMA metodou a pomocí programu TreeView.

Obrázek 6. Dendrogram podobnosti kultivarů Diospyros (z RAPD analýzy)
Figure 6. Dendrogram of 20 persimmon accessions (RAPD analysis)
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Na Obr. 6 je vidět, že v dendrogramu podobnosti byly pomocí RAPD analýzy
rozděleni jednotliví zástupci rodu Diospyros. Byly vytvořeny 4 klastry.
První klastr tvoří tomely s původem ze Severní Ameriky: ´Meader´ (1),
´Garretson´ (2), ´Early Golden´ (3) tzn. zástupci druhu D. virginiana. Tento klastr se
zřetelně oddělil v pozorovaném souboru, přitom genotypy ´Meader´ (1) a ´Early
Golden´ (3) nejsou v dendrogramu pomocí metody RAPD vůbec rozlišeny.
Druhou skupinu neboli druhý klastr tvoří jediný kultivar ´Lotus´ (5) z druhu D.
lotus, který je také jasně oddělen od ostatních kultivarů rodu Diospyros.
Třetí klastr zahrnuje mezidruhové hybridy ´Rosijanka´ (10) a ´Nikitskaja
Bordovaja´ (13), které vznikly křížením D. virginiana a D. kaki.
Zbývající a největší část souboru vytvořila klastr kultivarů bez výrazného
rozlišení. Tento klastr sdružuje kultivary náležící do druhu D. kaki a zahrnuje celkem
čtrnáct kultivarů a z toho i šest neznámých kultivarů: 1115 KOK (17), 1015 (15), 1921
SVK (8), 2014 TNK (9), 0723 CVK (14), 0803 HCK (18). Tyto neznámé genotypy se
nacházejí ve společném klastru mezi známými genotypy jako je ´Zenjimaru´ (6),
´Vaniglia´ (7), ´Sansi´ (16), ´Tipo´ (20), Hiratanenashi´ (12), ´Tone Wase´ (11),
´Mikatani Gosho´ (4) a ´Fuyu´ (19) a mají tedy společně s neznámými genotypy toho
klastru podobný genetický základ.
Tento klastr lze dále rozčlenit na 3 subklastry. Neznámý kultivar 2014 TNK (9)
se vydělil od ostatních dvou subklastrů a tvoří první subklastr.
Druhý subklastr tvoří 5 kultivarů. Kultivary ´Mikatani Gosho´ (4) a ´Fuyu´ (19)
spolu vytvářejí dvojici, stejně jako 1115 KOK (17), 1015 (15). Kultivar ´Sansi´ (16) je
blíže dvojici ´Mikatani Gosho´ (4) a ´Fuyu´ (19).
Třetí subklastr tvoří neznámé kultivary CVK (14), 0803 HCK (18), které jsou
málo geneticky odlišné od ´Zenjimaru´ (6) a jim jsou blízce příbuzné kultivary
Hiratanenashi´ (12) a ´Tone Wase´ (11), které mezi sebou nejsou pomocí RAPD
rozlišeny. Další dvojici v tomto subklastru vytváří Tipo´ (20) a ´Vaniglia´ (7), které jsou
od sebe navzájem málo vzdáleny. Poslední položku vytváří neznámý kultivar 1921
SVK (8), který je ve třetím subklastru oddělen od dalších genotypů.
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5.3.

VÝSLEDKY I-PBS METODY / RESULTS OF I-PBS METHOD

Na celý soubor kultivarů bylo aplikováno 16 i-PBS primerů (viz Tab. 7.). Z 16
použitých i-PBS primerů 4 primery (2074, 2270, 2271, 2385) nebylo možné vyhodnotit,
protože pruhy byly obtížně rozlišitelné a i opakováním reakce nebylo dosaženo lepšího
výsledku. Zbylých 12 primerů amplifikovalo od 4 do 12 polymorfních pruhů o velikosti
100 bp až 2000 bp. Seznam primerů, které byly následně použity pro analýzu, je uveden
v Tab. 10.
Při analýze jednotlivých gelů byla přítomnost pruhu (bandu) značena jako 1,
jeho nepřítomnost 0. Hodnoty z této tabulky byly převedeny do binární matice. Pomocí
12 i-PBS primerů byl hodnocen polymorfismus u 20 kultivarů rodu Diospyros v 88
lokusech. Celkem bylo vyhodnoceno 1760 pruhů v 88 lokusech. Průměrná výtěžnost
primerů i-PBS byla 7,3 lokusů/primer.
Tabulka 10. Vybrané i-PBS primery použité pro i-PBS analýzu
Table 10. I-PBS primers used for i-PBS analysis
název
iPBSprimeru

sekvence
primeru

teplota nasednutí
primeru

2076
2077
2078
2272
2273
2374
2376
2377
2378

GCTCCGATGCCA
CTCACGATGCCA
GCGGAGTCGCCA
GGCTCAGATGCCA
GCTCATCATGCCA
CCCAGCAAACCA
TAGATGGCACCA
ACGAAGGGACCA
GGTCCTCATCCA
CTGATCAACCCA

50.4
46.1
54.2
50.5
47.6
47.1
43.1
47.2
44.2
41.4

ACATCCTTCCCA
GAGCCTAGGCCA

43.0
48.5

2386
2389
2394

Na následujících ukázkách – Obr. 7-8 – jsou dokumentována elektroforetická
spektra souboru s vybranými primery z Tab. 10. Analýzy byly opakovány vícekrát a
bylo srovnáno více pracovních fotografií, aby došlo k přesnému určení jednotlivých
vzorků a jejich přiřazení ke standardu.
Následně byly vybrány dvě fotografie nejlépe zachycující celé spektrum
produktů, další příklady fotografií jsou uvedeny v kapitole Přílohy (Obr. 17-20).
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Obrázek 7. Analýza celého souboru s i-PBS primerem 2377
Figure 7. Analysis of all cultivars by i-PBS primer 2377
Čísla 1–20 na Obr. 7 a Obr. 8 znamenají čísla jednotlivých kultivarů z Tab. 1.
Písmeno M pak značí 100 bp DNA Ladder. V pravém dolním rohu je pak uveden název
primeru a jeho teplota nasednutí.
Na Obr. 7 byly hodnoceny polymorfní pruhy o velikosti 380, 490, 500, 550, 590,
600, 700, 750, 770, 800, 1100, 1200 bp srovnáním s molekulárním hmotnostním
standardem 100 bp DNA Ladder. Tento primer se jevil jako velmi vhodný k rozlišení
genotypů v souboru díky poměrně výrazným silným a středně silným polymorfním
pruhům. Obr. 7 zachycuje polymorfismus pomocí primeru i-PBS 2377, který má dobře
rozlišitelné spektrum produktů. Tento primer už na první pohled významně odlišil např.
vzorky 1 (´Meader´), 2 (´Garretson´), 3 (´Early Golden´), 5 (´Lotus´), 10 (´Rosijanka´) a
13 (´Nikitskaja Bordovaja´) od ostatních sledovaných genotypů.

