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Opis
OBLASŤ TECHNIKY
[1] Vynález sa týka oblasti poľnohospodárstva, konkrétnejšie použitia postupov molekulárnej
biológie na zmenu plodín so semenami vpukavých plodoch, hlavne plodín, z čeľade
Brassicaceae, zvlášť druhov rodu Brassica, a/alebo na urýchlenie šľachtenia takýchto rastlín
so semenami v pukavých plodoch. Konkrétnejšie povedané, vynález sa týka zlepšených
spôsobov a prostriedkov na znižovanie vypadávania semien alebo zadržanie vypadávania
semien až do obdobia po zbere u rastlín, akými sú rastliny z čeľade Brassicaceae, najmä
rastliny z čeľade Brassicaceae pestované pre produkciu semien, pričom sa súčasne zachováva
agronomický relevantná schopnosť vymlátenia šešuliek. Opisujú sa taktiež spôsoby
identifikácie molekulárnych markerov súvisiacich so znížením alebo pozdržaním vypadávania
semien v populácii rastlín so semenami v pukavých plodoch. Opisujú sa taktiež spôsoby a
prostriedky na zvýšenie výnosu, najmä výnosu zrna a semien. Fenotyp zvýšeného výnosu sa
môže prejavovať oddelene od fenotypu zníženého alebo zadržaného vypadávania semien.
DOTERAJŠÍ STAV TECHNIKY
[2] Zo šešúľ či šešuliek rastlín rodu Brassica sa uvoľňujú semená prostredníctvom procesu
nazývaného pukanie plodov. Šešuľa je tvorená dvomi plodolistami, ktoré sú spojené svojimi
okrajmi. Švík medzi týmito okrajmi tvorí silné rebro, nazývané rámček. Ako prichádza
zrelosť šešule, od rámčeka sa postupne oddeľujú dve chlopne pozdĺž vyznačených slabých
línií šešúľ, čo nakoniec vedie k vypadnutiu semien, ktoré boli pripojené k rámčeku. Presnú
polohu, kde sa oddeľujú chlopne, určuje zóna pukania.
[3] Vypadávanie semien (označované taktiež ako "vysypávanie semien" alebo "rozpadávanie
lusku/šešule") zo zrelých luskov/šešúľ pred zberom alebo počas zberu plodiny je všeobecne
sa vyskytujúcim javom plodín, u ktorých sa vytvárajú suché pukavé plody. Predčasné
vypadávanie semien vedie k zníženej úrode semien, čo predstavuje problém u plodín, ktoré sa
pestujú prevažne na semeno, akými sú olejnaté rastliny rodu Brassica, najmä repka olejnatá.
Ďalším problémom, ktorý súvisí s predčasným vypadávaním semien, je zvýšenie rastu rastlín
z vymrveného zrna v nasledujúcom roku. V prípade repky olejnatej straty výnosu súvisiace s
vypadávaním semien predstavujú v priemere 20 % (Child a kol., 1998, J Exp Bot 49: 829 838), môžu ale dosahovať až 50 %, v závislosti od podmienok počasia (MacLeod, 1981,
Harvesting in Oilseed Rape, str. 107 - 120 Cambridge Agricultural Publishing, Cambridge).
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[4] Dnešné komerčne predávané odrody repky olejnatej sú extrémne citlivé na vypadávanie
semien. Pokiaľ ide o rezistenciu voči vypadávaniu semien, v doterajších programoch
šľachtenia B. napus existuje len malá variabilita, ale rezistentné línie boli nájdené v
diploidných rodičovských druhoch B. napus (B. oleracea a B. r apa), ako i v iných druhoch
rodu Brassica, menovite B. juncea, B. carinata a B. nigra. Kadkol a kol. (1986, Aust. J.
Botany 34 (5): 595 - 601) opisujú zvýšenú rezistenciu voči vypadávaniu semien u niektorých
rastlín B. campestris, pričom táto rezistencia mala súvislosť s neprítomnosťou separačnej
vrstvy v oblasti pripojenia chlopní šešule k rámčeku. Prakash a Chopra (1988, Plánt breeding
101: 167 - 168) opisujú introgresiu rezistencie voči vypadávaniu semien do Brassica napus z
Brassica juncea prostredníctvom nehomologickej rekombinácie. Spence a kol. (1996, J o f
Microscopy 181: 195 -2 0 3 ) opisujú, že niektoré línie Brassica juncea vykazujú zníženú
tendenciu vypadávania semien v porovnaní s líniami Brassica napus. Morgan a kol., 1998
(Fields Crop Research 58, 153 - 165) opisujú genetickú variabilitu rezistencie voči
vypadávaniu semien zo šešúľ v líniách repky olejnatej, ktoré vznikli zo syntetickej B. napus, a
prichádzajú k záveru, že línie, v ktorých je nutné veľké množstvo energie na otvorenie šešúľ,
vykazujú zrejme zvýšenú vaskularizáciu v zóne pukania a vykazujú zníženú degradáciu
bunkových stien v zóne pukania. Ďalej našli významnú negatívnu koreláciu medzi dĺžkou
zobáčika šešule a silou nutnou pre spôsobenie toho, že dôjde k vypadávaniu semien zo šešule.
Child a Huttly (1999, Proc lOth Int. Rapeseed Congress) opisujú rozdiely v zrení šešule u B.
napus zmutovanej pôsobením žiarenia, a u populácie jej rodičovského kultivaru, Jet Neuf,
pričom najrezistentnejšie rastliny divokého typu a mutované rastliny vykazovali veľkú
ligniťikáciu skupín buniek v zóne pukania a pričom bolo opísané, že vaskulárne stopy
nachádzajúce sa blízko vnútorného okraja zóny pukania u mutanta pomáhajú zaistiť chlopne v
zatvorenej polohe. Child a kol. (2003, J Exp Botany 54 (389): 1919 - 1930) ďalej opisujú
súvislosť medzi zvýšenou odolnosťou voči vypadávaniu semien zo šešule a zmenami vo
vaskulámej štruktúre v šešuliach v resyntetizovanej línii Brassica napus. Avšak tradičné
spôsoby šľachtenia boli neúspešné pri zavádzaní rezistencie voči vypadávaniu semien do
kultivarov repky bez toho, aby pritom došlo k poškodeniu iných požadovaných znakov, ako je
včasné kvitnutie, zrelosť a rezistencia voči Leptosphaeria maculans (Prakash a Chopra, 1990,
Genetical Research 56: 1 - 2).
[5] Prostredníctvom analýzy mutantov bolo u Arabidopsis thaliana nájdených niekoľko
génov, ktoré podporujú alebo inhibujú pukanie šešúľ: kombinované mutácie, ako pokiaľ ide o
S HA TTERPROOF1 (SH Pľ, pôvodne označované ako AGL1), tak SHA TTERPROOF2 (SHP2;
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pôvodne označované ako AGL5), vedú k nepukavým šešuliam (teda šešuliam, ktoré zostávajú
u Arabidopsis thaliana zatvorené i v zrelosti) (Liljegren a kol., 2000, Náture 404, 766 - 770).
Podobne u mutantov v géne INDEHISCENT (označovanom ako IND1) u Arabidopsis
thaliana (Liljegren a kol., 2004, Celí 116: 843 - 853; PCT prihláška zverejnená pod číslom
WO 01/79517), ako i ALCATRAZ (označovanom ako ALC; Rajani a kol. 2001, Current
Biology 11, 1914 - 1922) došlo k narušeniu pukania šešule a viedlo to k rezistencii voči
vypadávaniu semien zo šešule. Konštitutívna expresia génu FRUITFUL (FUL), represora
SHP a IND u Arabidopsis thaliana taktiež viedla k získaniu nepukavých šešúľ (Ferrandiz a
kol., 2000, Science, 289, 436 - 438). Má sa za to, že tieto transkripčné faktory vytvárajú
nelineárnu transkripčnú sieť, ktorá riadi charakter okraja chlopne a vypadávanie semien zo
šešule. Liljegren a kol. (2004, Celí 116: 843 - 853) ďalej opisujú, že IND, atypický gén bHLH
(basic helix-loop-helix), riadi u Arabidopsis thaliana diferenciáciu okraja chlopne na
separačné a lignifikované vrstvy. Vrstva lignifikovaných buniek susediacich so separačnou
vrstvou pozdĺž endokarpovej vrstvy b (jednoduchá vrstva lignifikovaných buniek v každej
chlopni) vytvára vo vysychajúcom plode ťah typu pružiny, čo prispieva k jeho otvoreniu. Pre
lignifikáciu endokarpovej vrstvy b v chlopni je nutná aktivita IND, SHP, ALC a FUL,
transkripčného faktora s doménou MADS, ktorý je exprimovaný v chlopniach (Liljegren a
kol., 2004, pozri vyššie; Mandel a Yanofsky, 1995, Plánt Celí 7, 1763 - 1771). Bolo zistené,
že FUL a REPLUMLESS (RPL), transkripčný faktor s homeodoménou, ktorý je exprimovaný
v rámčeku (Roeder a kol., 2003, Curr Biol 13, 1630 - 1635), určujú reguláciu génov, ktoré
určujú charakter okraja chlopní (Gu a kol., 1998, Development 125, 1509 - 1517; Ferrandiz a
kol., 2000, Science, 289, 436 - 438; Roeder a kol., 2003, pozri vyššie). A konečne bolo
zistené, že FILAMENTOUS FLOWER (FIL) a YABBY3 (YAB3), dva transkripčné faktory
zo skupiny YABBY (Sawa a kol., 1999, Genes Dev 13, 1079 - 1088; Siegfried a kol., 1999,
Development 126, 4117 - 4128), a JAGGED (JAG), transkripčný faktor so zinkovým prstom
C2H2 (Dinneny a kol., 2004, Development 131, 1101-1110; Ohno a kol., 2004, Development
131, 1111 - 1122), redundantne prispievajú k správnemu vývoju chlopne a okraja chlopne
pomocou toho, že podporujú expresiu FUL a SHP miestne špecifickým spôsobom (Dinneny a
kol., 2005, Development 132, 4687 - 4696). Boli taktiež nájdené gény kódujúce rad
hydrolytických enzýmov, akými sú endopolygalakturonázy, ktoré hrajú úlohu v priebehu
pukania šešúľ, v riadenom rozpade zóny pukania u šešúľ rastlín rodu Brassica (pozri
napríklad WO 97/13865; Petersen a kol., Plánt. Mol. Biol., 1996, 3 1 :5 1 7 - 527).
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[6] Liljegren a kol. (2004, Celí 116: 843 - 853) opisujú päť mutovaných aliel IND z
Arabidopsis. Lignifíkované bunky v zóne pukania sú v rastlinách obsahujúcich tieto
mutované alely buď neprítomné alebo prítomné, v závislosti od závažnosti mutácií (rastliny s
ťažkými mutáciami ind neobsahujú lignifíkované bunky v oblasti zodpovedajúce vnútornej
časti okraja chlopne v rastlinách divokého typu), vo všetkých prípadoch je ale šešuľa
nepukavá. Wu a kol. (2006), Planta 224, 971 - 979) opisujú šiestu mutovanú alelu IND z
Arabidopsis. Rastliny obsahujúce túto mutovanú alelu neobsahujú vôbec lignifíkované bunky
v miestach spojenia okraja chlopne a rámčeka, obsahujú menej buniek v oblasti siedmich
vrstiev buniek, o ktorej sa zdá, že zahŕňa bežne známu zónu pukania a okraj rámčeka v
rastlinách divokého typu, a vykazujú nekompletnú cytokinézu v tejto vrstve.
[7] US 2005/0120417 a US 2007/0006336 opisujú identifikáciu a izoláciu dvoch ortológov
IND1 z Brassica napus.
[8] W 099/00503, WOOl/79517 a WO0159122 opisujú reguláciu génov ALC, IND, AGL1 a
AGL5 z Arabidopsis a ich ortológov smerom k nižšej úrovni expresie použitím postupov
umlčania (silencingu) génov (ako je supresia pôsobením antisense nukleových kyselín alebo
kosupresie) a mutagenézy.
[9] Vancanneyt a kol., 2002 (XIII International Conference on Arabidopsis Research, Sevilla,
Španielsko, 28. júna - 2. júla 2002) uviedli, že expresia FUL z A. thaliana pod riadením
promótora CaMV 35S v repke olejnatej viedla k získaniu radu trasnformovaných rastlín
rezistentných voči vypadávaniu semien zo šešúľ. Šešule takýchto línií rezistentných voči
vypadávaniu semien zo šešúľ nemali zónu pukania a otvorenie šešúľ bolo možné dosiahnuť
iba pomocou náhodného rozlomenia chlopní pôsobením značného tlaku.
[10] Vancanneyt a kol., 2002 (XIII International Conference on Arabidopsis Research,
Sevilla, Španielsko, 28. júna - 2. júla 2002) taktiež uviedli, že umlčanie génu IND v
Arabidopsis thaliana pomocou takzvaných postupov umlčiavania použitím dsRNA viedlo k
dosiahnutiu takmer úplnej rezistencie voči vypadávaniu semien zo šešúľ. V 98 %
transgénnych línií Arabidopsis sa vyvinuli šešule, ktoré sa neotvárali pozdĺž švíka
spojujúceho chlopne a bolo možné ich otvoriť iba pôsobením značného tlaku na chlopne.
[11] Je dôležité mať na pamäti, že zatiaľ čo vypadávanie semien predstavuje významný
problém v porastoch repky olejnatej, ktorý je možné riešiť pomocou vyvinutia línií
rezistentných voči vypadávaniu semien, je nakoniec rovnako potrebné uvoľniť semená zo
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šešúľ. V bežnej poľnohospodárskej praxi sa toto dosiahne vymlátením šešúľ pomocou
zberovej mláťačky. Vymlátenie šešúľ zberovou mláťačkou musí byť úplné a musí spôsobiť
minimálne poškodenie takto uvoľnených semien. Avšak ako sa zvyšuje pevnosť šešule,
väčšia sila nutná pre ich vymlátenie spôsobuje neprijateľne vysoké poškodenie semien. Šešule
rastlín z čeľade Brassicaceae rezistentné voči vypadávaniu semien zo šešúľ by teda nemali
byť natoľko pevné, aby ich nebolo možné vymlátiť zberovou mláťačkou (Bruce a kol. 2001,
J. Agric. Engng Res. 80, 343 - 350).
[12] WO 2004/113542 opisuje, že mierne umlčanie génov pomocou dsRNA, ktoré sa použije
u génov podieľajúcich sa na vývoji zóny pukania a okrajov chlopní u šešúľ rastlín z čeľade
Brassicaceae,

umožňuje

izoláciu transgénnych

línií so zvýšenou

rezistenciou

voči

vypadávaniu semien zo šešúľ a so zníženým vypadávaním semien, u ktorých je možné
jednako šešule naďalej otvoriť pozdĺž zóny pukania pôsobením obmedzených fyzikálnych síl.
[13] W 009/068313 (nárokujúce si prioritu z európskej patentovej prihlášky EP 07023052)
opisuje rastlinu rodu Brassica obsahujúcu aspoň dva gény IND, najmä rastliny Brassica
napus, vyznačujúce sa tým, že vo svojom genóme obsahujú tri plne funkčne vyradené (knockout) mutované alely IND, pričom rezistencia rastlín voči vypadávaniu semien je významne
zvýšená v porovnaní s rezistenciou voči vypadávaniu semien u rastliny, ktorá neobsahuje
mutované alely IND, pričom si však táto rastlina výhodne zachováva agronomický relevantnú
schopnosť vymlátenia šešúľ.
Tabuľka so STOP kodónom a substitučnými mutáciami v IND-A1 a IND-C1, ako sú opísané v
dokumente WO09/0683613 (nárokujúcim prioritu z európskej patentovej prihlášky EP
07023052):
Poloha
Poloha nukleotidu
aminokyseliny

Kodón
divokého
ty p u —>
SEKV. ID. SE K V ID.
mutovanný
Č: 1
Č: 5
kodón

Aminokyselina
divokého typu
—» mutovaná
aminokyselina

Č. rostliny Č. alely
M2

122

364

924

cag —<•tag

GLN -► STOP
(v b)

POSH101, ind-alEMS01,

103

307

867

gat -* aat

ASP -+ ASN

POSH105

ind-alEMS05

127

380

940

cgt —►cat

ARG
b)

HIS (v POSH105

ind-alEMS05

SEKV. ID. Č:
2/6
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Poloha
aminokyseliny
SEKV. ID. Č:
V6
SEKV. ID. C.:
4/8

Poloha nukleotidu

Kodón
divokého
typu
—»■
SEKV. ID. SEKV. ID.
mutovanný
Č: 5
Č: I
kodón
SEKV.
ID. Č .:3

