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Wstęp 

Podstawowym celem realizowanych badań była kontynuacja oceny zmienności 
genetycznie uwarunkowanych cech jakościowych krajowych rodów pszenicy z roku 2013 
przy zastosowaniu nowoczesnych metod analitycznych. Zastosowano allelospecyficzne oraz 
STS markery molekularne dla identyfikacji wybranych genów/alleli charakteryzujących się 
podwyższoną ekspresją i kodujących białka różnicujące jakość technologiczną pszenicy. 
Porównano strukturę wybranych białek zapasowych ziarniaków pszenicy mających istotny 
wpływ na jakość wypiekową na podstawie różnic w ich sumarycznym ładunku oraz wielkości 
punktów izoelektrycznych oznaczonych przy zastosowaniu wysokosprawnej elektroforezy 
kapilarnej metodą wolnostrefową (CZE) i ogniskowania w punkcie izoelektrycznym (CIEF). 
Przeprowadzono weryfikację wyznaczników wartości wypiekowej na podstawie danych 
uzyskanych przy zastosowaniu testów reologicznych. Badania reologiczne przeprowadzono 
na aparaturze pracującej w mikroskali (do 10g mąki). Uzyskane wyniki badań analizowano w 
powiązaniu z analizą składu jakościowo-ilościowego białek zapasowych ziarniaków pszenicy. 
Wyznaczono stopień zależności między parametrami technologicznymi a danymi uzyskanymi 
na podstawie oznaczeń metodami reologicznymi. 

Materiały i metody 

W ramach realizowanego zadania badawczego dokonano oceny zmienności 
wybranych cech jakościowych 206 tegorocznych krajowych rodów/linii pszenicy oraz 30 
odmian wzorcowych pochodzących z sześciu lokalizacji w kraju. Badania przeprowadzono 
przy zastosowaniu metod elektroforetycznych (SDS-PAGE, A-PAGE, CZE oraz CIEF) oraz 
markerów molekularnych (allelospecyficznych i STS) sprzężonych z cechami jakościowymi 
pszenicy. Podstawowe parametry fizykochemiczne ziarna i mąki uzyskanej w wyniku 
zmielenia na młynie Brabender Junior oznaczano techniką NIR na aparacie Diode Array 7200 
spektrofotometer (Perten Instruments AB). Równolegle wykonano analizy reologiczne dla 
wszystkich linii w mikroskali (10g mąki) przy zastosowaniu farinografu, miksografu oraz 
teksturometru. Pomiary reologiczne wykonywano na farinografie w mikroskali w miesiarce 
MIXER S 10 wymagającej 10g mąki z zastosowaniem typowego aparatu FARINOGRAPH-E 
(f-my Brabender), zgodnie z procedurą opisaną w ISSO 5033-1, ICC 115/1 oraz AACC 
Standard 54-21, na mikrografie, analizatorze tekstury (f- my Stable SMS, W. Brytania) z 
oprzyrządowaniem wg metody Kieffer’a. Wyznaczono 6 parametrów farinograficznych 
(wodochłoność przy 14 % wilgotności, czas rozwoju i stabilności ciasta, stopień 
rozmiękczenia w 10 i 12 min oraz farinograficzny indeks jakości), 15 parametrów 
miksograficznych w trzech fazach miesienia ciasta (fazie adsorpcji wody, rozwoju i 
wyrobienia ciasta) oraz cztery parametry podczas deformacji ciasta (siłę ciasta „P”, 
wydłużenie przy max sile „L”, elastyczność „P/L” oraz pracę odkształcenia ciasta „W”). 