Obrázek 8. Analýza celého souboru s i-PBS primerem 2076
Figure 8. Analysis of all cultivars by i-PBS primer 2076
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Na Obr. 8. byl polymorfismus hodnocen mezi pruhy o velikosti 170, 630, 640,
650, 780, 800, 820, 840, 850, 860 bp podle molekulárního hmotnostního standardu 100
bp DNA Ladder. Zajímavý pruh z hlediska polymorfismu je pruh 170 bp, protože se
vyskytuje jenom u pěti genotypů.
Fotografie gelů byly následně vyhodnoceny, 1 pro přítomnost pruhu a 0 při jeho
absenci. I-PBS data byla opět zapsána do formy binární matice. Výsledný dendrogram
podobnosti na Obr. 9 byl konstruován UPGMA metodou a pomocí programu TreeView.
Na Obr. 9 je vidět, že v dendrogramu podobnosti byly pomocí i-PBS analýzy
rozděleni jednotliví zástupci rodu Diospyros. Byly vytvořeny 4 klastry.
První klastr tvoří jediný kultivar ´Lotus´ (5) z druhu D. lotus, který se zřetelně
vyčlenil od ostatních kultivarů rodu Diospyros.
Druhou skupinu neboli druhý klastr tvoří tomely s původem ze Severní
Ameriky: ´Meader´ (1), ´Garretson´ (2), ´Early Golden´ (3) tzn. zástupci druhu D.
Virginiana. Tento klastr se opět jasně vyčlenil v pozorovaném souboru.
Třetí klastr zahrnuje mezidruhové hybridy ´Rosijanka´ (10) a ´Nikitskaja
Bordovaja´ (13), které vznikly křížením D. virginiana a D. kaki.
Zbývající část souboru vytvořila klastr kultivarů bez výrazného rozlišení. Tento
klastr sdružuje 14 kultivarů náležících do rodu D. kaki a zahrnuje i šest neznámých
kultivarů: 1115 KOK (17), 1015 (15), 1921 SVK (8), 2014 TNK (9), 0723 CVK (14),
0803 HCK (18). Tyto neznámé genotypy se nacházejí ve společném klastru mezi
známými genotypy jako je ´Zenjimaru´ (6), ´Vaniglia´ (7), ´Sansi´ (16), ´Tipo´ (20),
Hiratanenashi´ (12), ´Tone Wase´ (11), ´Mikatani Gosho´ (4) a ´Fuyu´ (19) a mají tedy
společně s neznámými genotypy toho klastru podobný genetický základ.
Kultivary Hiratanenashi´ (12) a ´Tone Wase´ (11) leží blízko sebe, stejně tak
Mikatani Gosho´ (4) a ´Fuyu´ (19), a také 1115 KOK (17) a 1015 (15). Takže se dá říci,
že tyto kultivary jsou blízce příbuzné. Kultivary ´Zenjimaru´ (6) a ´Vaniglia´ (7) tvoří
další blízce příbuznou dvojici, stejně tak i dvojice neznámých kultivarů 0723 CVK (14)
a 0803 HCK (18). Kutlivary 1921 SVK (8), 2014 TNK (9), ´Tipo´ (20), ´Sansi´ (16)
jsou oddělené od dalších genotypů v tomto subklastru.
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Obrázek 9. Dendrogram podobnosti 20 kultivarů tomelu (z i-PBS analýzy)
Figure 9. Dendrogram of 20 persimmon accessions (from i-PBS analysis)
5.4.

VÝSLEDKY KOMBINACE OBOU METOD / RESULTS OF
COMBINATION OF BOTH METHODS
Pomocí 12 i-PBS primerů, 10 OPT primerů a 3 OPA primerů byl hodnocen

polymorfismus u 14 známých kultivarů a 6 neznámých kultivarů rodu Diospyros L.
Celkem bylo z obou metod vyhodnoceno 3520 polymorfních pruhů a polymorfismus
byl hodnocen ve 176 lokusech. Výsledný dendrogram podobnosti na Obr. 10 a Obr. 11
byl konstruován UPGMA metodou a pomocí programu TreeView.
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Na Obr. 10 je vidět rozdělení jednotlivých zástupců z rodu Diospyros. Na
dendrogramu podobnosti byly pomocí i-PBS a RAPD analýzy vytvořeny 4 klastry, což
je ještě názorněji vidět na nezakořeněném dendrogramu podobnosti na Obr. 11.

Obrázek 10. Dendrogram podobnosti kultivarů Diospyros (kombinace obou analýz)
Figure 10. Dendrogram of 20 persimmon accessions (combinaton of both analysis)
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´Garretson´