Aminokyselina
divokého typu
—» mutovaná
aminokyselina

Č. rostliny Č. alely
M2

SEKV.
ID. Č.: 7

50

1148

644

caa —>taa

GLN —*■STOP JPOSHIOó

ind-clEMS01

135

|403

899

cag - > tag

GLN —*■STOP IPOSH108
(v b)
|

ind-clEMS03

[14] Vynálezy opísané nižšie v rôznych uskutočneniach, príkladoch a nárokoch dávajú k
dispozícii ďalšie zlepšené spôsoby a prostriedky na moduláciu vlastností pokiaľ ide o
pukavosť plodov u rastlín so semenami v pukavých plodoch. Konkrétnejšie povedané,
vynález opisuje ďalšie zlepšené spôsoby a prostriedky na znižovanie vypadávania semien
alebo pozdržanie vypadávanie semien až do obdobia po zbere u rastlín, ako sú rastliny z
čeľade Brassicaceae, najmä rastliny z čeľade Brassicaceae pestované na produkciu semien,
pričom sa súčasne zachováva agronomický relevantná schopnosť vymlátenia šešúl. Táto
prihláška najmä opisuje rastliny rodu Brassica, ktoré obsahujú aspoň dva gény IND, najmä
rastliny Brassica napus, vyznačujúce sa tým, že obsahujú dve čiastočne funkčne vyradené
(knock-out) mutované alely IND vo svojom genóme, alebo dve čiastočne a dve plne funkčne
vyradené mutované alely IND, pričom odolnosť voči vypadávaniu semien zo šešúl je u týchto
rastlín významne zvýšená v porovnaní s odolnosťou voči vypadávaniu semien zo šešúl u
rastlín, ktoré neobsahujú mutované alely IND, pričom si však rastlina výhodne zachováva
agronomický relevantnú schopnosť vymlátenia šešúl. Opisujú sa tiež spôsoby a prostriedky na
zvýšenie výnosu, najmä výnosu zrna a semien. Fenotyp zvýšeného výnosu sa môže
prejavovať oddelene od fenotypu zníženého alebo pozdržaného vypadávania semien.
PODSTATA VYNÁLEZU
[15] Vynálezci zistili, že rastliny Brassica napus s podobným fenotypom z hľadiska
vypadávania semien zo šešúl, aký vykazujú rastliny rodu Brassica opísané v dokumente
WO09/0683613 (nárokujúcom prioritu z európskej patentovej prihlášky EP 07023052), teda
rastliny, ktoré kombinujú zvýšenú odolnosť voči vypadávaniu semien zo šešúl s agronomický
relevantnou schopnosťou vymlátenia šešúl, je možné tiež získať pomocou kombinácie dvoch
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čiastočne funkčne vyradených mutovaných aliel IND s dvoma plne funkčne vyradenými
mutovanými alelami IND alebo bez nich, miesto kombinácie troch plne funkčne vyradených
mutovaných aliel IND.
[16] Podľa prvého aspektu teda vynález opisuje rastlinu Brassica napus, ktorá obsahuje aspoň
dva gény IND, alebo jej bunku, časť, semeno alebo potomstvo, vyznačujúcu sa tým, že
obsahuje vo svojom genóme aspoň dve čiastočne funkčne vyradené (knock-out) mutované
alely IND, pričom uvedenou čiastočne funkčne vyradenou mutovanou alelou IND je alela
IND, ktorá produkuje proteín IND, v ktorom je aspoň jedna aminokyselina vybraná zo
skupiny zahrnujúcej aminokyselinu v polohe odpovedajúcej polohe 124 v SEKV. ID. C.: 2,
aminokyselinu v polohe odpovedajúcej polohe 146 v SEKV. ID. Č.: 2, aminokyselinu v
polohe odpovedajúcej polohe 159 v SEKV. ID. Č.: 2, aminokyselinu v polohe odpovedajúcej
polohe 136 v SEKV. ID. Č.: 4, aminokyselinu v polohe odpovedajúcej polohe 139 v SEKV.
ID. Č.: 4 a aminokyselinu v polohe odpovedajúcej polohe 142 v SEKV. ID. Č.: 4, nahradená
inou aminokyselinou, takže biologická aktivita produkovaného proteínu IND je znížená, ale
nie úplne odstránená, v porovnaní s odpovedajúcim funkčným proteínom IND divokého typu.
Podľa jedného uskutočnenia sú gény IND gény IND-A1 alebo IND-C1. Podľa iného
uskutočnenia gény IND obsahujú molekulu nukleovej kyseliny vybranú zo skupiny, ktorú
tvoria: molekula nukleovej kyseliny, ktorá vykazuje aspoň 90% identitu sekvencie so SEKV.
ID. Č.: 1, SEKV. ID. Č.: 3 od nukleotidu v polohe 46 do nukleotidu v polohe 633, SEKV. ID.
Č.: 3, SEKV. ID. Č.: 5 alebo SEKV. ID. Č.: 7 a molekula nukleovej kyseliny kódujúcej
aminokyselinovú sekvenciu, ktorá vykazuje aspoň 90% identitu sekvencie so SEKV. ID. C.:
2, SEKV. ID. Č.: 4 od aminokyseliny v polohe 16 do aminokyseliny v polohe 21 alebo
SEKV. ID. Č.: 4. Podľa ďalšieho uskutočnenia sú čiastočne funkčne vyradenými mutovanými
alelami IND mutované alely IND génu 1ND-C1. Podľa ešte ďalšieho uskutočnenia sú
čiastočne funkčne vyradené mutované alely IND vybrané zo skupiny, ktorú tvora ind-alEMS06, ind-al-EMS09, /W-OÍ-EMS13, ;W -c/-EM S04, /m/-c/-EMS08 a ind-cl-EMS09.
Podľa ešte ďalšieho uskutočnenia rastlina ďalej vo svojom genóme obsahuje aspoň jednu plne
funkčne vyradenú mutovanú alelu IND. Podľa ešte ďalšieho uskutočnenia je touto plne
funkčne vyradenou mutovanou alelou IND mutovaná alela IND génu IND-C1. Podľa iného
uskutočnenia je táto plne funkčne vyradená mutovaná alela IND vybraná zo skupiny, ktorú
tvoria zW -ai-EM SOl, /W-a7-EMS05, ind-c l-EM SO l a ind-cl-EMS03. Podľa ešte iného
uskutočnenia je uvedená rastlina homozygótna pokiaľ ide o túto čiastočnč a/alebo túto plne
funkčne vyradenú mutovanú alelu IND. Rastlina podľa vynálezu môže produkovať významne
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znížené množstvo funkčného proteínu IND v porovnaní s množstvom funkčného proteínu
IND, ktoré je produkované odpovedajúcou rastlinou, ktorá neobsahuje mutované alely IND.
Podľa ďalšieho uskutočnenia je u tejto rastliny významne znížené alebo pozdržané
vypadávanie semien, v porovnaní s vypadávaním semien u odpovedajúcej rastliny, ktorá
neobsahuje mutované alely IND. Podľa ešte ďalšieho uskutočnenia si rastlina zachováva
agronomický relevantnú schopnosť vymlátenia šešúl.
[17] Opisuje sa tu tiež rastlina alebo jej bunka, časť, semeno alebo potomstvo, obsahujúce vo
svojom genóme aspoň jednu čiastočne funkčne vyradenú mutovanú alelu génu IND, pričom
uvedený gén IND obsahuje molekulu nukleovej kyseliny vybranú zo skupiny, ktorú tvoria:
molekula nukleovej kyseliny, ktorá vykazuje aspoň 90% identitu sekvencie so SEKV. ID. C.:
1, SEKV. ID. Č.: 3 od nukleotidu v polohe 46 do nukleotidu v polohe 633, SEKV. ID. Č.: 3,
SEKV. ID. Č.: 5 alebo SEKV. ID. Č.: 7 a molekula nukleovej kyseliny kódujúca
aminokyselinovú sekvenciu, ktorá vykazuje aspoň 90% identitu sekvencie so SEKV. ID. Č.:
2, SEKV. ID. Č.: 4 od aminokyseliny v polohe 16 do aminokyseliny v polohe 21 alebo
SEKV. ID. Č.: 4. Čiastočne funkčne vyradená mutovaná alela IND môže byť v uvedenej
rastline vybraná zo skupiny, ktorú tvoria ind-al-EMS06, ind-al-EMS09, ind-al-EMS13, indcl-E M S04, ind-c 1-EMS08 a ind-cl-EMS09. Táto mutovaná alela IND môže byť odvodená od
rastliny druhu z rodu Brassica. Touto rastlinou môže byť rastlina druhu z rodu Brassica.
[18] Ďalej sa tu opisuje šešula so semenami, ktorú je možné získať z rastlín podľa vynálezu.
[19] Opisuje sa tu tiež čiastočne funkčne vyradená mutovaná alela génu IND, kde gén IND
obsahuje molekulu nukleovej kyseliny vybranú zo skupiny, ktorú tvoria: molekula nukleovej
kyseliny, která vykazuje aspoň 90% identitu sekvencie so SEKV. ID. Č.: 1, SEKV. ID. Č.: 3
od nukleotidu v polohe 46 do nukleotidu v polohe 633, SEKV. ID. Č.: 3, SEKV. ID. Č.: 5
alebo SEKV. ID. Č.: 7 a molekula nukleovej kyseliny kódujúcej aminokyselinovú sekvenciu,
ktorá vykazuje aspoň 90% identitu sekvencie so SEKV. ID. Č.: 2, SEKV. ID. Č.: 4 od
aminokyseliny v polohe 16 do aminokyseliny v polohe 21 alebo SEKV. ID. Č.: 4. Táto
mutovaná alela môže byť vybraná zo skupiny, ktorú tvoria ňW -a/-EMS06, mď-a/-EMS09,
zW -a/-EM S13, ind-cl-EMS04, ind-cl-EMS08 a ind-cl-EMS09. Táto mutovaná alela môže
byť odvodená od rastliny druhu z rodu Brassica, výhodne od plodiny z rodu Brassica alebo
olejniny z rodu Brassica. Opisuje sa tu tiež mutovaný proteín IND kódovaný mutovanými
alelami IND, ak sú tu opísané.
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[20] Opisuje sa tu tiež spôsob identifikácie mutovanej alely IND podľa vynálezu v biologickej
vzorke, ktorý zahrnuje stanovenie prítomnosti oblasti špecifickej pre mutovanú alelu IND v
nukleovej kyseline prítomnej v biologickej vzorke. Tento spôsob môže ďalej zahrnovať
podrobenie biologickej vzorky testu na báze polymerázovej reťazovej reakcie za použitia
súboru aspoň dvoch primérov, ktorých súbor je vybraný zo skupiny, ktorú tvoria: súbor
primerov, kde jeden z týchto primerov špecificky rozpoznáva 5'-lemujúcu oblasť mutovanej
alely IND a druhý z týchto primerov špecificky rozpoznáva 3'-lemujúcu oblasť mutovanej
alely IN D ; súbor primerov, kde jeden z týchto primerov špecificky rozpoznáva 5'- alebo 3'lemujúcu oblasť mutovanej alely IND a druhý z týchto primerov špecificky rozpoznáva
mutovanú oblasť mutovanej alely IND a súbor primerov, kde jeden z týchto primerov
špecificky rozpoznáva 5'- alebo 3'-lemujúcu oblasť mutovanej alely IND a druhý z týchto
primerov špecificky rozpoznáva spojujúcu oblasť medzi 3'- alebo 5'-lemujúcou oblasťou a
mutovanou oblasťou mutovanej alely IND. Primer, ktorý špecificky rozpoznáva 5'- alebo 3'lemujúcu oblasť mutovanej alely IND, môže byť tvorený nukleotidovou sekvenciou 17 až 200
po sebe idúcich nukleotidov vybraných z 5'- alebo 3'-lemujúcej sekvencie mutovanej alely
IND alebo z jej komplementu, alebo primer, ktorý špecificky rozpoznáva mutovanú oblasť
mutovanej alely IND, môže byť tvorený nukleotidovou sekvenciou 17 až 200 po sebe idúcich
nukleotidov vybraných z mutovanej sekvencie mutovanej alely IND alebo z jej komplementu,
alebo primer, ktorý špecificky rozpoznáva spojujúcu oblasť medzi 5'- alebo 3'-lemujúcou
oblasťou

a mutovanou oblasťou mutovanej alely IND, môže byť tvorený nukleotidovou

sekvenciou 17 až 200 po sebe idúcich nukleotidov vybraných zo sekvencie siahajúcej cez
spojujúcu oblasť medzi 5'- alebo 3'-lemujúcou oblasťou a mutovanou oblasťou mutovanej
alely IND alebo z jej komplementu, pričom uvedených 17 až 200 po sebe idúcich nukleotidov
nepochádza výlučne buď z mutovanej sekvencie alebo z lemujúcich sekvencií. Primer, ktorý
špecificky rozpoznáva 5'- alebo 3’-lemujúcu oblasť mutovanej alely IND môže obsahovať na
svojom úplnom 3'-konci nukleotidovú sekvenciu aspoň 17 po sebe idúcich nukleotidov
vybraných z 5'- alebo 3'-lemujúcej sekvencie mutovanej alely IND alebo z jej komplementu,
alebo primer, ktorý špecificky rozpoznáva mutovanú oblasť mutovanej alely IND, môže
obsahovať na svojom úplnom 3'-konci nukleotidovú sekvenciu aspoň 17 po sebe idúcich
nukleotidov vybraných z mutovanej sekvencie mutovanej alely IND alebo z jej komplementu,
alebo primer, ktorý špecificky rozpoznáva spojujúcu oblasť medzi 5'- alebo 3'-lemujúcou
oblasťou a mutovanou oblasťou mutovanej alely IND, môže obsahovať na svojom úplnom 3'konci nukleotidovú sekvenciu aspoň 17 po sebe idúcich nukleotidov vybraných zo sekvencie
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siahajúcej cez spojujúcu oblasť medzi 5'- alebo 3'-lemujúcou oblasťou a mutovanou oblasťou
mutovanej alely IND alebo z jej komplementu, pričom uvedených 17 po sebe idúcich
nukleotidov nachádzajúcich sa na 3'-konci nepochádza výlučne buď z mutovanej sekvencie
alebo z lemujúcich sekvencií. Tento spôsob môže ďalej zahrnovať podrobenie biologickej
vzorky hybridizačnému testu za použitia súboru špecifických sónd zahrnujúceho aspoň jednu
špecifickú sondu, pričom súbor je vybraný zo skupiny, ktorú tvoria: súbor špecifických sónd,
kde jedna z uvedených sónd špecificky rozpoznáva 5'-lemujúcu oblasť mutovanej alely IND a
druhá z uvedených sónd špecificky rozpoznáva 3'-lemujúcu oblasť mutovanej alely IND;
súbor špecifických sónd, kde jedna z týchto sónd špecificky rozpoznáva 5'- alebo 3-lem ujúcu
oblasť mutovanej alely IND a druhá z týchto sónd špecificky rozpoznáva mutovanú oblasť
mutovanej alely IND; súbor špecifických sónd, kde jedna z týchto sónd špecificky rozpoznáva
5'- alebo 3'-lemujúcu oblasť mutovanej alely IND a druhá z týchto sónd špecificky
rozpoznáva spojujúcu oblasť medzi 3'- alebo 5'-lemujúcou oblasťou a mutovanou oblasťou
mutovanej alely IND a špecifická sonda, ktorá špecificky rozpoznáva spojujúcu oblasť medzi
5'- alebo 3'-lemujúcou oblasťou a mutovanou oblasťou mutovanej alely IND. Sonda, ktorá
špecificky rozpoznáva 5'- alebo 3'-lemujúcu oblasť mutovanej alely IND, môže byť tvorená
nukleotidovou sekvenciou 13 až 1000 po sebe idúcich nukleotidov vybraných z 5'- alebo 3'lemujúcej sekvencie mutovanej alely IND alebo z jej komplementu alebo sekvencie, ktorá
vykazuje aspoň 80% identitu sekvencie s touto sekvenciou, alebo sonda, ktorá špecificky
rozpoznáva mutovanú oblasť mutovanej alely IND, môže byť tvorená nukleotidovou
sekvenciou 13 až 1000 po sebe idúcich nukleotidov vybraných z mutovanej sekvencie
mutovanej alely IND alebo z jej komplementu alebo sekvencie, ktorá vykazuje aspoň 80%
identitu sekvencie s touto sekvenciou, alebo sonda, ktorá špecificky rozpoznáva spojujúcu
oblasť medzi 5'- alebo 3'-lemujúcou oblasťou a mutovanou oblasťou mutovanej alely IND,
môže byť tvorená nukleotidovou sekvenciou 13 až 1000 po sebe idúcich nukleotidov
vybraných zo sekvencie siahajúcej cez spojujúcu oblasť medzi 5'- alebo 3'-lemujúcou
oblasťou a mutovanou oblasťou mutovanej alely IND alebo z jej komplementu, pričom
uvedených 13 až 1000 po sebe idúcich nukleotidov nepochádza výlučne buď z mutovanej
sekvencie alebo z lemujúcich sekvencií, alebo sekvencie, ktorá vykazuje aspoň 80% identitu
sekvencie s touto sekvenciou. Sonda, ktorá špecificky rozpoznáva 5'- alebo 3'-lemujúcu
oblasť mutovanej alely IND, môže obsahovať nukleotidovú sekvenciu aspoň 13 po sebe
idúcich nukleotidov vybraných z 5'- alebo 3'-lemujúcej sekvencie mutovanej alely IND alebo
z jej komplementu, alebo sonda, ktorá špecificky rozpoznáva mutovanú oblasť mutovanej
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alely IND, môže obsahovať nukleotidovú sekvenciu aspoň 13 po sebe idúcich nukleotidov
vybraných z mutovanej sekvencie mutovanej alely IND alebo z jej komplementu, alebo
sonda, ktorá špecificky rozpoznáva spojujúcu oblasť medzi 5'- alebo 3'-lemujúcou oblasťou a
mutovanou oblasťou mutovanej alely IND, môže obsahovať nukleotidovú sekvenciu aspoň 13
po sebe idúcich nukleotidov vybraných zo sekvencie siahajúcej cez spojujúcu oblasť medzi
5'- alebo 3'-lemujúcou oblasťou a mutovanou oblasťou mutovanej alely IND alebo z jej
komplementu, pričom uvedených aspoň 13 po sebe idúcich nukleotidov nepochádza výlučne
buď z mutovanej sekvencie alebo z lemujúcich sekvencií. Uvedená 5'- alebo 3'-lemujúca
oblasť môže obsahovať nukleotidovú sekvenciu SEKV. ID. Č.: 5 od nukleotidu 1 do 929
alebo od 931 do 1622 alebo jej komplement; uvedená mutovaná oblasť môže mať
nukleotidovú sekvenciu nukleotidu 930 v SEKV. ID. Č.: 5 alebo môže ísť o jej komplement a
uvedená spojujúca oblasť môže obsahovať nukleotidovú sekvenciu SEKV. ID. Č.: 5 od
nukleotidu 1 do 930 alebo od 930 do 1622 alebo jej komplement; alebo uvedená 5'- alebo 3'lemujúca oblasť môže obsahovať nukleotidovú sekvenciu SEKV. ID. Č.: 5 od nukleotidu 1 do
995 alebo od 997 do 1622 alebo jej komplement; uvedená mutovaná oblasť môže mať
nukleotidovú sekvenciu nukleotidu 996 v SEKV. ID. Č.: 5 alebo môže ísť o jej komplement a
uvedená spojujúca oblasť môže obsahovať nukleotidovú sekvenciu SEKV. ID. Č.: 5 od
nukleotidu 1 do 996 alebo od 996 do 1622 alebo jej komplement; alebo uvedená 5'- alebo 3'lemujúca oblasť môže obsahovať nukleotidovú sekvenciu SEKV. ID. Č.: 5 od nukleotidu 1 do
1035 alebo od 1037 do 1622 alebo jej komplement; uvedená mutovaná oblasť môže mať
nukleotidovú sekvenciu nukleotidu 1036 v SEKV. ID. Č.: 5 alebo môže ísť o jej komplement
a uvedená spojujúca oblasť môže obsahovať nukleotidovú sekvenciu SEKV. ID. Č.: 5 od
nukleotidu 1 do 1036 alebo od 1036 do 1622 alebo jej komplement; alebo uvedená 5'- alebo
3'-lemujúca oblasť môže obsahovať nukleotidovú sekvenciu SEKV. ID. C.: 7 od nukleotidu 1
do 902 alebo od 904 do 1593 alebo jej komplement; uvedená mutovaná oblasť môže mať
nukleotidovú sekvenciu nukleotidu 903 v SEKV. ID. Č.: 7 alebo môže ísť o jej komplement a
uvedená spojujúca oblasť môže obsahovať nukleotidovú sekvenciu SEKV. ID. Č.: 7 od
nukleotidu 1 do 903 alebo od 903 do 1593 alebo jej komplement; alebo uvedená 5'- alebo 3'lemujúca oblast môže obsahovať nukleotidovú sekvenciu SEKV. ID. Č.: 7 od nukleotidu 1 do
910 alebo od 912 do 1593 alebo jej komplement; uvedená mutovaná oblasť môže mať
nukleotidovú sekvenciu nukleotidu 911 v SEKV. ID. C.: 7 alebo môže ísť o jej komplement a
uvedená spojujúca oblasť môže obsahovať nukleotidovú sekvenciu SEKV. ID. Č.: 7 od
nukleotidu 1 do 911 alebo od 911 do 1593 alebo jej komplement; alebo uvedená 5'- alebo 3'-
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lemujúca oblasť môže obsahovať nukleotidovú sekvenciu SEKV. ID. Č.: 7 od nukleotidu 1 do
919 alebo od 921 do 1593 alebo jej komplement; uvedená mutovaná oblasť môže mať
nukleotidovú sekvenciu nukleotidu 920 v SEKV. ID. Č.: 7 alebo môže ísť o jej komplement a
v