Wyniki 

Przy zastosowaniu elektroforezy w żelu poliakryloamidowym w obecności siarczanu 
dodecylosodowego (SDS-PAGE) oznaczono skład jakościowy HMW podjednostek 
gluteninowych kodowanych przez geny loci Glu-1 w analizowanych rodach/liniach pszenicy. 
Obrazy elektroforetyczne wskazały, że badane próby charakteryzują się znacznie 
zróżnicowanym składem HMW podjednostek gluteninowych (HMW-GS); wyróżniono 22 
kompozycje podjednostek gluteninowych. 14 badanych rodów było biotypami (wykazywały 
co najmniej dwa warianty alleliczne genów kodujących HMW-GS). W 36,11 % badanych 
liniach stwierdzono obecność allelu Glu-A1a  kodującego podjednostka Ax1, natomiast 6,25 
% linii posiadało allel Glu-A1b kodujący podjednostkę Ax2. W lokus Glu-B1 najczęściej 
dominowały geny kodujące podjednostki gluteninowe Bx17+By18 (29,16 %) oraz Bx7+By9 
(26,36 %). Udział linii zawierających podjednostki Dx5+Dy10, Dx2+Dy12 i Dx3+Dy12 w 
badanych liniach wynosił odpowiednio 49,3 %, 45,83 %, 4,86 %. Oznaczenia ilościowe 
poszczególnych HMW-GS wykonywano na podstawie pomiaru pól powierzchni dla 
poszczególnych pików białkowych rozdzielonych metodą wolnostefowej elektroforezy 
kapilarnej. Stwierdzono istotny wpływ ilości HMW-GS kodowanych przez allele Glu-A1a i 
Glu-A1b (podjednostki Ax2* i Ax1), Glu-B1b i Glu-B1c (Bx7+By8, Bx7+By9) oraz Glu-D1d 
(Dx5+Dy10) na wybrane parametry technologiczne. 

Zastosowane do analiz biochemicznych i reologicznych ziarno charakteryzowało się 
wysoką wilgotnością od 13,4 % do 14,6 %, natomiast mąka od 12,5 % do 14,0 %. Udział 
białka w mące oznaczony techniką NIR wahał się w zakresie od 10,1 % do 15,7 %, glutenu 
mokrego od 20,4 % do 38,2 %, zawartość skrobi od 58,8 % do 65,0 %, a liczba 
sedymentacyjna Zeleny’ego od 24 do 48. 

W wyniku przeprowadzonych analiz reologicznych na miksografie najkorzystniejsze 
parametry wśród 206 analizowanych prób w odniesieniu do 30 wzorcowych odmian 
pochodzących z tego samego środowiska wykazywały następujące rody z hodowli DANKO 
HR – CH 49 (miksograficzny indeks jakości – 32,87), CH 22 (27,08) i CH 24 (24,33); 
Małopolska HR – KBP D8 (20,49), POB 0112 (19,46), Poznańska HR - NAD 11101 (34,15), 
NAD 11011 (26,26), AND 711/10 (29,56) i AND 442 (26,87) oraz HR Strzelce - STH 2 
(25,67), STH 6 (25,54) i STH 30 (25,51). Przeprowadzone analizy na analizatorze tekstury 
metodą Kieffer’a wykazały, że najkorzystniejsze parametry (siła w momencie zerwania - 
Rmax, oraz wydłużenie do zerwania - Lmax) wykazywały rody o wysokich parametrach 
miksograficznych. Szczególnie korzystnymi parametrami wyróżniały się rody pochodzące z: 
DANKO HR – CH 28 (Fmax - 35,35, Lmax – 28,78), CH 24 (52,28, 21,92) i CH 49 (36,43, 
24,96); Małopolskiej HR – KBP 94 (25,3, 31,4) POB 612 (41,99, 19,17), POB 1012 (22,64, 
30,49) i POB 913 (30,22, 21,77); Poznańskiej HR - NAD 11101 (48,88, 18,34), NAD 11011 
(38,46, 17,57), AND 242/10 (37,26, 24,25) oraz HR Strzelce - STH 1 (43,42, 15,56), STH 6 
(33,43, 17,84) i STH 18 (34,04, 17,81). 

Na podstawie analiz przeprowadzonych na 10g farinografie najkorzystniejszymi 
parametrami (czas rozwoju ciasta i stałości oraz stopień rozmiękczenia w 10 min) wyróżniały 
się następujące rody pochodzące z: DANKO HR – CH 28 (farinograficzny indeks jakości – 
105) i CH 18 (103) , Małopolskiej HR – KBP D8 (59) i  POB 913 (66), Poznańskiej HR - 
NAD 11101 (79) i NAD 12022 (74), AND 713/10 (51), oraz HR Strzelce - STH 23 (63). 
Przeprowadzona analiza statystyczna z wykorzystaniem 11 wyznaczonych parametrów 
jakościowo-ilościowych wykazała znaczne zróżnicowanie wartości technologicznych 



badanych rodów. Z 49 analizowanych rodów pochodzących z DANKO HR -  9 zaliczono do 
klasy A,  28 – klasy B, a 12 do klasy C, z 50 rodów Poznańskiej HR – 9 zaliczono do klasy A, 
22 - klasy B, 16 - klasy C i 33 do klasy K, z 26 rodów Małopolskiej HR – 6 - klasy A, 7– 
klasy B 8 do z klasy C i 5 do klasy K, natomiast wśród 42 rodów z HR Strzelce – 4 rody 
zaliczono do klasy A, 14 - klasy B, 16 - klasy C i 8 do klasy K. 