´Early Golden´
´Meader´

´Nikitskaja Bordovaja´
´Rosijanka
´

2014 TNK
´Lotus´
1115 KOK
1015
1921 SVK

´Fuyu
´Mikatani Gosho´

´Zenjimaru´
0803 HCK

´Sansi´

0723 CVK

´Tone Wase´
´Hiratanenashi´

´Tipo´

D. virginiana

´Vaniglia´

D. lotus
D. virginiana x D. kaki

D. kaki
neznámý cultivar /
unknown cultivar

Obrázek 11. Nezakořeněný
ř ěný dendrogram
d
kultivarů Diospyros (kombinace obou analýz)
Figure 11. Unrooted dendrogram of 20 persimmon accessions (combinaton of both analysis)
První klastr tvoří
tvoř tomely s původem
vodem ze Severní Ameriky: ´Meader´ (1),
´Garretson´ (2),, ´Early Golden´ (3) tzn. zástupci druhu D. virginiana,, který se opět jasně
vydělil v pozorovaném souboru.
Druhý klastr zahrnuje mezidruhové hybridy ´Rosijanka´
´
´ (10) a ´Nikitskaja
´
Bordovaja´´ (13), které vznikly
vznik křížením D. virginiana a D. kaki.
Třetí klastr tvoří jediný kultivar ´Lotus´ (5) z druhu D. lotus,
lotu který se také
zřetelně vydělil
lil od ostatních kultivarů
kultivar rodu Diospyros.
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Zbývající část souboru vytvořila klastr kultivarů bez výrazného rozlišení. Tento
klastr sdružuje 14 kultivarů náležících do druhu D. kaki a zahrnuje i šest neznámých
kultivarů: 1115 KOK (17), 1015 (15), 1921 SVK (8), 2014 TNK (9), 0723 CVK (14),
0803 HCK (18). Tyto neznámé genotypy se nacházejí ve společném klastru mezi
známými genotypy jako je ´Zenjimaru´ (6), ´Vaniglia´ (7), ´Sansi´ (16), ´Tipo´ (20),
´Hiratanenashi´ (12), ´Tone Wase´ (11), ´Mikatani Gosho´ (4) a ´Fuyu´ (19) a mají tedy
společně s neznámými genotypy toho klastru podobný genetický základ. V tomto
klastru bylo vyčleněno několik subklastrů.
První položku v tomtu subklastru tvoří neznámý kultivar 2014 TNK (9), který se
oddělil od ostatních genotypů. Tento kultivar se nachází nejblíže dvojici také
neznámých kultivarů 1115 KOK (17) a 1015 (15) a je s touto dvojicí blízce příbuzný.
Tyto tři neznámé kultivary mají podle dendrogramu geneticky nejblíže kultivarům
´Mikatani Gosho´ (4) a ´Fuyu´ (19) a ´Sansi´ (16), které tvoří další subklastr.
Kultivar 1921 SVK (8) se oddělil od genotypů v subklastru, do kterého náleží
ostatní kultivary. Do tohoto subklastru náleží dvojice kultivarů jako ´Hiratanenashi´
(12) a ´Tone Wase´, Vaniglia´ (7) a ´Tipo´ (20) a dále sem patří i trojice kultivarů
tvořena kultivary 0723 CVK (14), 0803 HCK (18) a ´Zenjimaru´ (6).
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6.

DISKUSE/ DISCUSSION

V recentních literárních zdrojích bylo zjištěno, že RAPD je vhodná metoda pro
studium kultivarů tomelu (Nakamura a Kobayashi, 1994; Badenes et al., 2003).
Badenes et al. (2003) a Yýldýz et al. (2007) ve svých pracích použili k rozlišení
kultivarů tomelů mimo jiné i primery sady OPA. Badanes et al. (2003) použili OPA-8,
OPA-18 a OPA-19, které amplifikovaly 3 polymorfní pruhy o velikosti od 550 až 1000
bp. Yýldýz et al., 2007 použili k rozlišení kultivarů primer OPA-18 a OPA-19, které
amplifikovaly od 13 do 16 polymorfních pruhů o velikosti 150 až 2000 bp. Vzhledem
k výsledkům primerů sady OPA z prací Badenes et al. (2003) a Yýldýz et al. (2007)
byly použity primery OPA-8, OPA-18 a OPA-19 i v této diplomové práci. Tyto tři OPA
primery amplifikovaly od 7 do 15 polymorfních produktů o velikosti 150 až 1400 bp.
Polymorfismus byl hodnocen v 31 lokusech, což v průměru vychází 10,3 lokusů/primer,
což je třikrát více než u Badenes et al. (2003), ale méně než Yýldýz et al. (2007), který
ve své práci dosáhl výtěžnosti 14,5 polymorfních lokusů na primer.
Dále byly v této práci použity primery sady OPT, které byly vybrány dle
vysokého stupně polymorfismu dle předchozích prací provedených v laboratořích
Mendelea. Oproti dalším použitým primerům sady OPT s průměrem 5,7 lokusů/primer
a primery i-PBS a průměrem 7,3 lokusů/primer, dávaly primery sady OPA nejvíce
polymorfních pruhů.
Dle prostudovaných recentních literárních rešerší lze tvrdit, že se běžně při
RAPD používají k rozlišení kultivarů tomelu tak i ostatních ovocných druhů primery o
délce 10 bazí (Badenes et al., 2003; Thaipong et al., 2003; Yýldýz et al., 2007; Akbulut
et al., 2008; Zahng et al., 2009). Ve studii Yamagishi et al. (2005) byly k amplifikaci
použity delší primery 15 bazí (primery P469-P89) nebo 20 bazí (primery P494-P506) a
výsledkem byla větší efektivnost v rozpoznání polymorfismu u kultivarů tomelu než u
kratších primerů. RAPD s delšími primery je tedy dle Yamagishi et al. (2005)
efektivnější než běžná RAPD, avšak tyto delší primery nebyly dostupné v laboratoři
Mendelea Zahradnické fakulty a jejich nákup by byl finančně náročný.
Metodu i-PBS testoval Kalendar et al. (2010) u několika rostlinných i
živočišných druhů, aby plně prokázal schopnost zjistit polymorfismy. Účinnost této
metody detekovat polymorfismy ověřila i Gailite et al. (2011), která rozlišila
polymorfismy u Saussurea esthonica. Recentní literární zdroje neuvádí, že by se
zjišťovaly polymorfismy pomocí této metody u Diospyros ssp. Podle Kalendar et al.
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(2010) i-PBS produkuje v průměru 15-50 pruhů (bandů) od 100 do 5000 bp. Tyto
hodnoty prokázal i u jabloně (Malus domestica), kdy i-PBS rozlišilo jednotlivé
kultivary a pruhy dosahovaly velikosti až 5000 bp. V této diplomové práci se
amplifikovaly polymorfní pruhy o velikosti 100 až 2000 bp. Přesto na základě těchto
výsledků je možné říct, že kultivary tomelu mají relativně vysokou úroveň genetické
rozmanitosti.
V pracích Thaipong et al. (2003) a Guo a Luo (2011) byly od sebe výrazně
odděleny D. virginiana, D. kaki a D. lotus, stejně tak došlo k jejich oddělení i v této
diplomové práci. V dendrogramech podobnosti došlo k rozdělení zkoumaných kultivarů
dle místa původu na kultivary s původem v Severní Americe tzn. D. virginiana, na
kultivary patřící do D. kaki, na kultivary vzniklé křížením D. kaki a D. virginiana a na
samostatný oddíl tvořený D. lotus s původem v Jihozápadní Asii.
Již dřívější studie s použitím RAPD (v Badenes et al, 2003; Akbulut et al., 2008)
ukázaly velkou genetickou variabilitu mezi různými kultivary D. kaki a genotypy
dalších druhů tomelů.
Největší skupinu v dendrogramu tvoří kultivary japonského tomelu (D. kaki), do
které byly zařazeny i všechny neznámé kultivary. Zajímavé však je, že mezi kultivary
patřící do skupiny D. kaki jsou bez výrazného rozlišení kultivary s původem v Japonsku
(´Mikatani Gosho´, ´Zenjimaru´, ´Tone Wase´, ´Hiratanenashi´, ´Fuyu´ ´Tipo´), jeden
čínský kultivar ´Sansi´ i jeden italský kultivar ´Vaniglia´. Jedním vysvětlením může být,
že italské kultivary mají původ v japonské kolekci kultivarů. Yonemori et al. (2008)
pomocí UPGMA analýzy zařadil kultivar ´Vaniglia´ do skupiny italských kultivarů,
oproti tomu Neighbor Joining analýza klastrovala kultivar ´Vaniglia´ do skupiny
zahrnující japonské kultivary. Tyto dvě skupiny mají podle Yonemori et al., (2008)
podobný genetický základ.
Dále Yonemori et al. (2008) tvrdí, že kultivarům, které měly původně japonská
jména, byla pravděpodobně dána jména italská. A to se stalo možná i v případě
´Vaniglia´.
Giordani (2002) ve své práci uvedl, že kultivar ´Tonewase´ je pupenová mutace
kultivaru ´Hiratanenashi´, což souhlasí s umístěním těchto dvou kultivarů v
dendrogramu v této práci, kde jsou tyto dva kultivary umístěny hned vedle sebe.
Ačkoliv byly dendrogramy tvořené na základě dvou odlišných metod (RAPD a
i-PBS), výsledné dendrogramy jsou si velmi podobné. Obě metody jsou metodami
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„náhodnými“, kdy primery náhodně nasedají na cílovou DNA, proto jejich použití
můžeme aplikovat i bez předchozí znalosti sekvence DNA.
Na základě získaných výsledků nelze tvrdit, že RAPD byla vhodnější k rozlišení
kultivarů než i-PBS nebo naopak.
Lepší rozlišení kultivarů tomelu by bylo zajištěno pomocí jiných metod
amplifikace, jako je metoda SSR. Proto by mohla následovat analýza SSR lokusů, která
je přesnější a citlivější než levnější RAPD. Podle Guo a Luo (2011) SSR analýza
představuje nové možnosti pro studium genetické rozmanitosti japonského tomelu.
Výsledky této práce mohou být využity na Ústavu ovocnictví pro určení
neznámých genotypů z křížení, které by mohly být přiřazeny ke genotypům, které byly
rozlišeny v této práci. Dále lze také sledovat vztah analyzovaných neznámých genotypů
k odrůdám s hospodářsky významnými vlastnostmi, jako např. mrazuodolnost.
Zdvojený výskyt vzorků uvnitř genofondů je neužitečný a je třeba nalézt cestu k
identifikaci a eliminaci těchto jevů. Jednou z cest, jak tento problém vyřešit může být
použití molekulárních metod (Yonemori et al., 2008). Molekulární metody použité
v této práci mohou být tedy v budoucnu nadále využívány k identifikaci a eliminaci
stejných položek pod různými názvy.
Molekulární metody vytváří neomezený přístup ke zdroji genetické variability.
Navíc pomocí molekulárních markerů můžeme objevit některé genotypové odlišnosti,
jejichž rozlišení je jinými metodami obtížné nebo nemožné.
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7.