uvedená spojujúca oblasť môže obsahovať nukleotidovú sekvenciu SEKV. ID. C.: 7 od
nukleotidu 1 do 920 alebo od 920 do 1593 alebo jej komplement. Uvedený súbor sónd je
možné vybrat zo skupiny, ktorú tvorí: súbor sónd zahrnujúci jednu sondu, ktorá obsahuje
sekvenciu SEKV. ID. Č.: 11 a/alebo jednu sondu, ktorá obsahuje sekvenciu SEKV. ID. C.:
12; súbor sónd zahrnujúci jednu sondu, ktorá obsahuje sekvenciu SEKV. ID. C.: 14 a/alebo
jednu sondu, ktorá obsahuje sekvenciu SEKV. ID. Č.: 15; súbor sónd zahrnujúci jednu sondu,
ktorá obsahuje sekvenciu SEKV. ID. Č.: 17 a/alebo jednu sondu, ktorá obsahuje sekvenciu
SEKV. ID. Č.: 18; súbor sónd zahrnujúci jednu sondu, ktorá obsahuje sekvenciu SEKV. ID.
Č.: 20 a/alebo jednu sondu, ktorá obsahuje sekvenciu SEKV. ID. Č.: 21; súbor sónd
zahrnujúci jednu sondu, ktorá obsahuje sekvenciu SEKV. ID. Č.: 23 a/alebo jednu sondu,
ktorá obsahuje sekvenciu SEKV. ID. C.: 24 a súbor sónd zahrnujúci jednu sondu, ktorá
obsahuje sekvenciu SEKV. ID. C.: 26 a/alebo jednu sondu, ktorá obsahuje sekvenciu SEKV.
ID. Č.: 27.
[21] Opisuje sa tu spôsob stanovenia stavu určitej mutovanej alely IND podlľavynálezu
pokiaľ ide o zygozitu v rastline alebo jej bunke, časti, semene alebo potomstve, ktorý
zahrnuje stanovenie prítomnosti oblasti špecifickej pre mutovanú alelu IND a/alebo pre
odpovedajúcu alelu IND divokého typu v genómovej DNA uvedenej rastliny alebo jej bunky,
časti, semena alebo potomstva. Tento spôsob môže ďalej zahrnovať podrobenie genómovej
DNA uvedenej rastliny alebo jej bunky, časti, semena alebo potomstva testu na báze
polymerázovej reťazovej reakcie za použitia súboru aspoň dvoch alebo aspoň troch primérov,
pričom aspoň dva z uvedených primérov špecificky rozpoznávajú alelu IND divokého typu,
pričom uvedené aspoň dva primery sú vybrané zo skupiny, ktorú tvoria: prvý primer, ktorý
špecificky rozpoznáva 5'- alebo 3'-lemujúcu oblasť mutovanej alely IND a alely IND
divokého typu a druhý primer, ktorý špecificky rozpoznáva 3'- alebo 5'-lemujúcu oblasť
mutovanej alely IND a alely IND divokého typu; prvý primer, ktorý špecificky rozpoznáva 5'alebo 3'-lemujúcu oblasť mutovanej alely IND a alely IND divokého typu a druhý primer,
ktorý špecificky rozpoznáva mutovanú oblasť alely IND divokého typu, a prvý primer, ktorý
špecificky rozpoznáva 5'- alebo 3'-lemujúcu oblasť mutovanej alely IND a alely IND
divokého typu a druhý primer, ktorý špecificky rozpoznáva spojujúcu oblasť medzi 3'- alebo
5'-lemujúcou oblasťou a mutovanou oblasťou alely IND divokého typu, a pričom aspoň dva z
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uvedených primerov špecificky rozpoznávajú mutovanú alelu IND, pričom uvedené aspoň
dva primery sú vybrané zo skupiny, ktorú tvoria: prvý primer, ktorý špecificky rozpoznáva 5'alebo 3'-lemujúcu oblasť mutovanej alely IND a alely IND divokého typu, a druhý primer,
ktorý špecificky rozpoznáva 3'- alebo 5'-lemujúcu oblasť mutovanej alely IND a alely IND
divokého typu; prvý primer, ktorý špecificky rozpoznáva 5'-alebo 3'-lemujúcu oblasť
mutovanej alely IND a alely IND divokého typu, a tretí primer, ktorý špecificky rozpoznáva
mutovanú oblasť mutovanej alely IND, a prvý primer, ktorý špecificky rozpoznáva 5'- alebo
3'-lemujúcu oblasť mutovanej alely IND, a alely IND divokého typu, a tretí primer, ktorý
špecificky rozpoznáva spojujúcu oblasť medzi 3'- alebo 5'-lemujúcou oblasťou a mutovanou
oblasťou mutovanej alely IND. Primer, ktorý špecificky rozpoznáva 5'- alebo 3-lem ujúcu
oblasť mutovanej alely IND a alely IND divokého typu, môže byť tvorený nukleotidovou
sekvenciou 17 až 200 po sebe idúcich nukleotidov vybraných z 5'- alebo 3'-lemujúcej
sekvencie mutovanej alely IND a alely IND divokého typu alebo z jej komplementu, alebo
primer, ktorý špecificky rozpoznáva mutovanú oblasť mutovanej alely IND alebo alely IND
divokého typu môže byť tvorený nukleotidovou sekvenciou 17 až 200 po sebe idúcich
nukleotidov vybraných z mutovanej sekvencie mutovanej alely IND alebo alely IND
divokého typu alebo z jej komplementu, alebo primer, ktorý špecificky rozpoznáva spojujúcu
oblasť medzi 5'- alebo 3'-lemujúcou oblasťou a mutovanou oblasťou mutovanej alely IND
alebo alely IND divokého typu môže byť tvorený nukleotidovou sekvenciou 17 až 200 po
sebe idúcich nukleotidov vybraných zo sekvencie siahajúcej cez spojujúcu oblasť medzi 5'alebo 3'-lemujúcou oblasťou a mutovanou oblasťou mutovanej alely IND alebo alely IND
divokého typu alebo z jej komplementu, pričom uvedených 17 až 200 po sebe idúcich
nukleotidov nepochádza výlučne buď z mutovanej oblasti alebo z lemujúcich sekvencií.
Primer, ktorý špecificky rozpoznáva 5'- alebo 3'-lemujúcu oblasť mutovanej alely IND a alely
IND divokého typu, môže obsahovať na svojom úplnom 3'-konci nukleotidovú sekvenciu 17
po sebe idúcich nukleotidov vybraných z 5'- alebo 3'-lemujúcej sekvencie mutovanej alely
IND a alely IND divokého typu alebo z jej komplementu, alebo primer, ktorý špecificky
rozpoznáva mutovanú oblasť mutovanej alely IND alebo alely IND divokého typu, môže
obsahovať na svojom úplnom 3'-konci nukleotidovú sekvenciu 17 po sebe idúcich
nukleotidov vybraných z mutovanej sekvencie mutovanej alely IND alebo alely IND
divokého typu alebo z jej komplementu, alebo primer, ktorý špecificky rozpoznáva spojujúcu
oblasť medzi 5'- alebo 3'-lemujúcou oblasťou a mutovanou oblasťou mutovanej alely IND
alebo alely IND divokého typu, môže obsahovať na svojom úplnom 3'-konci nukleotidovú
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sekvenciu 17 po sebe idúcich nukleotidov vybraných zo sekvencie siahajúcej cez spojujúcu
oblasť medzi 5'- alebo 3'-lemujúcou oblasťou a mutovanou oblasťou mutovanej alely IND
alebo alely IND divokého typu alebo z jej komplementu, pričom uvedených 17 po sebe
idúcich nukleotidov nachádzajúcich sa na 3-konci nepochádza výlučne buď z mutovaného
miesta alebo oblasti alebo z lemujúcich sekvencií. Tento spôsob môže ďalej zahrnovať
podrobenie genómovej DNA uvedenej rastliny alebo jej bunky, časti, semena alebo
potomstva hybridizačnému testu za použitia súboru aspoň dvoch špecifických sónd, kde
aspoň jedna z uvedených špecifických sónd špecificky rozpoznáva alelu IND divokého typu,
pričom uvedená aspoň jedna sonda je vybraná zo skupiny, ktorú tvoria: prvá sonda, ktorá
špecificky rozpoznáva 5'- alebo 3'-lemujúcu oblasť mutovanej alely IND a alely IND
divokého typu, a druhá sonda, ktorá špecificky rozpoznáva 3!- a 5'-lemujúcu oblasť mutovanej
alely IND a alely IND divokého typu; prvá sonda, ktorá špecificky rozpoznáva 5'- alebo 3'lemujúcu oblasť mutovanej alely IND a alely IND divokého typu, a druhá sonda, ktorá
špecificky rozpoznáva mutovanú oblasť alely IND divokého typu; prvá sonda, ktorá
špecificky rozpoznáva 5'-alebo 3'-lemujúcu oblasť mutovanej alely IND a alely IND divokého
typu, a druhá sonda, ktorá špecificky rozpoznáva spojujúcu oblasť medzi 3'- alebo 5'lemujúcou oblasťou a mutovanou oblasťou alely IND divokého typu, a sonda, ktorá
špecificky rozpoznáva spojujúcu oblasť medzi 5'- alebo 3'-lemujúcou oblasťou a mutovanou
oblasťou alely IND divokého typu, a kde aspoň jedna z uvedených špecifických sónd
špecificky rozpoznáva mutovanú alelu IND, pričom uvedená aspoň jedna sonda je vybraná zo
skupiny, ktorú tvoria: prvá sonda, ktorá špecificky rozpoznáva 5'- alebo 3'-lemujúcu oblasť
mutovanej alely IND a alely IND divokého typu, a druhá sonda, ktorá špecificky rozpoznáva
3'- alebo 5'-lemujúcu oblasť mutovanej alely IND a alely IND divokého typu; prvá sonda,
ktorá špecificky rozpoznáva 5'- alebo 3'-lemujúcu oblasť mutovanej alely IND a alely IND
divokého typu, a tretia sonda, ktorá špecificky rozpoznáva mutovanú oblasť mutovanej alely
IND; prvá sonda, ktorá špecificky rozpoznáva 5'- alebo 3'-lemujúcu oblasť mutovanej alely
IND a alely IND divokého typu, a tretia sonda, ktorá špecificky rozpoznáva spojujúcu oblasť
medzi 5'- alebo 3'-lemujúcou oblasťou a mutovanou oblasťou mutovanej alely IND, a sonda,
ktorá špecificky rozpoznáva spojujúcu oblasť medzi 5'- alebo 3'-lemujúcou oblasťou a
mutovanou oblasťou mutovanej alely IND. Sonda, ktorá špecificky rozpoznáva 5'- alebo 3'lemujúcu oblasť mutovanej alely IND a alely IND divokého typu môže byť tvorená
nukleotidovou sekvenciou 13 až 1000 po sebe idúcich nukleotidov vybraných z 5'- alebo 3'lemujúcej sekvencie mutovanej alely IND alebo alely IND divokého typu alebo z jej
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komplementu alebo sekvencie, ktorá vykazuje aspoň 80% identitu sekvencie s touto
sekvenciou, alebo sonda, ktorá špecificky rozpoznáva mutovanú oblasť mutovanej alely IND
alebo alely IND divokého typu, môže byť tvorená nukleotidovou sekvenciou 13 až 1000 po
sebe idúcich nukleotidov vybraných zo sekvencie mutovanej oblasti mutovanej alely IND
alebo alely IND divokého typu alebo sekvencie, ktorá vykazuje aspoň 80% identitu sekvencie
s touto sekvenciou, alebo sonda, ktorá špecificky rozpoznáva spojujúcu oblasť medzi 5'- alebo
3'-lemujúcou oblasťou a mutovanou oblasťou mutovanej alely IND alebo alely IND divokého
typu, môže byť tvorená nukleotidovou sekvenciou 13 až 1000 po sebe idúcich nukleotidov
vybraných zo sekvencie siahajúcej cez spojujúcu oblasť medzi 5'- alebo 3'-lemujúcou
oblasťou a mutovanou oblasťou mutovanej alely IND alebo alely IND divokého typu alebo
sekvencie, ktorá vykazuje aspoň 80% identitu sekvencie s touto sekvenciou, pričom
uvedených 13 až 1000 po sebe idúcich nukleotidov nepochádza výlučne buď z mutovaného
miesta alebo oblasti alebo z lemujúcich sekvencií. Sonda, ktorá špecificky rozpoznáva 5'alebo 3'-lemujúcu oblasť mutovanej alely IND a alely IND divokého typu, môže obsahovať
nukleotidovú sekvenciu aspoň 13 po sebe idúcich nukleotidov vybraných z 5'- alebo 3'lemujúcej sekvencie mutovanej alely IND alebo alely IND divokého typu alebo z jej
komplementu, alebo sonda, ktorá špecificky rozpoznáva mutovanú oblasť mutovanej alely
IND alebo alely IND divokého typu môže obsahovať nukleotidovú sekvenciu aspoň 13 po
sebe idúcich nukleotidov vybraných z mutovanej sekvencie mutovanej alely IND alebo alely
IND divokého typu alebo z jej komplementu, alebo sonda, ktorá špecificky rozpoznáva
spojujúcu oblasť medzi 5'- alebo 3'-lemujúcou oblasťou a mutovanou oblasťou mutovanej
alely IND alebo alely IND divokého typu môže obsahovať nukleotidovú sekvenciu aspoň 13
po sebe idúcich nukleotidov vybraných zo sekvencie siahajúcej cez spojujúcu oblasť medzi
5'- alebo 3'-lemujúcou oblasťou a mutovanou oblasťou mutovanej alely IND alebo alely IND
divokého typu alebo z jej komplementu, pričom uvedených aspoň 13 po sebe idúcich
nukleotidov nepochádza výlučne buď z mutovanej sekvencie alebo z lemujúcich sekvencií.
Uvedená 5'- alebo 3'-lemujúca oblasť môže obsahovať nukleotidovú sekvenciu SEKV. ID. Č.:
5 od nukleotidu 1 do 929 alebo od 931 do 1622 alebo jej komplement; uvedená mutovaná
oblasť alely IND divokého typu môže mať nukleotidovú sekvenciu nukleotidu 930 v SEKV.
ID. Č.: 5 alebo môže ísť o jej komplement; uvedená mutovaná oblasť mutovanej alely IND
môže mať sekvenciu a alebo môže ísť o jej komplement; uvedená spojujúca oblasť alely IND
divokého typu môže obsahovať nukleotidovú sekvenciu SEKV. ID. C.: 5 od nukleotidu 1 do
930 alebo od 930 do 1622 alebo jej komplement a uvedená spojujúca oblasť mutovanej alely
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IND môže obsahovat nukleotidovú sekvenciu SEKV. ID. Č.: 5 od nukleotidu I do 929
nasledovanou a alebo a nasledovaný nukleotidovou sekvenciou SEKV. ID. C.: 5 od
nukleotidu 931 do 1622 alebo jej komplement; alebo uvedená 5'- alebo 3'-lemujúca oblasť
môže obsahovať nukleotidovú sekvenciu SEKV. ID. Č.: 5 od nukleotidu 1 do 995 alebo od
997 do 1622 alebo jej komplement; uvedená mutovaná oblasť alely IND divokého typu môže
mať nukleotidovú sekvenciu nukleotidu 996 v SEKV. ID. Č.: 5 alebo môže ísť o jej
komplement; uvedená mutovaná oblasť mutovanej alely IND môže mať sekvenciu a alebo
môže ísť o jej komplement; uvedená spojujúca oblasť alely IND divokého typu môže
obsahovať nukleotidovú sekvenciu SEKV. ID. Č.: 5 od nukleotidu 1 do 996 alebo od 996 do
1622 alebo jej komplement a uvedená spojujúca oblasť mutovanej alely IND môže obsahovať
nukleotidovú sekvenciu SEKV. ID. C.: 5 od nukleotidu 1 do 995 nasledovanú a alebo a
nasledovaný nukleotidovou sekvenciou SEKV. ID. Č.: 5 od nukleotidu 997 do 1622 alebo jej
komplement; alebo uvedená 5'- alebo 3'-lemujúca oblasť môže obsahovať nukleotidovú
sekvenciu SEKV. ID. Č.: 5 od nukleotidu 1 do 1035 alebo od 1037 do 1622 alebo jej
komplement; uvedená mutovaná oblasť alely IND divokého typu môže mať nukleotidovú
sekvenciu nukleotidu 1036 vSEKV. ID. Č.: 5 alebo môže ísť o jej komplement; uvedená
mutovaná oblasť mutovanej