W ramach projektu zmodyfikowano metodę efektywnego pozyskiwania czystej frakcji 
LMW-GS z ogólnej zawartości glutenin poprzez wielostopniowe wytrącanie 1-propanolem. 
Szczególnie pomocna w identyfikacji LMW-GS okazała się technika wysokosprawnej 
elektroforezy kapilarnej z wykorzystaniem metody wolnostrefowego rozdziału polipetydów. 
Rozdziały przeprowadzano na kapilarach krzemionkowych, stosując jako bufor rozdziałowy 
roztwór zawierający 0,1 M kwasu dwuimidooctowego, 0,15 % poli(tlenku etylenu) o Mr 8 
000 000 and 20 % acetonitrylu. Na podstawie uzyskanych czasów migracji dla 
poszczególnych zidentyfikowanych podjednostek wyznaczano skład jakościowy w 
ekstraktach frakcji LMW-GS. Dla weryfikacji przeprowadzonych identyfikacji 
poszczególnych wariantów alleli loci Glu-3 zastosowano allelospecyficzne markery 
molekularne - 4 zestawy starterów umożliwiające identyfikację alleli w lokus Glu-A3, 7– 
lokus Glu-B3 i 3 zestawy – lokus Glu-D3. Wśród 14 wzorcowych odmian pszenicy o znanym 
składzie LMW-GS pozytywny wynik uzyskano w przypadku zastosowania 8 zestawów 
starterów. W dalszym etapie przebadano 24 polskie odmiany pszenicy w których 
zidentyfikowano obecność 5 alleli w lokus Glu-B3 oraz 4 allele w lokus Glu-D1 kodujących 
wyróżnione zestawy LMW podjednostek gluteninowych. 

Występowanie obniżonych wartości parametrów reologicznych u niektórych badanych 
linii/rodów pszenicy charakteryzujących się korzystnym składem jakościowym HMW-GS 
oraz LMW-GS pod względem wartości wypiekowej wskazywało na występowanie żytniej 
translokacji 1AL.1RS lub 1BL.1RS u tych rodów/linii. W pierwszym etapie w oparciu o 
znane odmiany posiadające żytnią translokację (odm. Kaukaz i Freedom) dopracowano 
metodę rozdziału elektroforetycznego monomerycznych białek gliadynowych i sekalinowych. 
Obecność translokacji 1BL.1RS stwierdzono u 11 odmian zarejestrowanych w kraju oraz u 4 
badanych rodów pszenicy. Potwierdzenie poprawności uzyskanych wyników uzyskano na 
podstawie analiz PCR z wykorzystaniem trzech zestawów mikrosatelitarnych markerów 
SCM9-Fi, SEC5’-A/0-SEC’-R oraz PAWS5/S6. Dodatkowo opracowano metodę szybkiej 
identyfikacji żytniej translokacji 1BL.1RS na podstawie rozdziału frakcji gliadynowej 
techniką CZE, która w pełni potwierdziła wyniki wcześniej przeprowadzonych badań. 

Opracowano i zastosowano metodę CIEF umożliwiającą rozdział HMW-GS przy 
zastosowaniu kapilarnego ogniskowania w punkcie izoelektrycznym. Do przeprowadzenia 
rozdziałów tej klasy białek zastosowano specjalne kapilary pokryte wewnętrznie polimerami 
typu poliakryloamidu (PAA) i polwinyloalkoholu (PVA). W wyniku przeprowadzonej 
modyfikacji przygotowywania prób do rozdziałów oraz roztworów przemywających kapilary 
uzyskano w pełni zadawalające rozdziały stosując kapilary pokryte PVA. Dla 18 odmian o 
najczęściej występujących w krajowych odmianach składach jakościowych HMW-GS 
zidentyfikowano izoformy rozdzielonych podjednostek oraz oznaczono wartości punktów 
izoelektrycznych (pI) poszczególnych podjednostek. Wykazano, że przy zastosowaniu 
opracowanej metody można również oznaczać udziały ilościowe poszczególnych 
podjednostek w ogólnej zawartości białek zapasowych. Jest to szczególnie ważne w 
przypadku pszenicy, gdzie zarówno skład jakościowy HMW-GS jak i ich wzajemne udziały 
mają istotny wpływ na wartość wypiekową. 