ZÁVĚR/CONCLUSION
14 kultivarů známých kultivarů z rodu Diospyros z kolekce Zahradnické fakulty

Mendlovy Univerzity v Lednici a 6 neznámých hybridů různých křížení druhů rodu
Diospyros bylo podrobeno RAPD a i-PBS analýze.
Jak RAPD, tak i-PBS rozlišily polymorfismy zkoumaných kultivarů rodu
Diospyros. U OPT primerů byl nejprve proveden základní screening a z vybraných
primerů (10 primerů OPT a 3 primery OPA) byl následně polymorfismus hodnocen v
88 lokusech a celkem bylo vyhodnoceno 1760 pruhů o velikosti mezi 150 až 2100 bp.
U metody i-PBS bylo použito 12 primerů, které amplifikovaly od 4 do 12
polymorfních pruhů o velikosti 100 až 2000 bp. Polymofismus byl hodnocen v 88
lokusech a celkem bylo vyhodnoceno 1760 pruhů.
Dále byl vytvořen dendrogram kombinací obou metod. Celkem bylo z obou
metod vyhodnoceno 3520 polymorfních pruhů a polymorfismus byl hodnocen ve 176
lokusech. Všechny tři uvedené dendrogramy jasně oddělily zkoumané kultivary do 4
klastrů, do kterých se shlukují jednotlivé kultivary D. kaki, D. virginiana, D. lotus a D.
kaki x D. virginiana. Je zřetelné, že neznámé kultivary patří do klastru D. kaki.
Další rozlišení kultivarů tomelu by mohlo být zajištěno pomocí metody SSR,
která je přesnější a citlivější než RAPD.
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8.

SOUHRN A RESUMÉ, KLÍČOVÁ SLOVA / SUMMARY AND KEYWORDS

Název práce (česky): Genetická analýza rodu Diospyros ssp.

Text souhrnu (česky): RAPD a i-PBS technika byly použity pro studium genetické
diverzity v rámci sbírky druhů rodu Diospyros z kolekce Zahradnické fakulty Mendlovy
univerzity v Lednici. Cílem práce bylo rozlišit 14 známých a 6 neznámých kultivarů
tomelu. Základní screening 20 OPT primerů byl aplikován na 4 odrůdy. Uvnitř skupiny
prověřovaných primerů byly vybrány ty, které daly polymorfní opakovatelné silné
a středně silné pruhy. Vybrané primery byly postupně aplikovány na celou sbírku
tomelů. Také 3 OPA primery byly použity na celý soubor kultivarů. Dále bylo použito
16 i-PBS primerů pro i-PBS analýzu celého souboru kultivarů. Amplifikace byla
úspěšná s 12 i-PBS primery. Skupina vybraných RAPD a i-PBS primerů rozlišila
všechny analyzované odrůdy tomelů. Z obou analýz i kombinací obou metod byly
vytvořeny dendrogramy genetické příbuznosti analyzovaných kultivarů.

Klíčová slova (česky): tomel, DNA, RAPD, i-PBS, primer, dendrogram

Název práce (anglicky): Genetic analysis of the genus Diospyros ssp.