alely IND môže mať sekvenciu

komplement; uvedená spojujúca oblasť alely IND

t alebo môže ísť o jej

divokého typu môže

obsahovať

nukleotidovú sekvenciu SEKV. ID. Č.: 5 od nukleotidu 1 do 1036 alebo od 1036 do 1622
alebo jej komplement a uvedená spojujúca oblasť mutovanej alely IND môže obsahovať
nukleotidovú sekvenciu SEKV. ID. C.: 5 od nukleotidu 1 do 1035 nasledovanú t alebo t
nasledovaný nukleotidovou sekvenciou SEKV. ID. Č.: 5 od nukleotidu 1037 do 1622 alebo
jej komplement; alebo uvedená 5'- alebo 3'-lemujúca oblasť môže obsahovať nukleotidovú
sekvenciu SEKV. ID. Č.: 7 od nukleotidu 1 do 902 alebo od 904 do 1593 alebo jej
komplement; uvedená mutovaná oblasť alely IND divokého typu môže mať nukleotidovú
sekvenciu nukleotidu 903 v SEKV. ID. Č.: 7 alebo môže ísť o jej komplement; uvedená
mutovaná oblasť mutovanej

alely IND môže mať sekvenciu t alebo môže ísť o jej

komplement; uvedená spojujúca oblasť alely IND

divokého typu môže

obsahovať

nukleotidovú sekvenciu SEKV. ID. Č.: 7 od nukleotidu 1 do 903 alebo od 903 do 1593 alebo
jej komplement a uvedená spojujúca oblasť mutovanej alely IND môže obsahovať
nukleotidovú sekvenciu SEKV. ID. Č.: 7 od nukleotidu 1 do 902 nasledovanou t alebo t
nasledovaný nukleotidovou sekvenciou SEKV. ID. Č.: 7 od nukleotidu 904 do 1593 alebo jej
komplement; alebo uvedená 5'- alebo 3'-lemujúca oblasť môže obsahovať nukleotidovú
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sekvenciu SEKV. ID. Č.: 7 od nukleotidu 1 do 910 alebo od 912 do 1593 alebo jej
komplement; uvedená mutovaná oblasť alely IND divokého typu môže mať nukleotidovú
sekvenciu nukleotidu 911 v SEKV. ID. Č.: 7 alebo môže ísť o jej komplement; uvedená
mutovaná oblasť mutovanej alely IND môže mať sekvenciu a alebo môže ísť o jej
komplement; uvedená spojujúca oblasť alely IND divokého typu môže obsahovať
nukleotidovú sekvenciu SEKV. ID. Č.: 7 od nukleotidu 1 do 911 alebo od 911 do 1593 alebo
jej komplement a uvedená spojujúca oblasť mutovanej alely IND môže obsahovať
nukleotidovú sekvenciu SEKV. ID. Č.: 7 od nukleotidu 1 do 910 následovanou a alebo a
následovaný nukleotidovou sekvenciou SEKV. ID. Č.: 7 od nukleotidu 912 do 1593 alebo jej
komplement; alebo uvedená 5'- alebo 3'-lemujúca oblasť môže obsahovať nukleotidovú
sekvenciu SEKV. ID. Č.: 7 od nukleotidu 1 do 919 alebo od 921 do 1593 alebo jej
komplement; uvedená mutovaná oblasť alely IND divokého typu môže mať nukleotidovú
sekvenciu nukleotidu 920 v SEKV. ID. Č.: 7 alebo môže ísť o jej komplement; uvedená
mutovaná oblasť mutovanej alely IND môže mať sekvenciu t alebo môže ísť o jej
komplement; uvedená spojujúca oblasť alely IND divokého typu môže obsahovať
nukleotidovú sekvenciu SEKV. ID. Č.: 7 od nukleotidu 1 do 920 alebo od 920 do 1593 alebo
jej komplement a uvedená spojujúca oblasť mutovanej alely IND môže obsahovať
nukleotidovú sekvenciu SEKV. ID. Č.: 7 od nukleotidu 1 do 919 následovanú t alebo t
následovaný nukleotidovou sekvenciou SEKV. ID. Č.: 7 od nukleotidu 921 do 1593 alebo jej
komplement. Tento súbor aspoň troch špecifických sónd je možné vybrať zo skupiny, ktorú
tvoria: súbor sónd, ktorý obsahuje jednu sondu obsahujúcu sekvenciu SEKV. ID. Č.: 11,
jednu sondu obsahujúcu sekvenciu SEKV. ID. Č.: 12 a/alebo jednu sondu obsahujúcu
sekvenciu SEKV. ID. Č.: 13; súbor sónd, ktorý obsahuje jednu sondu obsahujúcu sekvenciu
SEKV. ID. Č.: 14, jednu sondu obsahujúcu sekvenciu SEKV. ID. Č.: 15 a/alebo jednu sondu
obsahujúcu sekvenciu SEKV. ID. Č.: 16; súbor sónd, ktorý obsahuje jednu sondu obsahujúcu
sekvenciu o f SEKV. ID. Č.: 17, jednu sondu obsahujúcu sekvenciu SEKV. ID. Č.: 18 a/alebo
jednu sondu obsahujúcu sekvenciu SEKV. ID. Č.: 19; súbor sónd, ktorý obsahuje jednu sondu
obsahujúcu sekvenciu SEKV. ID. Č.: 20, jednu sondu obsahujúcu sekvenciu SEKV. ID. Č.:
21 a/alebo jednu sondu obsahujúcu sekvenciu SEKV. ID. Č.: 22; súbor sónd, ktorý obsahuje
jednu sondu obsahujúcu sekvenciu SEKV. ID. Č.: 23, jednu sondu obsahujúcu sekvenciu
SEKV. ID. C.: 24 a/alebo jednu sondu obsahujúcu sekvenciu SEKV. ID. Č.: 25 a súbor sónd,
ktorý obsahuje jednu sondu obsahujúcu sekvenciu SEKV. ID. Č.: 26, jednu sondu obsahujúcu
sekvenciu SEKV. ID. Č.: 27 a/alebo jednu sondu obsahujúcu sekvenciu SEKV. ID. Č.: 28.
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[22] Sú tu opísané tiež súpravy na identifikáciu mutovanej alely IND podľa vynálezu
v biologickej vzorke a súpravy na stanovenie stavu určitej mutovanej alely IND podľa
vynálezu pokiaľ ide o zygozitu v rastline alebo jej bunck, časti, semene alebo potomstve
obsahujúcu primery alebo sondy, ako sú opísané vyššie, rovnako ako spôsoby kombinovania
mutovaných aliel IND podľa vynálezu v jednej rastline, spôsoby prenosu mutovaných aliel
IND podľa vynálezu z jednej rastliny do inej rastliny a spôsoby vytvárania (hybridnej) rastliny
alebo semena podľa vynálezu.
[23] Mutované alely IND podľa vynálezu je možné použiť na zvýšenie výnosu zozbieraných
semien alebo zrna z rastlín rodu Brassica. Tento zvýšený výnos môže byť dôsledkom
zníženia alebo pozdržania vypadávania semien, môže však byť tiež nezávislý na znížení alebo
pozdržaní vypadávania semien. Opisujú sa najmä rastliny Brassica napus podľa vynálezu,
které obsahuj í aspoň dva gény IND alebo jej bunky, časti, semená alebo potomstvo,
vyznačujúce sa tým, že tieto rastliny obsahujú vo svojom genóme dve mutované
homozygótne alely IND, ako sú tu opísané.

VŠEOBECNÉ DEFINÍCIE
[24] Výrazy "zvýšenie rezistencie voči vypadávaniu semien zo šešúľ" a "zníženie
vypadávania semien", ako sa tu používajú, označujú zníženú tendenciu k vypadávaniu semien
a/alebo zadržanie času vypadávania semien, najmä až do času po zbere u rastlín rodu
Brassica, ktorých plody normálne nezrejú súčasne, ale postupne, takže niektoré šešule sa
otvoria a vypadnú z nich semená pred zberom alebo v jeho priebehu. Úroveň rezistencie voči
vypadávaniu semien zo šešúľ je v pozitívnej korelácii s nižšie uvedenými ukazovateľmi a je
možné ju napríklad merať pomocou stanovenia sily nutnej na prasknutie šešúľ v 'teste
rotulenia ťahom' (Davies a Bruce, 1997, J Mat Sci 32: 5895 - 5899; Morgan a kol., 1998,
Fields Crop Research 58, 153 - 165), počtu neporušených šešúľ zvyšných napríklad po 20
sekundách ('IP20'; Morgan a kol., 1998, pozri vyššie), 9,7 alebo 17 sekundách (Bruce a kol.,
2002, Biosystems Eng 81(2): 179 - 184) v 'teste náhodných nárazov', polčasu vzorky šešúľ (
ten je nižšie označovaný tiež ako 'LD50') v teste náhodných nárazov, teda času trvania testu
nutného na spôsobenie toho, že sa otvorí 50 % šešúľ v testovanej vzorke šešúľ a 'vypadávaniu
v poľnom teste' (Morgan a kol., 1998, pozri vyššie). Testy náhodných nárazov (RIT = random
impact tests) a algoritmy pre definovanie polčasov vzoriek šešúľ v takýchto testoch
náhodných nárazov opísali Bruce a kol., 2002 (pozri vyššie), Morgan a kol., 1998 (pozri
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vyššie) a sú opísané nižšie v príkladoch. Stručne povedané, vzorka neporušených zrelých
šešúľ sa umiestni do uzatvoreného bubna spoločne s oceľovými guľôčkami a bubon sa potom
intenzívne trepe čo najdlhšie (napríklad 10 s, 20 s, 40 s, 80 s). Po uplynutí každého z týchto
časových intervalov sa bubon otvorí a spočíta sa počet rozlámaných a poškodených šešúľ.
Najpresnejší odhad úrovne rezistencie voči vypadávaniu semien v každej línii sa vypočíta
pomocou preloženia lineárnej x lineárnej krivky všetkými dostupnými údajmi a odhadnutia
času, ktorý je potrebný na rozlámanie polovice šešúľ vo vzorke ("polčasu vzoriek šešúľ"
alebo "LD50"). Je avšak dôležité, aby sa šešule otvárali hlavne pozdĺž zóny pukania a aleboli
jednoducho rozdrvené, ako môže k tomu dochádzať pri nepukavých šešuliach.
[25] Výraz "agronomický relevantné zvýšenie rezistencie voči vypadávaniu semien zo šešúľ",
ako sa tu používa, označuje zvýšenie rezistencie voči vypadávaniu semien zo šešúľ u rastliny,
čo vedie k tomu, že straty výnosu súvisiace s vypadávaním semien zo šešúľ na poli (pred
zberom) sú nižšie ako straty normálne pozorované u tejto rastliny v poľných podmienkach. V
prípade repky olejnatej sa uvádza, že straty výnosu súvisiace s vypadávaním semien zo šešúľ
na poli sú približne 11 % v prípade, že počas pestovania boli v priemere dobré podmienky pre
rast a približne 25 % v prípade, že počas pestovania boli v priemere zlé podmienky pre rast.
Bola zistená pozitívna korelácia medzi týmito úrovňami strát semien a úrovňou straty semien
počas trvania testu 9,7 s, prípadne 17 s, v teste náhodných nárazov, ako opísali Bruce a kol.,
2002 (Biosystems Eng 81(2): 179 - 184). Alternatívne je možné pre stanovenie, či úroveň
rezistencie voči vypadávaniu semien zo šešúľ u rastliny je agronomický relevantné, porovnať
polčas vzorky šešúľ ("LD50", pozri vyššie) s polčasom vzorky šešúľ rastliny, o ktorej je
známe, že vykazuje priemernú úroveň rezistencie voči vypadávaniu semien zo šešúľ, ako je
tomu, v prípade repky olejnatej vo všetkých odrodách repky olejnatej, ktoré sú v súčasnosti
komerčne dostupné.
[26] Výrazy "vypadávanie semien" či "vypadávanie semien zo šešúľ" alebo "pukanie plodov
alebo šešúľ", ako sa tu používajú, označujú proces, ku ktorému dochádza v plode po dozretí
semien, pričom sa chlopne oddeľujú od centrálnej priehradky a uvoľňujú sa semená. Oblasť,
ktorá praská (teda "zóna pukania") prebieha pozdĺž celej dĺžky plodu medzi chlopňami
a rámčekom (vonkajšou priehradkou). V čase zrelosti je "zónou pukania" v podstate
nelignifikovaná vrstva buniek medzi oblasťou lignifikovaných buniek v chlopni a rámčekom.
K vypadávaniu semien dochádza v dôsledku kombinácie uvoľňovania v zóne pukania a pnutia
vytváraného odlišnými mechanickými vlastnosťami vysychajúcich buniek v šešuliach.
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[27] Výraz "plod" rastliny rodu Brassica, ako sa tu používa, označuje orgán rastliny rodu
Brassica, ktorý sa vytvorí zo semenníka tvoreného spojenými plodolistami, ktorý po
oplodnení rastie a stane sa z neho "šešuľa (so semenami)" alebo "šešuľa", ktorá obsahuje
vyvíjajúce sa semená. "Šešule (so semenami)" alebo "šešuľa" rastliny rodu Brassica je
tvorená

stenou plodu

(plodolistom)

obklopujúcou

dve puzdrá

semenníka oddelené

priehradkou. "Zóny pukania" sa vytvárajú na okrajoch plodolistu susediacich s priehradkou a
prebiehajú po celej dĺžke šešule. Bunky zóny pukania nakoniec začnú degenerovať a to
oslabuje kontakt medzi stenami plodolistu alebo chlopňami a priehradkou. K strate súdržnosti
buniek dochádza iba v bunkách zóny pukania a je dôsledkom rozpadu strednej lamely
(Meakin a Roberts, 1990, J Exp Bot 41, 995 - 1011).
[28]

Výraz

"zóny

pukania",

ako

sa

tu

používa,

označuje

vrstvy

jednoduchých

parenchymatických buniek obsiahnutých vo švíkoch nachádzajúcich sa na oboch stranách
šešule s dvoma chlopňami u rastlín, najmä rastlín rodu Brassica. Zóny pukania sa nachádzajú
medzi okrajom chlopne šešule a stredným rámčekom, ktorý obsahuje hlavný cievny zväzok
do stonky. V priebehu starnutia šešule dochádza k oddeľovaniu buniek v zóne pukania a toto
oddeľovanie je dokončené vtedy, keď šešule dosiahnu plnú zrelosť (Meakin a Roberts, 1990,
pozri vyššie). Potom môže dôjsť k oddeleniu chlopní. Zóna pukania obsahuje tenké cievy,
ktoré vedú zo steny šešule do stonky a rámčeka. K procesu vypadávania semien zo šešule
dochádza až potom, ako vonkajšia sila preruší jemné cievne vlákna, čo umožní, že sa od seba
oddelia chlopne a semená vypadnú na zem. K tomu dochádza počas narušenia porastu,
napríklad v dôsledku kontaktu so zberovou mláťačkou v priebehu zberu. Cievne pletivo
obsahuje zosilnené lignifíkované bunky, ktoré tvoria kolenchymové skupiny buniek
nachádzajúce sa v susedstve vodivých buniek (Meakin a Roberts, 1990, pozri vyššie). To
zaisťuje pevnosť pletiva a pravdepodobne určitú odolnosť proti porušeniu.
[29] Výraz "agronomický relevantná schopnosť vymlátenia" sa týka odolnosti šešule, najmä
šešule repky olejnatej voči otvoreniu pozdĺž zóny pukania šešule so súčasným uvoľnením
semien po pôsobení fyzikálnych síl, ktoré umožňujú úplné otvorenie šešúľ pri zabránení
poškodenia semien, ktoré sa používajú napríklad v zberovej mláťačke. Bolo zistené, že
existuje pozitívna korelácia medzi polčasom vzorky šešúľ ("LD50") v teste náhodných
nárazov a ich schopnosti vymlátenia. Polčasy vzoriek šešúľ repky olejnatej, ako sa stanoví v
testoch náhodných nárazov uskutočňovaných ako je opísané v príkladoch, ktoré zodpovedajú
agronomický relevantnej schopnosti vymlátenia, by nemali prekročiť 80 sekúnd. Typické
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hodnoty polčasu vzorky v kontrolných líniách komerčne dostupných odrôd repky olejnatej sú
približne 10 sekúnd. Línie s významne zvýšenou rezistenciou voči vypadávaniu semien zo
šešúľ s agronomický relevantnou schopnosťou vymlátenia teda vykazujú polčas vzorky šešúľ
v teste náhodných nárazov medzi približne 10 a približne 80 sekundami, medzi približne 10
a približne 70 sekundami, medzi približne 15 a približne 70 sekundami, medzi približne 10 a
približne 60 sekundami, medzi približne 10 a približne 50 sekundami, medzi približne 20 a
približne 60 sekundami, medzi približne 20 a približne 50 sekundami, medzi približne 40 a
približne 60 sekundami, či približne 57 sekúnd.
[30] Výraz "rastlina so semenami v pukavých plodoch" označuje rastlinu, ktorá vytvára suchý
pukavý plod, ktorý má steny plodu, ktoré sa otvárajú, čím umožňujú vypadnutiu semien, ktoré
plod obsahuje. Pukavé plody obvykle obsahujú niekoľko semien a patria medzi ne plody
známe napríklad ako lusky, tobolky a šešule.
[31] Výraz "plodina" označuje druhy rastlín pestované ako plodiny, ako je Brassica napus
(AACC, 2n = 38), Brassica juncea (AABB, 2n = 36), Brassica carinata (BBCC, 2n = 34),
Brassica rapa (syn. B. campestris) (AA, 2n = 20), Brassica oleracea (CC, 2n = 18) alebo
Brassica nigra (BB, 2n = 16). Táto definícia nezahŕňa buriny, ako je Arabidopsis thaliana.
[32] Termín "sekvencia nukleovej kyseliny" (alebo molekula nukleovej kyseliny) označuje
molekulu DNA alebo RNA v jednoreťazcovej alebo dvojreťazcovej forme, najmä DNA
kódujúcu proteín alebo fragment proteínu, ako je tu opísaná. Výraz "endogénna sekvencia
nukleovej kyseliny" označuje sekvenciu nukleovej kyseliny v rastlinnej bunke, napríklad
endogénnu alelu génu IND prítomnú v genóme v jadre bunky rastliny rodu Brassica. Výraz
"izolovaná sekvencia nukleovej kyseliny" sa používa na označenie sekvencie nukleovej
kyseliny, ktorá už nie je vo svojom prirodzenom prostredí, napríklad in vitro alebo v
rekombinantnej bakteriálnej alebo rastlinnej hostiteľskej bunke.
[33] Termín "gén" označuje sekvenciu DNA obsahujúcu oblasť (transkribovanú oblasť), ktorá
je v bunke transkribovaná do molekuly RNA (napríklad do pre-mRNA, obsahujúcej intrónové
sekvencie, u ktorej potom dochádza k zostrihu za vzniku zrelej mRNA, alebo priamo do
mRNA bez intrónových sekvencií), funkčne (operabilne) spojenú s regulačnými oblasťami
(napríklad promótorom). Gén môže teda obsahovať niekoľko funkčne spojených sekvencií,
ako je promótor, 5'-vedúca sekvencia obsahujúca napríklad sekvencie podieľajúce sa na
iniciácii translácie, kódujúca oblasť (oblasť kódujúca proteín) (cDNA alebo genómová DNA)
a 3'-netranslatovaná sekvencia obsahujúca napríklad miesta na ukončenie transkripcie. Výraz
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"endogénny gén"