Text souhrnu (anglicky): RAPD and i-PBS technique were used to study of genetic
diversity within the persimmon collection at Horticulture Faculty of Mendel University
in Lednice. The aim of the work was to distinguish between 14 known and 6 unknown
persimmon cultivars. The basic screening of 20 OPT primers was applied to 4 cultivars.
Within the group of screened primers were chosen those, which gave polymorphic
repeatable strong and middle strong bands. Selected primers were used for the RAPD
reactions within the whole persimmon collection. 3 OPA primers were also used for the
RAPD reactions within the whole persimmon collection. 16 i-PBS primers were also
used for i-PBS analysis of whole group of cultivars. Amplification was successful with
12 i-PBS primers. Group of chosen RAPD and i-PBS primers distinguished all analysed
cultivars. After both analysis and their combination dendrograms of genetic
relationships of analysed cultivars were created.

Klíčová slova (anglicky): persimmon, DNA, RAPD, i-PBS, primer, dendrogram
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9.

ENGLISH EXTENDED SUMMARY

INTRODUCTION

There are three the most important species of Diospyros, namely, Diospyros kaki
(Japanese persimmon), Diospyros virginiana (American persimmon) and Diospyros
lotus. Diospyros kaki is the most important species from commercial point of view
(Yonemori and Sugiura, 2000; Giordani, 2002).
Persimmon belongs among an important fruit culture. Persimmon is mainly
cultivated in the subtropical areas nevertheless some very early cultivars and
interspecific cultivars can be grown under climate conditions in the Czech Republic
(Krška and Ondrášek, 2009). The largest distribution has in the countries of its origin
such us China, Japan and Korea. China is the biggest world producer of persimmon and
Italy is major European producer of persimmon (Faostat, 2009).
Japanese persimmon can be classified into four types based on the relationship
between astringency in the fruit at harvest, presence of seed, and flesh colour, i.e.,
pollination constant and non-astringent (PCNA), pollination variant and non-astringent
(PVNA), pollination variant and astringent (PVA), pollination constant and astringent
(PCA) (Krška and Ondrášek, 2005 b; Sugiura, 2005).
More than 900 varieties are known nowadays. Identification of persimmon
cultivars is one of the main problems in the present due to misleading transliterations,
local names, synonyms and homonyms. For characterization of germplasm is essential
to identify individual genotypes therefore one of the important aspect of fruit growing in
the reliable determination of grown cultivars (Giordani, 2002; Sugiura, 2005; Yakushiji
a Nakatsuka, 2007).
There are more methods for cultivar identification and distinctness. First, there
are methods based on morphological traits (Akbulut et al., 2008), and biochemical
markers as analysis of isozymes (Mondini et al., 2009). Limiting factors of these
techniques for cultivar identification led to the development of methods based on
polymerase chain reaction PCR (Akbulut et al., 2008).
Therefore to identify different varieties of persimmon are nowadays applied
techniques based on DNA amplification as restriction fragment length polymorphisms
(RFLP) (Nakamura and Kobayashi, 1994), random amplification of polymorphic DNA
(RAPD) (Akbulut et al., 2008; Yýldýz, M. et al., 2007; Thaipong et al., 2003,
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Yamagishi et al., 2005), amplified fragment length polymorphism (AFLP) (Kanzaki et
al., 2000) nebo single sequence repeat (SSR) (Guo and Luo, 2011).
RAPD reactions are PCR reactions, but they amplify segments of DNA which
are essentially unknown to the scientist by using short primers about 8–12 nucleotides
(Welsch and McClelland, 1990; Wolfe and Liston, 1998). RAPD seems to be a very
effective indicator of different persimmon cultivars (Nakamura a Kobayashi, 1994).
RAPD markers have been used successfully for estimating genetic relationships in
several fruit crops such as almond (Bartolozzi et al., 1998), peach (Badenes et al.,
1995), apple (Koller et al., 1993), plum (Boonprakob et al., 2001), apricot (Ercisli et al.,
2008), papaya (Jobin-Decor et al., 1997), guava (Prakash et al., 2002), grapevine
(Ulanovsky et al., 2002), citrus fruit (Ji et al., 2011) and also persimmon (Thaipong et
al., 2003).
One recently described retrotransposon-based molecular marker technique was
used to identify the varieties (Mondini et al., 2009). There are several retrotransposonbased molecular methods which require sequence information to design elementspecific primers (Kalendar, 2011). Retrotransposons are kind of elements which can be
found in the genome of many eukaryotic organisms (Kumar a Bennetzen, 1999). One
retrotransposon-based molecular method doesn´t require previous sequence knowledge,
it´s iPBS (inter-primer binging site). IPBS primers were designed according to the
highly conservative sequences called Primer Binding Site (PBS) to which tRNA binds,
acting as a primer for reverse transcriptase during the replication cycle of retroviruses
and LTR retrotransposons. IPBS is universal and efficient method from identification of
polymorphism (Kalendar et al., 2010; Kalendar, 2011).

THE OBJECTIVE

The objective of this study is to distinguish 20 persimmon cultivars (14 known
cultivars and 6 unknown cultivars) maintained by the Department of Fruit Growing at
the Faculty of Horticulture in Lednice by an appropriate genetic analysis. For this
purpose RAPD and i-PBS analysis are used.

The similarity dendrograms of all

persimmon cultivars will be created based on both approaches and also on combination
of both analysis. The similarities and the differences revealed among incorporation of
cultivars into groups will be compared with the literature findings.
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MATERIAL AND METHODS

Plant materials
Twenty accessions of persimmon were included in this study. All plant material
was obtained from local persimmon collection situated in Lednice in the premises of
Horticulture Faculty, Mendel University, Czech Republic. The group of twenty cultivars
was divided into two groups: 14 known cultivars and 6 unknown cultivars.

Persimmon genotypes used in this study
number

genotype

species

origin

1.

´Meader´

D.virginiana

North America

2.

´Garretson´

D.virginiana

North America

3.

´Early Golden´

D.virginiana

North America

4.

´Mikatani Gosho´

D. kaki

Japan

5.

D. lotus

Southwest Asia

D. kaki

Japan

7.

´Lotus´
´Čokoladnyj´ =
´Zenjimaru´
´Vaniglia´

D. kaki

Italy

8.

1921 SVK

unknown cultivar

9.

2014 TNK

unknown cultivar

10.

´ Rossiyanka ´

D.virginiana x D. kaki

11.

´Tone Wase´

D. kaki

Japan

12.

´Hiratanenashi´

D. kaki

Japan

13.

´Nikitskaiya Bordovaiya ´

D. virginiana x D. kaki

14.

0723 CVK

unknown cultivar

15.

1015

unknown cultivar

16.

´Sansi´

17.

1115 KOK

unknown cultivar

18.

0803 HCK

unknown cultivar

19.

´Fuyu´ = ´Fuiyu´
´Tipo´

6.

20.

D.kaki

China

D. kaki

Japan

D. kaki

Japan

DNA Extraction
Total genomic DNA was extracted from young frozen leaves (0.1 g) using an
DNeasy Plant Mini Kit (Qiagen). The DNA concentration was determined by means of
electrophoresis on a 0,8% agarose gel compared with a range of lambda DNA standards
containing from 200 to 400 ng/µl DNA.
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RAPD Analysis
The RAPD amplification was performed in volumes of 25 µl containing H2O, 1×
PCR buffer, 100 µM each of dATP, dCTP, dGTP, dTTP (Promega), 0.4µM 10-mer
primer (Operon), 1 unit of Taq polymerase (Finnzymes) and 20 ng of template DNA.
After denaturation at 94 °C for 3 min, DNA amplifications were performed for 39
cycles in a Biometra UNO II thermal cycler (Biometra), according to the program per
Williams et al. (1990) and the program used in the Mendeleum Research Station
(Raddová, 2005). Each cycle consisted of: denaturation at 94 °C for 20 s, primer annealing at 36 °C for 1 min, extension at 72 °C for 1 min. At the end of the 39 cycle-long
PCR, a further polymerization step was carried out (72 °C for 9 min).
The amplified products were separated by horizontal electrophoresis Agagel
Maxi Biometra© in 1.5% agarose gel and visualised by GelRed (Sambrook et al.,
1989). Gels were photographed using a digital camera Kodak DC-120. Photos were
also stored in the database on a computer that is controlled by the Picture Works, Photo
Enhancer. Images were transported from the memory of the camera using the Kodak
Picture Transfer. Furthermore, the images were corrected using Corel Photo-Paint.
At first, screening of 4 cultivars (´Early Golden´, ´Mikatani Gosho´, ´Sansi´,
1115 KOK) by using 20 OPT primers (OPT-1, OPT-2, OPT-3, OPT-4, OPT-5, OPT-6,
OPT-7, OPT-8, OPT-9, OPT-10, OPT-11, OPT-12, OPT-13, OPT-14, OPT-15, OPT16, OPT-17, OPT-18, OPT-19, OPT-20) was performed.
RAPD polymorphic bands were scored as 1 for presence of a band and 0 for its
absence and were transformed into a binary matrix. Data from screening were
transferred to software Popgeen (Yeh a Boyle, 1997) and then the primers were
evaluated with the highest genetic diversity (Nei, 1972). OPT primers which produced
polymorphic repetitive strong bands were afterwards used in RAPD analysis of whole
group of cultivars.
Similarity among all cultivars was estimated according unweighted pair group
method average (UPGMA). UPGMA is a simple bottom-up data grouping method used
in bioinformatics for the creation of phylogenetic trees. The FreeTree software package
(Hampl et al., 2001) was used to generate a mean character difference matrix and then
to produce a dendrogram using UPGMA analyses. Final dendrogram was constructed
by program Tree View (Page, 1996).
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At the same time analysis of whole group of cultivars was performed by using 3
primers from kit OPA (OPA-8, OPA-18, OPA-19) which successfully used Badenes et
al. (2003).

I-PBS technique
The i-PBS amplification according work of Kalendar et al. (2010) was
performed in volumes of 25 µl containing H2O, 1× PCR buffer, 1 µM 12-mer primer
(iPBS primers), 0,2 mM dNTPs, 20 ng templátové DNA a 1,25 U jednotku Taq DNA
polymerasy Finnzymes. After denaturation at 95 °C for 3 min, DNA amplifications
were performed for 29 cycles in a Biometra UNO II thermal cycler (Biometra), according to the program per Kalendar et al. (2010). Each cycle consisted of: denaturation
at 95 °C for 15 s, primer annealing at 50-70 °C for 1 min, extension at 68 °C for 1 min.
At the end of the 29 cycle-long PCR, a further polymerization step was carried out (72
°C for 5 min).
Also 16 i-PBS primers (2074, 2076, 2077, 2078, 2270, 2271, 2272, 2273, 2374,
2376, 2377, 2378, 2385, 2386, 2389, 2394) were used for analysis of whole group of
cultivars.
The amplified products were separated by horizontal electrophoresis Agagel
Maxi Biometra© in 1.5% agarose gel and visualised by GelRed (Sambrook et al. 1989).
Gels were photographed using a digital camera Kodak DC-120. Furthermore, the
images were corrected using Corel Photo-Paint.
I-PBS polymorphic bands were scored as 1 for presence of a band and 0 for its
absence and were transformed into a binary matrix. The FreeTree software package
(Hampl et al., 2001) was used to generate a mean character difference matrix and then
to produce a dendrogram using UPGMA analyses. Final dendrogram was constructed
by program Tree View (Page, 1996).

RESULTS

Results of OPT primer screening
A set of 20 OPT primers was used for screening of 4 cultivars. Primers with
higher genetic diversity were chosen. Nei’s (1972) gene diversity between cultivars
achieved an average of 0,325.
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Out of 20 primers tested, 5 of them weren´t able to evaluate, 1 of them amplified
non-polymorphic product and 14 primers amplified from 2 to 12 polymorphic bands
ranged from 200 to 2200 bp. The number of polymorphic loci was 82 (82,93 %) out of
the total number 328 bands.
Consequently, 10 OPT primers (OPT-01, OPT-03, OPT-09, OPT-11, OPT-12,
OPT-16, OPT-17, OPT-18, OPT-19, OPT-20) were selected for further work after
screening, visual and statistical evaluation. These 10 OPT primers were used for
analysis of whole collection of 20 persimmon cultivars.