sa používa na odlíšenie od "cudzieho génu",

"transgénu"

alebo

"chimérického génu" a označuje gén z rastliny určitého rastlinného rodu, druhu alebo odrody,
ktorý nebol zavedený do tejto rastliny prostredníctvom transformácie (neide teda o
"transgén"), ale ktorý je normálne prítomný v rastlinách tohto rodu, druhu alebo odrody, alebo
je zavedený do tejto rastliny z rastlín iného rastlinného rodu, druhu alebo odrody, v ktorých je
normálne prítomný, prostredníctvom normálnych postupov šľachtenia alebo prostredníctvom
somatickej hybridizácie, napríklad pomocou fúzie protoplastov. Podobne "endogénna alela"
génu nie je zavedená do rastliny alebo rastlinného pletiva pomocou transformácie rastliny, ale
je napríklad vytvorená mutagenézou a/alebo selekciou rastlín alebo získaná pomocou
vyhľadávania v prirodzených populáciách rastlín.
[34] Výraz "expresia génu" alebo "génová expresia" označuje proces, pri ktorom je oblasť
DNA, ktorá je funkčne spojená so zodpovedajúcimi regulačnými oblasťami, najmä
promótorom, transkribovaná za vzniku molekuly RNA. Táto molekula RNA je potom v
bunke ďalej upravovaná (prostredníctvom posttranslačných procesov), napríklad pomocou
zostrihu RNA, a dochádza k iniciácii translácie a jej translácie za vzniku reťazca
aminokyselín (proteínu) a ukončenia translácie pomocou kodónov ukončujúcich transláciu.
Termín "funkčne exprimovaný" je tu používaný na označenie, že je produkovaný funkčný
proteín; termín "nie je funkčne exprimovaný" potom na označenie, že je produkovaný proteín
s významne zníženou funkčnosťou alebo s nulovou funkčnosťou (biologickou aktivitou),
alebo že nie je produkovaný žiadny proteín (podrobnejšie pozri nižšie).
[35] Termín "proteín" označuje molekulu tvorenú reťazcom aminokyselín bez toho, aby
záležalo na ich konkrétnom spôsobe pôsobenia, veľkosti, trojrozmernej štruktúre alebo
pôvode. "Fragment" alebo "časť" proteínu IND je možné teda stále označovať ako "proteín".
Výraz "izolovaný proteín" sa používa na označenie proteínu, ktorý už nie je vo svojom
prirodzenom prostredí, napríklad in vitro alebo v rekombinantnej bakteriálnej alebo rastlinnej
hostiteľskej bunke. . "Aminokyseliny" sú základné stavebné kamene proteínov a enzýmov. Sú
zabudovávané do proteínu prostredníctvom transferovej RNA podľa genetického kódu, keď je
v ribozómoch dekódovaná mediátorová RNA. V priebehu konečného zostavovania proteínu a
po ňom sú tým, aké aminokyseliny proteín obsahuje, dané priestorové a biochemické
vlastnosti tohto proteínu alebo enzýmu. Aminokyselinová základná kostra určuje primárnu
sekvenciu proteínu, ale vlastnosti proteínu určuje povaha bočných reťazcov. Výraz "podobné
aminokyseliny", ako je tu používaný, označuje aminokyseliny, ktoré majú podobné
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aminokyselinové bočné reťazce, teda aminokyseliny, ktoré majú polárny, nepolámy alebo
prakticky neutrálny bočný reťazec. Výraz "nepodobné aminokyseliny", ako je tu používaný,
označuje aminokyseliny, ktoré majú odlišné aminokyselinové bočné reťazce. Platí napríklad,
že aminokyselina s polárnym reťazcom je nepodobná aminokyseline s nepolárnym bočným
reťazcom. Poláme bočné reťazce obvykle majú sklon k tomu, aby boli pítomné na povrchu
proteínu, kde môže dochádzať k ich interakciám s vodným prostredím nachádzajúcim sa v
bunkách ("hydrofilné" aminokyseliny). Na druhú stranu "nepoláme" aminokyseliny majú
sklon byť vo vnútri proteínu, kde môže dochádzať k ich interakciám s podobnými
nepolárnymi aminokyselinami v ich blízkosti ("hydrofóbne" aminokyseliny). Medzi príklady
aminokyselín, ktoré majú poláme bočné reťazce, patria arginín, asparagín, aspartát, cysteín,
glutamín, glutamát, histidín, lyzín, serín a treonín (všetky sú hydrofilné, s výnimkou cysteínu,
ktorý je hydrofóbny). Medzi príklady aminokyselín, ktoré majú nepoláme bočné reťazce,
patrí alanín, glycín, izoleucín, leucín, metionín, fenylalanín, prolín a tryptofán (všetky sú
hydrofóbne, s výnimkou glycínu, ktorý je neutrálny).
[36] Termín "transkripčný faktor" sa používa na označenie proteínu, ktorý je tvorený aspoň
dvoma samostatnými doménami - doménou pre naviazanie na DNA a doménou spôsobujúcou
aktiváciu alebo represiu - ktoré pôsobia spoločne a modulujú v cieľových promótoroch génov
rýchlosť iniciácie transkripcie (Ptashne, 1988, Náture 335, 683 - 689). Termín "transkripčný
faktor s doménou bHLH (basic helix-loop-helix)" sa používa na označenie transkripčného
faktora, ktorý obsahuje, okrem domény bHLH pre naviazanie na DNA (Heim a kol., 2003,
Mol Biol Evol 20, 735 - 747; Toledo-Ortiz a kol., 2003, Plánt Celí 15, 1749 - 1770) domény,
o ktorých je známe, že sú dôležité na reguláciu expresie génov, ktoré môžu byť na úrovni
aminokyselín konzervované v príbuzných proteínoch z rôznych druhov (Quong a kol., 1993,
Mol Celí Biol 13, 792 - 800). Regulátory transkripcie obsahujúce doménu bHLH sa viažu na
DNA prostredníctvom zvyškov v bázickej oblasti, zatiaľ čo doména helix-slučka-helix
podporuje dimerizáciu, čím umožňuje členom tejto skupiny vytvárať hetero- alebo
homodiméry (Murre a kol., 1989, Celí 56, 777 - 783).
[37] Termín "gén IND" tu označuje sekvenciu nukleovej kyseliny kódujúcu proteín
INDEHISCENT (IND), čo je transkripčný faktor s doménou bHLH (basic helix-loop-helix),
nutný pre šírenie semien (Liljegren a kol., 2004, Celí 116: 843 - 853).
[38] Termín "alela" či "alely", ako sa tu používa, označuje ktorúkoľvek z jednej
viacerých alternatívnych

foriem génu

na konkrétnom

lokuse.

V

diploidnej

alebo
(alebo
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amfidiploidnej) bunke organizmu sa alely daného génu nachádzajú v konkrétnej polohe alebo
lokuse na chromozóme. N a každom chromozóme z páru homologických chromozómov je
prítomná jedna alela.
[39] Termín "homologické chromozómy", ako sa tu používa, označuje chromozómy, ktoré
obsahujú informáciu pre rovnaké biologické znaky a obsahujú rovnaké gény na rovnakých
lokusoch, ale môžu obsahovať odlišné alely týchto génov. Homologické chromozómy sú
chromozómy, z ktorých sa v priebehu meiózy vytvárajú páry. "Nehomologické chromo
zómy", reprezentujúce všetky biologické znaky organizmu, tvoria súpravu a počet týchto
súprav

v

bunke

sa

nazýva

ploidia.

Diploidné

organizmy

obsahujú

dve

súpravy

nehomologických chromozómov, pričom každý z homologických chromozómov je zdedený
od iného z rodičov. V prípade amfidiploidných druhov sú prítomné v podstate dve súpravy
diploidných genómov, pričom chromozómy týchto dvoch genómov sú označované ako
"homeologické chromozómy" (a podobne platí, že lokusy alebo gény týchto dvoch genómov
sú označované ako homeologické lokusy alebo gény). Diploidné alebo amfídiploidné druhy
rastlín môžu na konkrétnom lokuse obsahovať vysoký počet rôznych aliel.
[40] Termín "heterozygotný", ako je tu používaný, označuje taký genetický stav, kedy sú na
konkrétnom lokuse prítomné dve odlišné alely, ktoré sa však nachádzajú samostatne na
zodpovedajúcich pároch homologických chromozómov v bunke. Naopak platí, že termín
"homozygotný", ako je tu používaný, označuje taký genetický stav, kedy sú na konkrétnom
lokuse prítomné dve identické alely, ktoré sa však nachádzajú samostatne na zodpovedajúcich
pároch homologických chromozómov v bunke.
[41] Termín "lokus" (v množnom čísle "lokusy"), ako je tu používaný, označuje konkrétne
miesto alebo miesta na chromozóme, kde sa nachádza napríklad gén alebo genetický marker.
Napríklad "lokus IND-A1" označuje polohu na chromozóme genómu A, kde sa môže
nachádzať gén IND-A1 (a dve alely IND-A1), zatiaľ čo "lokus IND-C1” označuje polohu na
chromozóme genómu C, kde sa môže nachádzať gén IND-C1 (a dve alely IND-C1).
[42] Kdekoľvek sa hovorí o "rastline" alebo "rastlinách" podľa vynálezu, rozumie sa, pokiaľ
nie je uvedené inak, že tento výraz zahŕňa taktiež časti rastlín (bunky, pletivá alebo orgány,
šešule so semenami, semená, oddelené časti, ako sú korene, listy, kvety, peľ a podobne),
potomstvo týchto rastlín, ktoré si zachováva charakteristické znaky ich rodičov (najmä
vlastnosti, pokiaľ ide o pukavosť plodov), ako je osivo získané samoopelením alebo krížením,
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napríklad hybridné osivo (získané krížením dvoch inbredných rodičovských línií), hybridné
rastliny a časti rastlín, ktoré sú z nich získané.
[43] Výraz "molekulárny test" (alebo skúška) tu označuje test, ktorý dokladá (priamo alebo
nepriamo) prítomnosť alebo neprítomnosť jednej alebo viacerých konkrétnych aliel IND na
jednom alebo oboch lokusoch IND (napríklad na jednom alebo oboch lokusoch IND-A1 a
IND-C1). Môže umožniť stanovenie, či je na danom lokuse v akejkoľvek konkrétnej rastline
určitá alela IND (divokého typu alebo mutovaná) homozygotná alebo heterozygotná.
[44] Výraz "divokého typu", ako je tu používaný, označuje typickú formu rastliny alebo génu,
aká sa najbežnejšie vyskytuje v prírode. Výraz "rastlina divokého typu" označuje rastlinu s
najbežnejším fenotypom takejto rastliny v prirodzenej populácii. Výraz "alela divokého typu"
označuje alelu určitého génu, ktorá je potrebná na vytvorenie fenotypu divokého typu. Oproti
tomu výraz "mutovaná rastlina" označuje rastlinu s odlišným vzácnym fenotypom takejto
rastliny v prirodzenej populácii, alebo vytvorenú ľudským zásahom, napríklad mutagenézou,
a výraz "mutovaná alela" označuje alelu určitého génu, ktorá je potrebná na vytvorenie
mutovaného fenotypu.
[45] Termín "IND divokého typu" (napríklad IND-A1 alebo IND-C1 divokého typu), ako je tu
používaný, označuje prirodzene sa vyskytujúcu alelu IND nachádzajúcu sa v rastlinách, najmä
rastlinách z čeľade Brassicacea, zvlášť rastlinách rodu Brassica, ktorá kóduje funkčný proteín
IND (napríklad funkčný IND-A1, prípadne IND-C1). Oproti tomu termín "mutovaná IND"
(napríklad mutovaná IND-A1 alebo IND-C1), ako je tu používaný, označuje alelu IND, ktorá
nekóduje funkčný proteín IND, teda alelu IND, ktorá kóduje nefunkčný proteín IND
(napríklad nefunkčný IND-A1, prípadne IND-C1), pričom tento výraz, ako je tu používaný,
označuje proteín IND, ktorý nevykazuje žiadnu biologickú aktivitu alebo vykazuje významne
zníženú biologickú aktivitu v porovnaní so zodpovedajúcim funkčným proteínom IND
divokého typu, alebo vôbec nekóduje proteín IND. Výraz "plne funkčne vyradená (knockout)" alebo "nulová" mutovaná alela IND, ako je tu používaný, označuje mutovanú alelu IND,
ktorá kóduje proteín IND, ktorý nevykazuje žiadnu biologickú aktivitu v porovnaní s
odpovedajúcim funkčným proteínom IND divokého typu, alebo vôbec nekóduje žiadny
proteín. Takouto "plne funkčne vyradenou mutovanou alelou IND" je napríklad alela IND
divokého typu, ktorá obsahuje vo svojej sekvencii nukleovej kyseliny jednu alebo viacero
mutácií, napríklad jednu alebo viacero nezmyselných (nonsense) mutácií alebo mutácií
meniacich zmysl (mis-sense). Najmä je takouto plne funkčne vyradenou mutovanou alelou
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IND alela IND divokého typu, která obsahuje mutáciu, ktorá výhodne vedie k produkcii
proteínu IND, ktorému chýba aspoň jedna funkčná doména, ako je aktivačná doména,
doména pre väzbu na DNA a/alebo dimerizačná doména, alebo chýba aspoň jedna
aminokyselina, ktorá je nevyhnutná pre jeho fungovanie, ako je aminokyselina nevyhnutná
pre väzbu na DNA, napríklad arginín v polohe 127 v SEKV. ID. C.: 2 alebo v polohe 140 v
SEKV. ID. Č.: 4 a podobne alebo glutamín v polohe 122 v SEKV. ID. Č.: 2 alebo v polohe
135 v SEKV. ID. Č.: 4 a podobne, takže je biologická aktivita proteínu IND úplne odstránená,
alebo kde táto/tieto mutácia výhodne vedie/vedú k tomu, že vôbec nie je produkovaný proteín
IND. Výraz "čiastočne funkčne vyradená (knock-out)" mutovaná alela IND, ako je tu
používaný, označuje mutovanú alelu IND, která kóduje proteín IND, ktorý vykazuje
významne zníženú biologickú aktivitu v porovnaní s odpovedajúcim funkčným proteínom
IND divokého typu. Takouto "čiastočne funkčne vyradenou mutovanou alelou IND" je
napríklad alela IND divokého typu, ktorá obsahuje vo svojej sekvencii nukleovej kyseliny
jednu alebo viacero mutácií, napríklad jednu alebo viacero mutácií meniacich zmysel (missense). Najmä je takouto čiastočne funkčne vyradenou mutovanou alelou IND alela IND
divokého typu, ktorá obsahuje mutáciu, ktorá výhodne vedie k produkcii proteínu IND, v
ktorom je aspoň jedna konzervatívna a/alebo funkčná aminokyselina nahradená inou
aminokyselinou, tak že je jeho biologická aktivita významne znížená, ale nie úplne
odstránená. Takáto plne alebo čiastočne funkčne vyradená mutovaná alela IND môže tiež
kódovať dominantný negatívne pôsobiaci proteín IND, ktorý je schopný nepriaznivo
ovplyvňovať

biologickú aktivitu

iných proteínov

IND

v rovnakej

bunke.

Takýmto

dominantným negatívne pôsobiacim proteínom IND môže byť proteín IND, ktorý je naďalej
schopný interakcie s rovnakými prvkami ako proteín IND divokého typu, ktorý však blokuje
niektoré aspekty jeho funkcie. Medzi príklady dominantných negatívne pôsobiacich proteínov
IND patria proteíny IND, ktoré nemajú aktivačnú doménu a/alebo dimerizačnú doménu alebo
špecifické aminokyselinové zvyšky nevyhnutné na aktiváciu a/alebo dimerizáciu, ktoré však
naďalej obsahujú doménu pre väzbu na DNA, takže nie lenže je znížená alebo odstránená ich
vlastná biologická aktivita, ale tieto proteíny ďalej znižujú celkovú aktivitu IND v bunke,
tým, že dochádza k ich kompetícii s proteínmi IND divokého typu a/alebo čiastočne funkčne
vyradenými proteínmi IND prítomnými v bunke o miesta väzby na DNA. Medzi iné príklady
dominantných negatívne pôsobiacich proteínov IND patria proteíny IND, ktoré nemajú
aktivačnú doménu a/alebo doménu pre väzbu na DNA alebo špecifické aminokyselinové
zvyšky nevyhnutné na aktiváciu a/alebo väzbu na DNA, ktoré však naďalej obsahujú

27

dimerizačnú doménu, takže nielen že je znížená alebo odstránená ich vlastná biologická
aktivita, ale tieto proteíny ďalej znižujú celkovú aktivitu IND v bunke, tým, že vytvárajú
diméry proteínov, ktorým chýba aspoň jedna funkčná doména. Mutované alely sekvencií
nukleových kyselín kódujúcich proteín IND sú tu označované "ind" (napríklad ind-al
prípadne ind-cľ). Mutovanými alelami môžu byť buď "prirodzene mutované" alely, ako sú
mutované alely, ktoré sa nachádzajú v prírode (napríklad vytvorené spontánne bez toho, aby
ľudia aplikovali mutagény) alebo "indukované mutované" alely, ktoré sú indukované
ľudským zásahom, napríklad mutagenézou.
[46] Výraz "významne znížené množstvo funkčného proteínu IND" (napríklad funkčného
proteínu IND-A1 alebo IND-C1) označuje zníženie množstva funkčného proteínu IND
produkovaného bunkou obsahujúcou mutovanú alelu IND aspoň o 30 %, 40 %, 50 %, 60 %,
70 %, 80 %, 90 %, 95 % alebo 100 % (čo znamená, že bunka vôbec neprodukuje funkčný
proteín IND) v porovnaní s množstvom funkčného proteínu IND produkovaným bunkou,
ktorá neobsahuje mutovanú alelu IND. Táto definícia zahŕňa produkciu "nefunkčného"
proteínu IND (napríklad skráteného proteínu IND), ktorý nevykazuje in vivo biologickú
aktivitu, zníženie absolútneho množstva funkčného proteínu IND (napríklad potom nie je v
dôsledku mutácie v géne IND vytváraný žiadny funkčný proteín IND), produkciu proteínu
IND s významne zníženou biologickou aktivitou v porovnaní s aktivitou funkčného proteínu
IND divokého typu (ako je proteín IND, v ktorom je jeden alebo viac aminokyselinových
zvyškov, ktoré sú nevyhnutné pre biologickú aktivitu kódovaného proteínu IND, ako je
formou príkladov uvedené nižšie, nahradených inými aminokyselinovými zvyškami) a/alebo
nepriaznivé účinky dominantných negatívne pôsobiacich proteínov IND na iné funkčné
a/alebo čiastočne funkčné proteíny IND.
[47] Termín "mutovaný proteín IND", ako je tu používaný, označuje proteín IND kódovaný
mutovanou sekvenciou nukleovej kyseliny IND ("alelou ind"), pričom táto mutácia vedie in
vivo k významne zníženej a/alebo nulovej aktivite IND v porovnaní s aktivitou proteínu IND
kódovaného nemutovanou sekvenciou IND divokého typu ("alelou IND").
[48] Výraz "mutagenéza", ako je tu používaný, označuje proces, pri ktorom sa rastlinné bunky
(napríklad väčšie množstvo semien alebo iných častí, ako je peľ a podobne, z rastliny rodu
Brassica) podrobia postupu, ktorý indukuje mutácie v DNA týchto buniek, ako je kontakt s
mutagénnym