Results of RAPD analysis used for all cultivars
The group of RAPD primers selected during the basic screening distinguished all
the analysed cultivars. OPT primers assayed with a total of 1140 polymorphic bands
scored in 57 loci. Selected primers generated distinctive from 3 to 11 polymorphic
products in the size range of 220 bp to 2100 bp.
OPA primers assayed with a total of 620 polymorphic bands scored in 31 loci.
Each primer generated from 7 to 15 polymorphic bands. The size of the amplified
fragments ranged from 150 bp to 1400 bp.
In total, 1760 polymorphic bands in 88 loci were evaluated by RADP primers
(OPT and OPA) and the size of the amplified fragments ranged from 150 bp to 2100 bp.
OPA primers reached an average yield of 10.3 loci/primer and a OPT primers had an
average yield of 5.7 loci/primer.
Three examples of images - Fig. 3 (page 36), Fig. 4 and Fig. 5 (page 37)
showed electrophoretic spectrum of analysed cultivars. Numbers 1-20 in Fig. 3-5 mean
numbers of cultivars. The letter “M” indicates the 100 bp DNA ladder (Live
technologies, appendix Fig. 12). Samples like: 1 (´Meader´), 2 (´Garretson´), 3 (´Early
Golden´), 5 (´Lotus´), 10 (´Rossiyanka´) a 13 (´Nikitskaiya Bordovaiya ´) were
significantly distinguished on the Fig. 3-5.
The dendrogram of genetic relationships among persimmon cultivars based on
RAPD primers is presented in Fig. 6 (page 38). The RAPD dendrogram classified all
the 20 cultivars into four groups. Cluster analysis grouped the accessions as follows.
First is cluster of American persimmons, where 3 cultivars of American
persimmon are included: 'Meader' (1), 'Garretson' (2), 'Early Golden' (3), are
representatives of D. virginiana. This cluster was clearly separated from the rest of
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genotypes, while cultivars 'Meader' (1) and 'Early Golden' (3) weren´t distinguished
using the RAPD.
The second cluster includes single cultivar 'Lotus' (5) of D. lotus, which is also
clearly separated from other cultivars of the genus Diospyros.
The third cluster includes interspecific hybrids ´Rossiyanka´ (10) and
´Nikitskaiya Bordovaiya' (13), which occurs by crossing D. virginiana and D. kaki.
The remaining and largest part creates cluster cultivars without significant
distinction. This cluster includes fourteen cultivars belonging to the genus D. kaki.
Unknown cultivars 1115 KOK (17), 1015 (15), 1921 SVK (8), 2014, TNK (9), 0723
CVK (14) and 0803 HCK (18) are in the same cluster like known genotypes
'Zenjimaru' (6), 'Vaniglia' (7), 'Sansi' (16), 'Tipo' (20), 'Hiratanenashi '(12),' Tone Wase'
(11), 'Mikatani Gosho' (4) and 'Fuyu' (19) and therefore these cultivars share similar
genetic background.

Results of i-PBS analysis
16 i-PBS primers were used for analysis of whole group of cultivars.
Amplification was successful with 12 i-PBS primers (primers: 2076, 2077, 2078, 2272,
2273, 2374, 2376, 2377, 2378, 2386, 2389, 2394). 4 i-PBS primers (primers: 2074,
2270, 2271, 2385) were not possible to evaluate, even after repeated.
12 i-PBS primers assayed with a total of 1760 polymorphic bands scored in 88
loci and generated distinctive 4 to 12 polymorphic bands products in the size range of
100 bp to 2000 bp. Primers i-PBS reached an average yield 7,3 loci/primer.
Two examples of images - Fig. 7-8 (page 41) showed electrophoretic spectrum
of analysed cultivars. Numbers 1-20 in Fig. 7 and Fig. 8 mean numbers of cultivars.
The letter “M” indicates the 100 bp DNA ladder (Live technologies, appendix Fig. 12).
There is the name of the primer and annealing temperature in the right corner of the
picture. Analyses were repeated several times and more figures were evaluated in order
to accurately determine the individual samples and their assignment to the standard.
You can see for the first sight that two primers on Fig. 7 and Fig. 8 significantly
distinguished

samples like: 1 (´Meader´), 2 (´Garretson´), 3 (´Early Golden´), 5

(´Lotus´), 10 (´ Rossiyanka ´) a 13 (´Nikitskaiya Bordovaiya ´).
The dendrogram of genetic relationships among persimmon cultivars based on
12 i-PBS primers is presented in Picture 9. (page 43) The i-PBS dendrogram classified
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all the 20 cultivars into four groups. The first significant group is composed of
American persimmons like ´Meader´ (1), ´Garretson´ (2), ´Early Golden´ (3).
The second cluster includes single cultivar 'Lotus' (5) of D. lotus, which is also
clearly separated from other cultivars of the genus Diospyros.
The third cluster includes interspecific hybrids ´Rossiyanka´ (10) and
´Nikitskaiya Bordovaiya' (13), which occurs by crossing D. virginiana and D. kaki.
The rest of 14 cultivars which were clustered in the last cluster belonging to
group of Japanese persimmons. Unknown cultivars 1115 KOK (17), 1015 (15), 1921
SVK (8), 2014 TNK (9), 0723 CVK (14) and 0803 HCK (18) are in the same cluster
like known genotypes

'Zenjimaru' (6), 'Vaniglia' (7), 'Sansi' (16), 'Tipo' (20),

'Hiratanenashi '(12),' Tone Wase' (11), 'Mikatani Gosho' (4) and 'Fuyu' (19) and
therefore these cultivars share similar genetic background.

Results of combination of both methods
Polymorphism was evaluated in 14 known cultivars and 6 unknown cultivars of
the genus Diospyros by using 12 i-PBS primers, 10 OPT primers and 3 OPA primers. A
total of 3520 polymorphic bands were evaluated and polymorphism was assessed in 176
loci. The similarity dendrogram is presented in Fig. 10 (page 44) and Fig. 11 (page 45).
Distribution of cultivars in this dendrogram was very similar with previous
dendrograms. First is cluster of American persimmons, where 3 cultivars of American
persimmon are included: 'Meader' (1), 'Garretson' (2) and 'Early Golden' (3). This
cluster was clearly separated from the rest of genotypes.
The second cluster includes single cultivar 'Lotus' (5) of D. lotus, which is also
clearly separated from other cultivars of the genus Diospyros.
The third cluster includes two interspecific hybrids ´Rossiyanka´ (10) and
´Nikitskaiya Bordovaiya' (13), which occurs by crossing D. virginiana and D. kaki.
The fourth cluster includes cultivars without significant distinction. There are
fourteen cultivars belonging to Japanese persimmon in this cluster. Unknown cultivars
1115 KOK (17), 1015 (15), 1921 SVK (8), 2014 TNK (9), 0723 CVK (14) and 0803
HCK (18) are in the same cluster like known genotypes 'Zenjimaru' (6), 'Vaniglia' (7),
'Sansi' (16), 'Tipo' (20), 'Hiratanenashi '(12),' Tone Wase' (11), 'Mikatani Gosho' (4) and
'Fuyu' (19) and therefore these cultivars share similar genetic background.
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The fourth cluster is divided to several subclusters. Unknown cultivar TNK 2014
(9) is separated from the other genotypes. This cultivar is the closest to pair of other
unknown cultivars 1115 KOK (17) and 1015 (15) and it means they are closely related.
These three unknown cultivars are genetically closest to cultivars like 'Mikatani Gosho'
(4), 'Fuyu' (19) and 'Sansi' (16), which creates another subcluster. Pair of cultivars like
'Hiratanenashi' (12) and 'Tone Wase', 'Vaniglia '(7) and 'Tipo '(20) and triplet of
cultivars like 0723 CVK (14), 0803 HCK (18 ) and 'Zenjimaru' (6) creates last
subcluster. 1921 SVK (8) is separated from the genotypes, which belongs to this
subcluster.

DISCUSSION
In the previous literature sources is shown that the RAPD method is suitable for
the study of persimmon cultivars (Nakamura and Kobayashi, 1994; Badenes et al.,
2003).
Badenes et al. (2003) and Yýldýz et al. (2007) used to distinguish different
cultivars of persimmon by sets of primers OPA. Badanes et al. (2003) used the OPA-8,
OPA-18 and OPA-19. Yýldýz et al. (2007) used primer OPA-18 and OPA-19. Primers
OPA-8, OPA-18 and OPA-19 were used also in this thesis. OPA primers amplified 7 to
15 polymorphic products in size from 150 to 1400 bp. In this work, an average yield of
OPA primers reached 10.3 loci/primer, which is three times more than Badenes et al.
(2003), but less than Yýldýz et al. (2007). Primers OPT reached an average yield of 5.7
loci/primer and primers i-PBS reached an average yield 7.3 loci/primer. It follows, that
the primers OPA gave the most polymorphic bands.
I-PBS technique was tested in work of Kalendar et al. (2010) in several plant and
animal species. The effectiveness of this method confirmed also Gailite et al. (2011).
According to recent literature sources, no one has tested i-PBS method for
distinguishing cultivars of persimmon. On the basis of these results it can be said that
the persimmon cultivars have a relatively high level of genetic diversity.
Earlier studies using RAPD (in Badenes et al, 2003; Akbulut et al., 2008)
showed large genetic variation between different cultivars of D. kaki and other types of
persimmon genotypes. In the works of Thaipong et al. (2003) and Guo and Luo (2011)
were significantly separated cultivars of Japanese persimmon, American persimmon. It
was also confirmed in this work. Cultivars were assigned to the cluster according place
of origin.
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The largest group is formed by cultivars of Japanese persimmon (D. kaki).
Japanese cultivars ('Mikatani Gosho', 'Zenjimaru', 'Tone Wase', 'Hiratanenashi', 'Fuyu'
'Tipo'), Chinese cultivar 'Sansi' and one Italian cultivar 'Vaniglia' are clustered without
significant distinction. One explanation may be that the Italian cultivars have their
origin in the Japanese collection. Yonemori et al. (2008) using the UPGMA analysis
ranked cultivar 'Vaniglia' into a group of Italian cultivars, compared with the Neighbor
Joining analysis clustered cultivar 'Vaniglia' in the group of Japanese cultivars.
Yonemori et al. (2008) said that groups of Japanese and Italian cultivars share a similar
genetic background.
In the work of Giordani (2002) is written that cultivar 'Tonewase' is a bud
mutation of the cultivar 'Hiratanenashi', which is confirmed by the placement of these
two cultivars in the dendrogram in this work.
Dendrograms formed by two different methods (RAPD and i-PBS) are very
similar. Both methods are "random" when random primers bind the target DNA.
Better distinction of persimmon cultivars could be identified by using other
amplification methods, such as the SSR method. Therefore, the analysis could follow by
SSR, which is more accurate and sensitive than RAPD. According to Guo and Luo
(2011) SSR analysis presents new opportunities for studying genetic diversity of
Japanese persimmon.
Molecular methods present unlimited access to the source of genetic variation.
In addition, we can discover some genotypic differences whose distinction by other
methods is difficult or impossible.

CONCLUSION
14 known cultivars and 6 unknown cultivars of the genus Diospyros were
subjected to RAPD and i-PBS analysis.
Basic screening of OPT primers was performed and subsequently selected
primers (10 primers OPT and 3 primers OPA) evaluated polymorphism in 88 loci. 1760
polymorphic bands were evaluated and the size of the amplified fragments ranged from
150 bp to 2100 bp.
12 i-PBS primers determined 1760 polymorphic bands scored in 88 loci and
primers generated from 4 to 12 polymorphic bands. The size of the amplified fragments
ranged from 100 bp to 2000 bp.
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A total of 3520 polymorphic bands were evaluated and polymorphism was
assessed in 176 loci.
All the dendrograms clearly separated the examined cultivars into 4 clusters. It is
obvious, that the unknown cultivars belonging to cluster of Japanese persimmon (D.
kaki). According this study RAPD and i-PBS were enough reliable to detect differences
between the genetically close accessions of persimmon.
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11.

PŘÍLOHY

Tabulka 11. Střední hodnota genetické diverzity
Table 11. Mean value of genetic diversity
Locus Sample
OPT-1- Celkem
OPT-2- Celkem
OPT-3- Celkem
OPT-6- Celkem
OPT-7- Celkem
OPT-8- Celkem
OPT-9- Celkem
OPT-11 Celkem
OPT-12 Celkem
OPT-15 Celkem
OPT-16 Celkem
OPT-17 Celkem
OPT-18 Celkem
OPT-19 Celkem
OPT-20 Celkem
Celkový součet

h*
2,375
1,625
1,875
0,375
1,250
1,500
4,250
2,000
1,500
0,000
1,125
2,750
1,125
3,750
1,125
26,625

Tabulka 12. Střední průměrná hodnota genetické diverzity
Table 12. Average mean value of genetic diversity
Locus Sample
OPT-1- Průměr
OPT-2- Průměr
OPT-3- Průměr
OPT-6- Průměr
OPT-7- Průměr
OPT-8- Průměr
OPT-9- Průměr
OPT-11 Průměr
OPT-12 Průměr
OPT-15 Průměr
OPT-16 Průměr
OPT-17 Průměr
OPT-18 Průměr
OPT-19 Průměr
OPT-20 Průměr
Celkový průměr

h*
0,396
0,406
0,375
0,075
0,313
0,375
0,354
0,400
0,250
0,000
0,225
0,393
0,225
0,417
0,375
0,325

Obrázek 12. DNA 100 bp žebřík (Live technologies)
Figure 12. DNA 100 bp ladder (Live technologies)

Obrázek 13., 14. Analýza primerem OPT-16
Figure 13., 14. Analysis by OPT-16 primer

Obrázek 15., 16. Analýza primerem OPT-20
Figure 15., 16. Analysis by OPT-20 primer

Obrázek 17., 18. Analýza primerem i-PBS 2374
Figure 17., 18. Analysis by i-PBS primer2374

Obrázek 19., 20. Analýza primerem i-PBS 2386
Figure 19., 20. Analysis by i-PBS primer 2386