činidlom,

akým je

chemická látka (ako je

etylmetylsulfonát (EMS),

etylnitrózomočovina (ENU) a podobne) alebo pôsobenie ionizujúceho žiarenia neutrónmi
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(ako je tomu v prípade mutagenézy využívajúcej rýchle neutróny a podobne), žiarenia alfa,
žiarenia gama (ako je žiarenie, ktoré uvoľňuje zdroj kobalt 60), rontgenové žiarenie,
ultrafialové žiarenie a podobne) alebo kombinácie dvoch alebo viacerých z nich. Požadovanú
mutagenézu jednej alebo viac aliel IND je možné teda uskutočniť pomocou použitia
chemických prostriedkov, ako pomocou kontaktu jednej alebo viacerých rastlinných pletív s
etylmetylsulfonátom (EMS), etylnitrózomočovinou a podobne, pomocou použitia fyzikálnych
prostriedkov, ako je rontgenové žiarenie a podobne, alebo pomocou žiarenia gama, ako je
žiarenie, ktoré uvoľňuje zdroj kobalt 60. Zatiaľ čo mutáciami, ktoré sa vytvárajú pôsobením
žiarenia sú často veľké delécie alebo iné veľké poškodenia, akými sú translokácie alebo
zložité preskupenia, mutáciami, ktoré sa vytvárajú chemickými mutagénmi, sú často viaceré
individuálne poškodenia, akými sú bodové mutácie. EMS napríklad alkyluje guanínové bázy,
čo vedie k zlému párovaniu báz: alkylovaný guanín sa bude párovať s bázou tymínom, čo
vedie v prvom rade k zmenám G/C na A/T. Po mutagenéze sa z buniek, na ktoré sa pôsobilo
použitím známych postupov, regenerujú rastliny rodu Brassica. Napríklad výsledné semená
rastliny rodu Brassica je možné vysiať v súlade s obvyklými spôsobmi pestovania a po
samoopelení sa na rastlinách vytvoria semená. Alternatívne je možné využiť zdvojene
haploidné rastliny na okamžité vytvorenie homozygotných rastlín, napríklad ako to opísali
Coventry a kol. (1988, Manual for Microspore Culture Technique for Brassica napus. Dep.
Crop Sci. Techn. Bull. OAC Publication 0489. Univ. o f Guelph, Guelph, Ontario, Kanada).
Ďalšie semená, ktoré sa vytvoria v dôsledku takéhoto samoopelenia v terajšej alebo
nasledujúcej generácii, je možné zberať a podrobiť vyhľadávacím testom na zistenie
prítomnosti mutovaných aliel IND. Je známych niekoľko postupov na vyhľadávanie
konkrétnych mutovaných aliel, napríklad systém Deleteagene™ (Delete-a-gene = deletuj gén;
Li a kol., 2001, Plánt J 27: 235 - 242) využíva testy na báze polymerázovej reťazovej reakcie
(PCR) pre vyhľadávanie delečných mutantov vytváraných mutagenézou využívajúcou rýchle
neutróny, systém TILLING (targeted induced local lesions in genomes = cielené indukované
miestne poškodenie v genómoch; McCallum a kol., 2000, Nat Biotechnol 18: 455 - 457)
identifikuje bodové mutácie indukované EMS a podobne. Ďalšie postupy pre vyhľadávanie
prítomnosti konkrétnych mutovaných aliel IND sú opísané v príkladoch nižšie.
[49] Termín "prirodzene sa nevyskytujúca" alebo „vyšľachtená“, ako je tu používaný, pokiaľ
sa používa v súvislosti s rastlinou, označuje rastlinu s genómom, ktorý bol modifikovaný
človekom. Napríklad transgénna rastlina je prirodzene sa nevyskytujúca rastlina, ktorá
obsahuje exogénnu molekulu nukleovej kyseliny, napríklad chimérický gén obsahujúci
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transkribovanú oblasť, ktorá v prípade, že je transkribovaná, vedie k vytvoreniu biologicky
aktívnej molekuly RNA schopnej obmedzovať expresiu endogénneho génu, akým je gén IND,
a teda bola geneticky modifikovaná človekom. Okrem toho sa za prirodzene sa nevyskytujúcu
rastlinu považuje taktiež rastlina, ktorá obsahuje mutáciu v endogénnom géne, napríklad
mutáciu v endogénnom géne IND, (napríklad v regulačnom prvku alebo v kódujúcej
sekvencii) v dôsledku vystavenia mutagénnemu činidlu, pretože bola geneticky modifikovaná
človekom. Okrem toho sa za prirodzene sa nevyskytujúcu rastlinu považuje taktiež rastlina
konkrétneho druhu, ako je Brassica napus, ktorá obsahuje mutáciu v endogénnom géne,
napríklad v endogénnom géne IND, ktorá sa v prírode u tohto konkrétneho druhu rastlín
nevyskytuje, napríklad v dôsledku postupov riadeného šľachtenia, akým je šľachtenie
využitím markera a selekcie a introgresie tejto rastliny s rastlinou rovnakého alebo iného
druhu ako je Brassica juncea alebo rapa. Oproti tomu rastlina obsahujúca iba spontánne alebo
prirodzene sa vyskytujúce mutácie, teda rastlina, ktorá nebola geneticky modifikovaná
človekom, nie je "prirodzene sa nevyskytujúcou rastlinou", ako je tu definovaná, a vynález ju
teda nezahŕňa. Odborníkovi so skúsenosťami v odbore je známe, že hoci prirodzene sa
nevyskytujúca rastlina má typicky nukleotidovú sekvenciu, ktorá je zmenená v porovnaní s
prirodzene sa vyskytujúcou rastlinou, prirodzene sa nevyskytujúca rastlina môže byť taktiež
geneticky modifikovaná človekom bez toho, aby sa zmenila jej nukleotidová sekvencia,
napríklad pomocou modifikácie jej charakteristík metylácie.
[50] Termín "ortológ" génu alebo proteínu tu označuje homologický gén alebo proteín
nachádzajúci sa v inom druhu, ktorý má rovnakú funkciu ako príslušný gén alebo proteín, ale
od času, kedy sa od seba oddelili druhy obsahujúce tieto gény, došlo (obvykle) k vzniku
určitých rozdielov v sekvencii (tieto gény sa teda vyvinuli zo spoločného predka v procese
vytvárania druhov). Ortológy génov IND z Brassica napus je možné teda nájsť v iných
druhoch rastlín (napríklad Brassica juncea a podobne) na základe porovnania sekvencii
(napríklad na základe percentuálnej identity sekvencie, pokiaľ ide o celú sekvenciu alebo
pokiaľ ide o špecifické domény) a/alebo funkčné analýzy.
[51] Výraz "odroda" sa tu používa v súlade s dohodou UPOV a označuje súbor rastlín
patriacich k jedinému najnižšiemu stupňu botanického triedenia, pričom tento súbor je možné
vymedziť pomocou expresie znakov vyplývajúcich z určitého genotypu alebo kombinácie
genotypov, je možné ho odlíšiť od každého iného súboru rastlín pomocou expresie najmenej
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jedného z týchto znakov a považuje sa za jednotku, pokiaľ ide o možnosť jeho
rozmnožovania bez zmeny (stabilne).
[52] Termín "zahŕňajúci" či "obsahujúci" je potrebné interpretovať tak, že špecifikuje
prítomnosť uvedených častí, stupňov alebo zložiek, ale nevylučuje prítomnosť jednej alebo
viacerých ďalších častí, stupňov alebo zložiek. Rastlina zahŕňajúca určitý znak môže teda
zahŕňať ďalšie znaky.
[53] Rozumie sa, že pokiaľ sa určité slovo používa v jednotnom čísle (napríklad rastlina alebo
koreň), zahŕňa tu tento výraz taktiež množné číslo (napríklad väčší počet rastlín, väčší počet
koreňov). Uvádzanie určitého prvku s označením "nejaký" alebo "určitý" teda nevylučuje
možnosť, že je prítomných viac ako jeden tento prvok, pokiaľ z kontextu nie je celkom jasné,
že je tu jeden a iba jeden prvok. Výraz " nejaký" alebo "určitý" teda obvykle znamená "aspoň
jeden".
[54] Na účely vynálezu výraz "identita sekvencie" dvoch príbuzných nukleotidových alebo
aminokyselinových sekvencii, vyjadrená v percentách, označuje počet polôh v dvoch
optimálne zarovnaných sekvenciách, v ktorých majú tieto sekvencie identické zvyšky (xlOO),
delený počtom porovnávaných polôh. Medzera, teda takáto poloha v zarovnaných
sekvenciách, kde je v jednej sekvencii prítomný nejaký zvyšok, ale v druhej sekvencii
prítomný nie je, sa považuje za polohu s neidentickými zvyškami. "Optimálne zarovnanie"
dvoch sekvencii sa získa pomocou zarovnania týchto dvoch sekvencii v celej ich dĺžke
pomocou algoritmu celkového zarovnania, ktorý opísali Needleman a Wunsch (Needleman a
Wunsch, 1970, J Mol Biol 48(3): 443 - 53) použitím softwaru The European M olecular
Biology Open Software Suite (EMBOSS, Rice a kol., 2000, Trends in Genetics 16(6): 276 277; pozri napríklad http://www.ebi.ac.uk/emboss/align/index.html) použitím štandardného
nastavenia (penalizácia za otvorenie medzery = 1 0 (pre nukleotidy) / 10 (pre proteíny) a
penalizácia za zväčšenie medzery = 0,5 (pre nukleotidy) / 0,5 (pre proteíny)). Pre nukleotidy
sa ako vopred nastavená šablóna na vyhodnotenie použije EDNAFULL a pre proteíny sa ako
vopred nastavená šablóna na vyhodnotenie použije EBLOSUM62.
[55] Výraz "významne identický" alebo "v podstate podobný", ako je tu používaný, označuje
sekvencie, ktoré pri optimálnom zarovnaní, ako je definované vyššie, majú spoločné aspoň
určité minimálne percento identity sekvencie (ako je ďalej definované nižšie).
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[56] "Prísne hybridizačné podmienky" je možné použiť na nájdenie nukleotidových sekvencii,
ktorými sú významne identické s danou nukleotidovou sekvenciou. To, aké tieto prísne
podmienky sú, závisí od sekvencie a bude sa líšiť pri odlišných okolnostiach. Všeobecne sa
prísne podmienky volia tak, že teplota je približne o 5 °C nižšia ako je teplota topenia (Tm)
pre dané sekvencie pri definovanej iónovej sile a pH. Tmje teplota (pri definovanej iónovej
sile a pH), pri ktorej 50 % cieľovej sekvencie hybridizuje s plne zodpovedajúcou sondou.
Typicky sa volia také prísne podmienky, pri ktorých je koncentrácia solí približne 0,02M a
pH 7 a teplota je aspoň 60 °C. Znížením koncentrácie solí a/alebo zvýšením teploty sa zvyšuje
prísnosť. Prísnymi podmienkami pre hybridizácie RNA-DNA (Northern blotting použitím
sondy s veľkosťou napríklad 100 nt) sú napríklad také podmienky, ktoré zahŕňajú aspoň jedno
premývanie v 0,2X SSC pri teplote 63 °C počas 20 minút alebo ekvivalentné podmienky.
[57] "Vysoko prísnymi podmienkami" môže byť napríklad hybridizácia pri teplote 65 °C vo
vodnom roztoku, ktorý obsahuje 6x SSC (20x SSC obsahuje 3,0 M NaCl, 0,3 M citrátu
sodného, pH 7,0), 5xDenhardtov roztok (100X Denhardtov roztok obsahuje 2 % činidla
Ficoll, 2 % polyvinylpyrolidónu, 2 % albumínu hovädzieho séra), 0,5 % dodecylsulfátu
sodného (SDS) a 20 p g/ml denaturovanej nosnej DNA (jednoreťazcovej DNA z rybích
spermií s priemernou dĺžkou 120 až 300 nukleotidov) ako nešpecifického kompetítora. Po
hybridizácii sa premývanie s vysokou prísnosťou môže uskutočňovať v niekoľkých stupňoch,
pričom konečné premývanie (počas približne 30 minút) sa uskutočňuje pri hybridizačnej
teplote v 0,2 - 0 ,lx SSC s 0,1 % SDS.
[58] Výrazom "mierne podmienky hybridizácie" sa označujú podmienky, ktoré sú
ekvivalentné hybridizácii vo vyššie opísanom roztoku, ale pri teplote približne 60 až 62 °C.
Premývanie s miernou prísnosťou sa môže uskutočňovať pri hybridizačnej teplote v lx SSC s
0,1 % SDS.
[59] Výraz "nízka prísnosť" označuje podmienky, ktoré sú ekvivalentné hybridizácii vo vyššie
opísanom roztoku pri teplote približne 50 až 52 °C. Premývanie s nízkou prísnosťou sa môže
uskutočňovať pri hybridizačnej teplote v 2x SSC s 0,1 % SDS. Pozri taktiež Sambrook a kol.
(1989) a Sambrook a Russell (2001).
[60] Výraz "zvýšený výnos zberu" alebo "zvýšený výnos semien alebo zrna" označuje, že sa
zo súboru rastlín, kde všetky rastliny obsahujú mutované alely IND podľa vynálezu, pozbiera
väčšie množstvo semien alebo zm a v porovnaní s množstvom semien alebo zrna pozbieraným
z podobného počtu izogénnych rastlín bez mutovaných aliel IND. Výnos sa obvykle vyjadruje
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v objemových jednotkách pozbieraných semien na jednotku plochy, ako v bušloch/aker alebo
v kg/ha. Zvýšenie výnosu sa typicky vyjadruje v percentách, pričom výnos referenčnej alebo
kontrolnej rastliny sa označuje ako 100 % a výnos rastlín podľa vynálezu sa vyjadruje v
percentách vo vzťahu k výnosu kontrolnej rastliny. Zistené zvýšenie výnosu rastlín rodu
Brassica podľa vynálezu sa pohybovalo v rozmedzí od aspoň 101 % do aspoň 124 % a počíta
sa s tým, že je možné dosiahnuť vyššie zvýšenie výnosu. Zvýšenie výnosu môže byť taktiež v
rozmedzí od 104 % do 108 % alebo od 105 % do 110 %.

PODROBNÝ OPIS
[61] Ako je opísané v dokumente W 009/068313 (nárokujúcom si prioritu z európskej
patentovej prihláky EP 07023052), už skôr bolo zistené, že rastliny Brassica napus, ktoré sú
homozygotné, pokiaľ ide o plne funkčne vyradenú alelu ind v prípade iba jedného z ich dvoch
génov IND, teda v prípade IND-A1 alebo IND-C1, nevykazovali významné zvýšenie
rezistencie voči vypadávaniu semien zo šešúľ v porovnaní s rastlinami Brassica napus, ktoré
neobsahovali mutované alely IND, zatiaľ čo v rastlinách Brassica napus, ktoré boli
homozygotné, pokiaľ ide o plne funkčne vyradenú alelu ind v prípade obidvoch génov, bola
rezistencia voči vypadávaniu semien zo šešúľ významne zvýšená, ale úroveň rezistencie voči
vypadávaniu semien zo šešúľ je príliš vysoká na to, aby sa zachovala agronomický relevantná
schopnosť vymlátenia šešúľ. Oproti tomu v rastlinách Brassica napus, ktoré obsahovali tri
plne funkčne vyradené alely ind v dvoch uvedených génoch IND Brassica napus, bola
rezistencia voči vypadávaniu semien zo šešúľ významne zvýšená na úroveň, keď si rastliny
zachovávajú agronomický relevantnú schopnosť vymlátenia šešúľ.
[62] Vynálezci s prekvapením zistili, že rastliny Brassica napus s fenotypom, pokiaľ ide o
vypadávanie semien zo šešúl, podobným ako u rastlín rodu Brassica opísaných v dokumente
W 009/068313 (nárokujúcom prioritu z európskej patentovej prihlášky EP 07023052), teda
také, ktoré kombinujú zvýšenú rezistenciu voči vypadávaniu semien zo šešúl s agronomický
relevantnou schopnosťou vymlátenia šešúl, je možné tiež získať pomocou skombinovania
dvoch čiastočne funkčne vyradených mutovaných aliel IND s dvoma plne funkčne
vyradenými mutovanými alelami IND miesto kombinovania troch plne funkčne vyradených
mutovaných aliel IND. Ďalej bolo zistené, že mutácie v géne IND-C1 viedli k výraznejšiemu
zvýšeniuí rezistencie voči vypadávaniu semien zo šešúl než mutácie v génu IND-A1.
Výraznejšie zvýšenie rezistencie voči vypadávaniu semien zo šešúl u rastlín Brassica napus
bolo napríklad pozorované, keď uvedenými dvoma plne funkčne vyradenými mutovanými
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alelami IND boli plne funkčne vyradené mutované alely IND z génu IND-C1 a uvedenými
dvoma čiastočne funkčne vyradenými mutovanými alelami IND boli čiastočne funkčne
vyradené mutované alely IND z génu IND-A1, než keď uvedené dve plne funkčne vyradené
mutované alely IND boli z génu IND-A1 a uvedené čiastočne funkčne vyradené mutované
alely IND boli z génu IND-C1. Rastliny Brassica napus, ktoré kombinujú zvýšenú rezistenciu
voči vypadávaniu semien zo šešúl s agronomický relevantnou schopnosťou vymlátenia šešúl,
bolo prekvapivo možné získať tiež pomocou samotného zavedenia dvoch čiastočne funkčne
vyradených mutovaných aliel IND, najmä génu IND-C1 .[63] Podľa jedného uskutočnenia
vynálezu sa tu teda opisuje rastlina Brassica napus, ktorá obsahuje aspoň dva gény IND,
najmä rastlina Brassica napus, ktorá obsahuje gén IND-A1 a gén IND-C1, vyznačujúci sa
tým, že obsahuje vo svojom genóme dve čiastočne funkčne vyradené mutované alely IND,
najmä génu IND-A1 a/alebo IND-C1, výhodne génu IND-C1, pričom uvedenou čiastočne
funkčne vyradenou mutovanou alelou IND je alela IND, ktorá produkuje proteín IND,
v ktorom je aspoň jedna aminokyselina vybraná zo skupiny zahrnujúcej aminokyselinu v
polohe odpovedajúcej polohe 124 v SEKV. ID. C.: 2, aminokyselinu v polohe odpovedajúcej
polohe 146 v SEKV. ID. Č.: 2, aminokyselinu v polohe odpovedajúcej polohe 159 v SEKV.
ID. Č.: 2, aminokyselinu v poloze odpovedajúcej polohe 136 v SEKV. ID. Č.: 4,
aminokyselinu v polohe odpovedajúcej polohe 139 v SEKV. ID. Č.: 4 a aminokyselinu v
polohe odpovedajúcej polohe 142 v SEKV. ID. Č.: 4 nahradená inou aminokyselinou, takže je
biologická aktivita produkovaného proteínu IND znížená, ale nie úplne odstránená,
v porovnaní s odpovedajúcim funkčným proteínom IND divokého typu pričom tieto alely ind
vedú k významne zníženému množstvu funkčného proteínu IND typu kódovaného divokým
ekvivalentom týchto mutovaných aliel a teda k celkovo významne zníženému množstvu
funkčných proteínov IND produkovaných v rastlinných bunkách, najmä vo vyvíjajúcich sa
šešuliach so semenami in vivo.
[64] Podľa iného uskutočnenia táto rastilina rodu Brassica ďalej vo svojom genóme obsahuje
dve plne funkčne vyradené mutované alely IND, najmä génu IND-C1 a/alebo IND-A1,
výhodne génu IND-C1, ako sú alely opísané v dokumente W009/068313 (nárokujúcom
prioritu z európskej patentovej prihlášky EP 07023052), napríklad ind-al-emsOl, ind-alems05, ind-cl-emsOl alebo ind-cl-ems03, a podobne.
[65] Má sa za to, že pomocou skombinovania dostatočného počtu kópií konkrétnych
(čiastočne funkčne vyradených mutovaných) alel IND s dostatočným počtom kópií
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konkrétnych alel plne funkčne vyradených mutovaných alel IND (a/alebo alel IND divokého
typu) v jednej rastline, najmä rastline rodu Brassica, je možné jemne upravovať množstvo
a/alebo typ produkovaných funkčných proteínov IND, čo zasa ovplyvňuje vlastnosti rastliny,
pokiaľ ide o pukavosť plodov. Absolútne a relatívne množstvo proteínov IND je možné teda
vyladiť takým spôsobom, že sa získajú rastliny, ktoré produkujú dostatočné množstvo
proteínu (či proteínov) IND, aby to umožňovalo agronomický relevantnú schopnosť
vymlátenia šešúľ so semenami a pritom sa znižovalo vypadávanie semien pred zberom alebo
v jej priebehu.
[66] Podľa iného uskutočnenia vynálezu sa teda opisuje rastlina, najmä rastlina rodu Brassica,
ktorá obsahuje aspoň jednu čiastočne funkčne vyradenú mutovanú alelu IND, ktorá kóduje
čiastočne funkčný proteín IND, ako sú nižšie opísané alely, napríklad ind-al-ems06, ind-alems09, ind-al-em sl3, ind-cl-ems04, ind-cl-em s08 alebo ind-cl-ems09 a podobne, zatiaľ čo
zvyšnými alelami môžu byť čiastočne funkčne vyradené alely IND, plne funkčne vyradené
alely IND a/alebo alely IND divokého typu.
[67] Opisuje sa rastlina Brassica napus podľa vynálezu, ktorá obsahuje aspoň dva gény IND,
ktorá môže obsahovať dve čiastočne funkčne vyradené alely ind a n-násobok plne funkčne
vyradených aliel ind dvoch génov IND v tejto rastline rodu Brassica, najmä génov IND-A1
a/alebo IND-C1, Brassica napus, výhodne génu IND-C1, pričom n < 2 (napríklad n = 0, 1,
alebo 2, 3), takže aspoň jedna alela produkuje funkčný proteín IND.
[68] Podlá ďalšieho aspektu vynálezu sa opisuje homozygotný jednoduchý mutant v géne
IND (n = 2, teda rastlina je homozygotná, pokiaľ ide o čiastočne funkčne vyradenú mutovanú
alelu jedného génu IND) a/alebo homozygotný dvojitý mutant v géne IND (n = 4, teda rastlina
je homozygotná, pokiaľ ide o plne a/alebo čiastočne funkčne vyradenú mutovanú alelu dvoch
génov IND) rastliny druhu z rodu Brassica obsahujúcu aspoň dva gény IND, najmä Brassica
napus, pričom mutovanými alelami sú mutované alely dvoch odlišných génov IND v tejto
rastline rodu Brassica, najmä génov IND-A1 a/alebo IND-C1. Takéto mutované rastliny je
možné využiť na účely šľachtenia.
[69] Vhodná pre vynález je astlina Brassica napus, ktorá je homozygotným jednoduchým
mutantom v géne IND, kde táto mutácia gén čiastočne funkčne vyraďuje, pričom genotyp
tejto rastliny je možné opísať ako ind-alP /ind-alP IND-C1/IND-C1 alebo IND-A1/IND-A1,
ind-clp/in d -clp. Vhodná je tiež rastlina Brassica napus, ktorá je homozygótnym dvojitým
mutantom v géne IND, kde táto mutácia gén čiastočne funkčne vyradzuje, pričom genotyp
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tejto rastliny je možné opísať ako ind-alp/ind-alp, ind-clpHnd-clp. Vhodná je tiež rastlina
Brassica napus, ktorá je homozygótnym dvojitým mutantom v géne IND, kde jedna mutácia
gén čiastočne funkčne vyradzuje a druhá mutácia gén plne funkčne vyradzuje, pričom
genotyp tejto rastliny je možné opísať ako ind-alF/ind-alF ind-clplin d -clp alebo ind-alp/inda l p, ind -clF/ind-clF.
[70] Ďalej sa tu opisujú nové sekvencie nukleových kyselín čiastočne funkčne vyradených
mutovaných génov/aliel IND z druhov rodu Brassica, ako aj čiastočne funkčne vyradené
mutované proteíny IND. Opisujú sa taktiež spôsoby vytvorenia a kombinovania čiastočne
funkčne vyradených mutovaných aliel IND v rastlinách rodu Brassica, ako aj rastliny a časti
rastlín rodu Brassica obsahujúce vo svojom genóme špecifické kombinácie plne a čiastočne
funkčne vyradených mutovaných aliel IND, pričom v týchto rastlinách je znížené
vypadávanie semien. Podľa vynálezu je vhodné taktiež použitie týchto rastlín na prenesenie
čiastočne funkčne vyradených mutovaných aliel IND do iných rastlín, rovnako ako rastlinné
produkty ľubovoľné z opísaných rastlín. Okrem toho sa opisujú súpravy a spôsoby pre
markermi asistovanú selekciu (MAS) na kombinovanie alebo na detekciu génov a/alebo aliel
IND Každé z uskutočnenia vynálezu je podrobne opísané nižšie.
[71] Tu opísané rastliny rodu Brassica, ktoré vykazujú znížené alebo zadržané vypadávanie
semien, vykazujú zvýšenie výnosu zberových semien. Bolo avšak pozorované, že bol
významne zvýšený výnos zberových semien nielen u rastlín rodu Brassica, ktoré obsahujú len
alelu ind-cl-09 v homozygótnom stave (ktoré vykazujú zistiteľný fenotyp zníženého alebo
pozdržaného vypadávania semien), ale tak isto výnos zozbieraných semien u iných rastlín
rodu Brassica, ktoré obsahujú iba dve mutované alely IND v homozygotnom stave, teda kde
je možné genotyp rastliny opísať ako ind-alp/ind-alp, IND-C1/IND-C1 alebo IND-A1/INDA l, ind-clpUnd-clp, v porovnaní s izogénnymi rastlinami rodu Brassica, ktoré neobsahujú
mutované alely IND i napriek tomu, že sa v týchto rastlinách rodu Brassica obsahujúcich
mutované alely IND neprejavuje fenotyp pozorovateľného zníženého alebo zadržaného
vypadávania semien. Vynález teda taktiež opisuje rastliny rodu Brassica obsahujúce aspoň
dva gény IND, kde aspoň dve alely produkujú funkčný proteín IND, pričom tieto rastliny
vykazujú vyšší výnos semien. Bude jasné, že uvedenými dvoma mutovanými alelami na
lokuse IND-A alebo na lokuse IND-C môžu byť rovnaké mutované alely alebo rozdielne
mutované alely.

1721 Sekvencie nukleových kyselín

36

[73] Opisujú sa sekvencie nukleových kyselín, čiastočne funkčne vyradených mutovaných ind
(kódujúcich čiastočne funkčné proteíny IND, tedy proteíny IND s významne zníženou
biologickou aktivitou, (teda sekvencia nukleových kyselín IND obsahujúce jednu alebo viac
mutácií, ktoré vedú k tomu, že kódovaný proteín IND vykazuje významne zníženú biologickú
aktivitu génov IND z čeľade Brassicaceae, najmä z druhu rodu Brassica, najmä z Brassica
napus, ale taktiež z iných druhov plodín rodu Brassica. Napríklad druh rodu Brassica
obsahujúci genóm A a/alebo C môže obsahovať alely génov IND-A1 alebo IND-C1, ktoré sú
v podstate podobné čiastočne funkčne vyradeným mutovaným alelám IND podľa vynálezu a
ktoré je možné identifikovať a kombinovať v jedinej rastline podľa vynálezu. Okrem toho je
možné využiť spôsoby mutagenézy na vytvorenie mutácií aliel IND divokého typu, čím sa
vytvoria mutované alely ind , ktoré sú v podstate podobné čiastočne funkčne vyradeným
mutovaným alelám IND podľa vynálezu, na použitie podľa vynálezu. Pretože pomocou
kríženia a selekcie sa v rastline výhodne kombinujú špecifické alely IND, je možné zaistiť, že
rastlina obsahuje sekvencie nukleových kyselín ind (teda endogénne), pričom ide napríklad o
rastlinu rodu Brassica, výhodne rastlinu rodu Brassica, ktorú je možné krížiť s Brassica
napus alebo ktorú je možné použiť na vytvorenie "syntetickej" rastliny Brassica napus.
Hybridizácia medzi rôznymi druhmi rodu Brassica je v odbore opísaná, napríklad ako uvádza
Snowdon (2007, Chromosome research

15: 85 - 95). Je možné napríklad využiť

medzidruhovú hybridizáciu na prenesenie génov napríklad z genómu C v B. napus (AACC)
do genómu C y B. carinata (BBCC), alebo dokonca napríklad z genómu C v B. napus
(AACC) do genómu B v B. juncea (AABB) (prostredníctvom výnimočne sa vyskytujúcej
nepresnej rekombinácie medzi jej genómami C a B). "Resyntetizované" alebo "syntetické"
línie Brassica napus je možné vytvoriť pomocou kríženia pôvodných predkov, B. oleracea
(CC) a B. rapa (AA). Prekážky medzidruhovej a taktiež medzirodovej nekompatibility je
možné pri krížení medzi druhmi plodín rodu Brassica a ich príbuznými úspešne prekonať,
napríklad pomocou postupov dopestovania embrya (embryo rescue) alebo fúzie protoplastov
(pozri napríklad Snowdon, pozri vyššie).
[74] Sú tu avšak opísané taktiež izolované sekvencie nukleových kyselín ind (napríklad
izolované z rastliny pomocou klonovania alebo vyrobené synteticky pomocou syntézy DNA),
ako i ich varianty a fragmenty ľubovoľné z týchto sekvencii a ich variantov, pretože je možné
ich využiť na stanovenie, ktorá sekvencia je endogénne prítomná v rastline alebo časti
rastliny, či táto sekvencia kóduje funkčný, čiastočne funkčný či nefunkčný proteín alebo
nekóduje žiadny proteín (napríklad pomocou expresie v rekombinantnej hostiteľskej bunke,
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ako je opísané nižšie) a na selekciu a prenos konkrétnych aliel z jednej rastliny do inej s
cieľom vytvoriť rastlinu, ktorá má požadovanú kombináciu čiastočne a/alebo plne funkčne
vyradených mutovaných aliel IND.
[75] Opisujú sa sekvencie nukleových kyselín nových čiastočne funkčne vyradených
mutovaných IND na báze IND-A1 a IND-C1, izolovaných z Brassica napusí. Sekvencie IND
divokého typu, ako sú opísané v dokumente W 009/068313 (nárokujúcom prioritu z európskej
patentovej prihlášky EP 07023052) sú uvedené ako SEKV. ID. Č.: 1, SEKV. ID. Č.: 3,
SEKV. ID. Č.: 5 a SEKV. ID. Č.: 7 v zozname sekvencii, zatiaľ čo nové čiastočne funkčne
vyradené mutované sekvencie ind na báze týchto sekvencii a na báze sekvencii, ktoré sú im v
podstate podobné, sú opísané nižšie a v príkladoch s odkazom na sekvencie IND divokého
typu. Genómová DNA kódujúca proteín IND z Brassica napus neobsahuje žiadne intróny.
[76] "Sekvenciami nukleových kyselín IND-A1" alebo "variantmi sekvencii nukleových
kyselín IND-A1" podľa vynálezu sú sekvencie nukleových kyselín kódujúce aminokyselinové
sekvencie vykazujúce aspoň 75%, aspoň 80%, aspoň 85%, aspoň 90%, aspoň 95%, 98%, 99%
alebo 100% identitu sekvencie so SEKV. ID. Č.: 2 alebo sekvencie nukleových kyselín
vykazujúce aspoň 80%, aspoň 85%, aspoň 90%, aspoň 95%, 96%, 97%, 98%, 99% alebo
100% identitu sekvencie so SEKV. ID. Č.: 1 alebo SEKV. ID. Č.: 5. Tieto sekvencie
nukleových kyselín je možné taktiež označovať ako sekvencie, ktoré sú "v podstate podobné"
alebo "v podstate identické" so sekvenciami IND uvedenými v zozname sekvencii.
[77] "Sekvenciami nukleových kyselín IND-C1" alebo "variantmi sekvencii nukleových
kyselín IND-C1" podľa vynálezu sú sekvencie nukleových kyselín kódujúce aminokyselinové
sekvencie vykazujúce aspoň 75%, aspoň 80%, aspoň 85%, aspoň 90%, aspoň 95%, 98%, 99%
alebo 100 % identitu sekvencie so SEKV. ID. Č.: 4 (dlhá IND-C1) alebo so SEKV. ID. Č.: 4
od aminokyseliny v polohe 16 do aminokyseliny v polohe 210 (krátka IND-C1) alebo
sekvencie nukleových kyselín vykazujúce aspoň 80%, aspoň 85%, aspoň 90%, aspoň 95%,
96%, 97%, 98%, 99% alebo 100% identitu sekvencie so SEKV. ID. Č.: 3 (dlhá IND-C1)
alebo SEKV. ID. Č.: 3 od nukleotidu v polohe 46 do nukleotidu v polohe 633 (krátka INDC1) alebo so SEKV. ID. Č.: 7. Tieto sekvencie nukleových kyselín je možné taktiež
označovať ako sekvencie, ktoré sú "v podstate podobné" alebo "v podstate identické" so
sekvenciami IND uvedenými v zozname sekvencii.
[78] Sú teda opísané nové čiastočne funkčne vyradené mutované sekvencie nukleových
kyselín na báze sekvencii nukleových kyselín kódujúcich funkčné proteíny IND-A1 a IND-
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C1 divokého typu, vrátane ich variantov a fragmentov (ako sú podrobnejšie definované
nižšie), pričom táto mutácia sekvencie nukleovej kyseliny výhodne vedie k inzercii, delécii
alebo substitúcii jednej alebo viacerých aminokyselín v porovnaní s proteínom IND divokého
typu, najmä k substitúcii jednej alebo viacerých aminokyselín, pričom biologická aktivita
tohto proteínu IND je významne znížená. Významné zníženie biologickej aktivity proteínu
IND tu označuje, že v tomto proteíne IND dochádza k zníženiu aktivity pri väzbe DNA,
dimerizačnej schopnosti a/alebo aktivity pri regulácii transkripcie, takže rezistencia rastliny
exprimujúcej mutovaný proteín IND voči vypadávaniu semien zo šešúľ je zvýšená v
porovnaní s rastlinou exprimujúcou zodpovedajúci proteín IND divokého typu.
[79] Na stanovenie funkčnosti konkrétnej alely IND / proteínu IND v rastlinách, najmä v
rastlinách rodu Brassica, je možné stanoviť úroveň rezistencie voči vypadávaniu semien zo
šešúľ

v

rastlinách

pomocou

uskutočnenia

makroskopických,

mikroskopických

a

histologických skúšok na plodoch a kvetoch rastlín, ktoré obsahujú túto konkrétnu alelu IND /
proteín

IND,

a

zodpovedajúcich

rastlín

divokého

typu,

analogicky

so

skúškami

uskutočňovanými na kvetoch a plodoch arábky (Arabidopsis), ako opísali Liljegren a kol.
(2004, pozri vyššie), alebo ako je opísané nižšie v príkladoch. Stručne povedané, zmeny v
rezistencii voči vypadávaniu semien zo šešúľ je možné hodnotiť a/alebo merať napríklad
pomocou makroskopických testov, ako je skúmanie šešúľ so semenami prostým okom,
napríklad na vyhodnotenie prítomnosti alebo neprítomnosti okrajov chlopní, dĺžky zobáčika
šešúľ a podobne; test manuálneho pôsobenia (MIT = Manual Impact Test) na porovnanie
úrovne rezistencie voči vypadávaniu semien zo šešúľ medzi rôznymi líniami s mutovanými
IND a zodpovedajúcimi líniami divokého typu pomocou zhodnotenia, ako ľahko sa šešule
otvárajú pri miernom skrútení šešúľ; test náhodných nárazov (RIT = Random Impact Test)
pre porovnanie schopnosti vymlátenia šešúľ so semenami z rastlín z rôznych línií s
mutovanými IND, prípadne zodpovedajúcich línií divokého typu pomocou merania polčasu
vzoriek šešúľ v týchto líniách, a/alebo pomocou mikroskopických testov, ktorými sa
napríklad skúma, či a ako sú bunky na okraji chlopní a v zóne pukania šešúľ so semenami
ovplyvnené mutáciami v IND. Potom, ako sa identifikuje a charakterizuje partner, s ktorým
daný proteín IND vytvára diméry (napríklad tento proteín IND samotný v prípade, že jeho
fungovanie závisí od vytvorenia homodiméru, alebo iný proteín v prípade, že jeho fungovanie
závisí od vytvorenia heterodiméru), a/alebo gén či gény, ktorých transkripcia je regulovaná
proteínom IND, je možné funkčnosť konkrétnej alely IND / proteínu IND alternatívne
hodnotiť pomocou rekombinantných postupov, ako sú v odbore známe, napríklad pomocou
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koexpresie obidvoch partnerov diméru v hostiteľskej bunke (napríklad v baktérii, ako je E.
coli) a vyhodnotení, či sa môžu stále vytvárať diméry, či sa tieto diméry stále môžu viazať na
väzbové miesto bHLH regulovaného génu či génov a/alebo či je prostredníctvom tejto väzby
stále regulovaná transkripcia tohto génu či génov.
[80] Sú tu opísané ako endogénne, tak izolované sekvencie nukleových kyselín. Sú tu opísané
taktiež fragmenty vyššie definovaných mutovaných sekvencii IND a mutovaných variant
sekvencii nukleových kyselín IND na použitie ako primery alebo sondy alebo ako zložky
súprav, ako sú tu opísané (podrobnejšie pozri nižšie). "Fragment" sekvencie nukleovej
kyseliny ind alebo jeho variantu (ako je definovaný) môže mať rôznu dĺžku, ako je aspoň 10,
12, 15, 18, 20, 50, 100, 200, 500 či 600 po sebe idúcich nukleotidov sekvencie IND alebo ind
(alebo variantu tejto sekvencie).
[81] Sekvencie nukleových kyselín kódujúce funkčné proteíny IND
[82] Sekvencie nukleových kyselín uvedené v zozname sekvencii kódujú funkčné proteíny
IND divokého typu z Brassica napus. Tieto sekvencie sú teda endogénne pre rastliny
Brassica napus, z ktorých boli izolované. U ďalších druhov plodín, odrôd, šľachtiteľských
línií alebo divokých rastlín rodu Brassica je možné vyhľadávať ďalšie alely IND, kódujúce
rovnaké proteíny IND alebo ich varianty. Je možné napríklad využiť postupy hybridizácie
nukleových kyselín (napríklad analýzu pomocou Southemovho blottingu, napríklad použitím
prísnych hybridizačných podmienok), alebo postupmi na báze PCR pre nájdenie aliel IND
endogénnych pre iné rastliny rodu Brassica, ako sú rôzne odrody, línie alebo nájdené rastliny
Brassica napus, je možné ale taktiež vyhľadávať iné alely IND divokého typu v rastlinách,
orgánoch a pletivách Brassica juncea (najmä pokiaľ ide o alely IND na genóme A), Brassica
carinata (najmä pokiaľ ide o alely IND na genóme C) a Brassica rapa (genóm A) a Brassica
oleracea (genóm C). Pre vyhľadávanie prítomnosti aliel IND v takýchto rastlinách,
rastlinných orgánoch alebo pletivách je možné využiť sekvencie nukleových kyselín IND
uvedené v zozname sekvencii alebo varianty alebo fragmenty ľubovoľné z týchto sekvencii.
Celé sekvencie alebo fragmenty je možné napríklad použiť ako sondy alebo primery. Je
možné napríklad použiť špecifické alebo degenerované primery na amplifikáciu sekvencii
nukleových kyselín kódujúcich proteíny IND z genómovej DNA danej rastliny, rastlinného
orgánu alebo pletiva. Tieto sekvencie nukleových kyselín IND je možné izolovať a
sekvenovať použitím štandardných postupov molekulárnej biológie. Na charakterizáciu alely
či aliel je možné potom využiť bioinformatickú analýzu, napríklad pre určenie, ktorej alele
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IND daná sekvencia zodpovedá a ktorý proteín IND alebo ktorý variant proteínu IND daná
sekvencia kóduje.
[83] Skutočnosť, či sekvencia nukleovej kyseliny kóduje funkčný proteín IND, je možné
analyzovať pomocou rekombinantných postupov, ktoré sú v odbore známe, napríklad
pomocou

genetického

komplementačného

testu,

napríklad použitím

rastliny

arábky

(Arabidopsis), ktorá je homozygotná, pokiaľ ide o plne funkčne vyradenú mutovanú alelu ind,
alebo použitím rastliny Brassica napus, ktorá je homozygotná, pokiaľ ide o plne funkčne
vyradenú mutovanú alelu ind ako génu IND-A1 tak génu IND-C1.
[84] Okrem toho je známe, že sekvencie nukleových kyselín IND a ich varianty (alebo
fragmenty týchto sekvencii a ich varianty) je možné identifikovať in silico pomocou
vyhľadávania v podstate podobných sekvencii v databázach nukleových kyselín. Podobne je
možné sekvencie nukleových kyselín syntetizovať chemicky. Sú opísané taktiež fragmenty
molekúl nukleových kyselín vhodné pre prácu podľa vynálezu a sú podrobnejšie opísané
nižšie. Medzi fragmenty patria sekvencie nukleových kyselín kódujúce iba doménu bHLH
alebo menšie fragmenty obsahujúce časť domény bHLH, akou je bázická doména alebo
doména HLH a podobne.
[85] Sekvencie nukleových kyselín kódujúce mutované proteíny IND
[86] Opisujú sa tu sekvencie nukleových kyselín, v ktorých je v porovnaní so sekvenciami
nukleových kyselín IND divokého typu jedna alebo viac delécií, inzercií alebo substitúcií
nukleotidov, znázornené ako SEKV. ID. Č.: 1, 3, 5 a 7 v zozname sekvencii, pričom uvedená
mutácia (alebo uvedené mutácie) sekvencie nukleovej kyseliny vedie/vedú k významne
zníženej biologickej aktivite, teda k čiastočnému funkčnému vyradeniu biologickej aktivity,
kódovaného proteínu IND v porovnaní s proteínom IND divokého typu, rovnako ako
fragmenty takýchto mutovaných molekúl nukleových kyselín. Takéto mutované sekvencie
nukleových kyselín (označované ako sekvencie incf) je možné vytvárať a/alebo identifikovať
použitím rôznych známych spôsobov, ako je podrobnejšie opísané nižšie. Opäť platí, že
takéto molekuly nukleových kyselín sú opísané ako v endogénnej forme, tak v izolovanej
forme.
[87] V podstate akákoľvek mutácia sekvencii nukleových kyselín IND divokého typu, ktorá
spôsobí, že vzniká proteín IND, v ktorom je aspoň jedna inzercia, delécia a/alebo substitúcia
aminokyselín v porovnaní s proteínom IND divokého typu, môže viesť k významne zníženej
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alebo nulovej biologickej aktivite. Je avšak pochopiteľné, že u určitých mutácií proteínu IND
je pravdepodobnejšie, že povedú k úplnému odstráneniu biologickej aktivity proteínu IND,
ako sú mutácie, pri ktorých chýbajú významné části funkčných domén, ako je doména pre
väzbu na DNA ("b"), dimerizačná doména ("HLH") a/alebo domény regulujúce transkripciu,
alebo pri ktorých chýba alebo sú nahradené, výhodne nepodobnými alebo nekonzervatívnymi
aminokyselinami, určité nevyhnutné

aminokyselinové zvyšky v týchto doménach, ako sú

aminokyseliny Gin (Q), Ala (A) a Arg (R) v polohách 5, 9 a 13 alebo bázické
aminokyselinové zvyšky (najmä zvyšky Arg (R)) v polohách 10 a 12 konzensuálnej sekvencie
domény bHLH, ako ju definovali Heim a kol. (2003, Mol Biol Evol 20, 735 - 747; odpovedá
polohám 123, 127 a 131, respektíve 128 a 130, v SEKV. ID. Č.: 10, viď tabuľka 1), zatiaľ čo
u iných mutácii proteínu IND je pravdepodobnejšie, že povedú k významnému zníženiu
biologickej aktivity proteínu IND, ako sú mutácie vedúce k nahradeniu konkrétnych
aminokyselín, napríklad konzervatívnych aminokyselín uvedených v tabuľke 1, čo spôsobuje
menej účinnú väzbu DNA, menej účinnú dimerizáciu a/alebo menej účinnú reguláciu
transkripcie, bez toho aby bola biologická aktivita kódovaného proteínu IND úplne
odstránená. Dokument W 009/068313 (nárokujúci prioritu z európskej patentovej prihlášky
EP 07023052) napríklad opisuje plne funkčne vyradené mutované alely IND, najmä ind-alemsOl, ind-cl-emsOl a ind-cl-ems03, ktoré obsahujú nezmyselnú mutáciu vedúcu k produkcii
skrátených proteínov IND nemajúcich doménu bHLH a plne funkčne vyradené mutované
alely IND, najmä ind-al-ems05, kódujúce mutovaný proteín IND, v ktorom je konzervatívna
Arg v polohe 10 konsenzuálnej domény bHLH nahradený aromatickým His, zatiaľ čo tento
vynález opisuje čiastočne funkčne vyradené mutované alely IND, najmä napríklad ind-clems09, kódujúce mutovaný proteín IND, v ktorom je konzervatívny Ala v polohe 9
konsenzuálnej domény bHLH nahradený Thr, a ind-cl-ems04, kódujúci mutovaný proteín
IND, v ktorom je konzervatívny Arg v polohe 12 konzensuálnej domény bHLH nahradený
Cys.
[88] Molekuly nukleových kyselín môžu obsahovať jednu alebo viac mutácií, ako je:
"mutácia meniaca zmysel" ("missense"), čo je zmena v sekvencii nukleovej kyseliny, ktorá
vedie k substitúcii určitej aminokyseliny inou aminokyselinou;
nezmyselná mutácia" ("nonsense") alebo "mutácia, ktorou sa zavádza STOP kodón", čo je
zmena v sekvencii nukleovej kyseliny, ktorá vedie k zavedeniu predčasného STOP kodónu a
teda k ukončeniu translácie (čo vedie k vytváraniu skráteného proteínu); rastlinné gény
obsahujú kodóny ukončujúce transláciu (stop kodóny) "TGA" (UGA v RNA), "TAA" (UAA
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v RNA) a "TAG" (UAG v RNA); akákoľvek substitúcia, inzercia alebo delécia nukleotidu/nukleotidov, ktorá vedie k tomu, že v zrelej mRNA, ktorá sa translatuje, je (v čítacom
rámci) prítomný jeden z týchto kodónov, teda ukončí transláciu;
inzerčná mutácia" jednej alebo viacerých aminokyselín v dôsledku pridania jedného alebo
viacerých kodónov do kódujúcej sekvencie nukleovej kyseliny;
delečná mutácia" jednej alebo viacerých aminokyselín v dôsledku delécie jedného alebo
viacerých kodónov v kódujúcej sekvencii nukleovej kyseliny a
mutácia meniaca čítací rámec", ktorá vedie k tomu, že translácia sekvencie nukleovej kyseliny
v polohe downstream od mutácie sa uskutočňuje v odlišnom čítacom rámci. M utácia meniaca
čítací rámec môže mať rôzne príčiny, akou je inzercia, delécia alebo duplikácia jedného alebo
viacerých nukleotidov.
[89] V tabuľke 1 je uvedená dĺžka proteínu IND z húsenička (Arabidopsis) v SEKV. ID. C.:
10, DNA kódujúca IND z húsenička (Arabidopsis) v SEKV. ID. Č.: 9 a proteínov IND-A1 a
IND-C1 z Brassica napus v SEKV. ID. Č.: 2 a 6 respektíve SEKV. ID. Č.: 4 a 8; poloha
domén bHLH v proteínoch IND-A1 a IND-C1 z Brassica napus, na základe uvedenej polohy
domény pfam PF00010, domény smart SM00353, domény prosíte PS50888 a domény
superfam G3D.4.10.280.10 alebo SSF47459 proteínu IND z húsenička {Arabidopsis) podľa
databázy The Arabidopsis Information Resource (TAIR) (http://www.arabidopsis.org/),
(lokus At4g00120.1; SEKV. ID. Č.: 10) ); poloha domén bHLH a konzervatívnych
aminokyselín v proteínoch IND-A1 a IND-C1 z Brassica napus na základe polohy domény
bHLH a konzervatívnych aminokyselín v proteíne IND z húsenička {Arabidopsis), ako ich
uvedli Heim a kol. (2003, Mol Biol Evol 20, 735 - 747), jak je uvedli (Toledo-Ortiz a kol.,
2003, Plánt Celí 15: 1749 - 1770) a ako ich uviedli Liljegren a kol. (2004, Celí, 116, 843853), ako je ďalej opísané v dokumente W 009/068313 (nárokujúcom prioritu z európskej
patentovej prihlášky EP 07023052).

Tabuľka 1
Proteíny IND - oblasti a polohy aminokyselín (AK)
BnIND-Cla/b

AtINDI

AtINDI

BnIND-A 1

(SEKV.

(SEKV.

(SEKV. ID. (SEKV. ID. Č.:

ID. C.: 10) ID .C .:9 )

C.: 2/6)

4/8 od 16 do 2 1 0 /
SEKV. ID. Č.:
4/8)
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Kóduiúca

TAIR:

oblasť

1-198

1-594

(198 AK)

1-185

16-210/1-210

(185 AK)

(1 9 5 /2 1 0 AK)

PF00010

121-168

361-504

120-167

133-180

SM00353

124-173

370-519

123-172

136-185

PS50888

112-168

334-504

111-167

124-180

G3D.4.10.280.10

114-196

340-588

127-208

SSF47459

114-198

340-594

127-210

Liliearen a kol.

30-198

88-594

(169 AK)
bHLH:

Heim a kol.

119-174

355-523

118-173

131-186

Toledo-Ortiz a

115-167

343-501

114-166

127-179

Lilieeren a kol.

119-167

355-501

118-166

131-179

Heim a kol.

119-131

355-393

118-132

131-145

Toledo-Ortiz a

115-131

343-393

114-132

127-145

Liljegren a kol.

119-131

355-393

118-132

131-145

Heim a kol.

132-146

394-438

133-145

146-158

Toledo-Ortiz a

132-146

394-438

133-145

146-158

Liljegren a kol.

132-145

394-435

133-144

146-157

Heim a kol.

147-152

439-456

146-151

159-164

Toledo-Ortiz a

147-152

439-456

146-151

159-164

Liljegren a kol.

146-152

436-456

145-151

158-164

Heim a kol.

153-174

457-523

152-173

165-186

Toledo-Ortiz a

153-167

457-501

152-166

165-179

153-167

457-501

152-166

165-179

115

343-345

114

127

kol.

B

kol.

Hl

kol.

L

kol.

H2

kol.
Liljegren a kol.
Konzervatívna N (1T)
AK
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At ind

V (2T)

116

346-348

115

128

Q (5H)

123

367-379

122

135

A (9h- 13t )

127

379-381

126

139

R (1 0 h- 14t )

128

382-384

127

140

R ( 12h- 16t )

130

388-390

129

142

R (13H)

131

391-393

130

143

1(1 6h- 20t )

134

400-403

133

146

S (21t )

135

404-406

134

147

I (20 h-24t )

138

412-414

137

150

L (23 h-27t )

141

421-423

140

153

K (28T)

142

424-426

141

154

V (27h)

145

433-435

144

157

K (39t )

150

448-450

149

162

T (4 2 t )

153

460-463

152

165

A (36h)

154

460-462

153

166

M (45t )

156

466-468

155

168

L (39 h -46t )

157

469-471

156

169

A (4 9 t )

160

478-480

159

172

I (43 h-50t )

161

481-483

160

173

Y (52t )

163

487-489

162

175

T (5 3 t )

164

490-492

163

176

L (49 h-56t )

167

499-501

166

179

V (53h)

171

511-513

170

183

L (56h)

174

580-582

173 (A)

186

ind-5

42

124-126

25

41

ind-2 (A26>FS)l

55

163-165

-

-

ind-6 w

inzerce po

inzerce po

-

-

61

185

92

274-276

91

104

128

382-384

127

140

(W 13>ST0p)L

ind-4
(Q63>STOP)l
ind-3 (R99>H)L

45

ind-1 (L112>F)1

141

421-423

140

153

Heim a kol., H: Heim a kol., 2003, Mol Biol Evol 20, 735 - 747; Toledo-Ortiz a kol.,
Toledo-Ortiz a kol., 2003, Plánt Celí 15: 1749 - 1770; Liljegren a kol., L: Liljegren a kol.,
2004, Celí, 116, 843 - 853; w: Wu a kol., 2006, Planta 224, 971 - 979.
[90] Optimálne porovnanie sekvencie nukleovej kyseliny IND z arábky (Arabidopsis) (SEKV.
ID. Č.: 9) a jej aminokyselinovej sekvencie (SEKV. ID. Č.: 10) so sekvenciami nukleových
kyselín IND, najmä sekvenciami nukleových kyselín IND z rastliny rodu Brassica (SEKV.
ID. Č.: 1 a 3) a ich aminokyselinovými sekvenciami (SEKV. ID. Č.: 2 a 4) podľa vynálezu
umožňuje určiť polohy zodpovedajúcich konzervatívnych domén a aminokyselín v týchto
sekvenciách z rastliny rodu Brassica (sekvencie IND z rastliny rodu Brassica podľa SEKV.
ID. Č.: 1 až 4 pozri tabuľka 1).
[91] Sekvencie nukleových kyselín čiastočne funkčne vyradených mutovaných IND teda
obsahujú jeden alebo viac ľubovoľných typov mutácií opísaných vyššie. Čiastočne funkčne
vyradené sekvencie ind môžu tiež obsahovať ednu alebo viac mutácií, ktorými sa zavádza
stop kodón (nezmyselných mutácií), jednu alebo viac mutácií meniacich zmysel a/alebo jednu
alebo viac mutácií meniacich čítací rámec. Ľubovoľné z vyššie uvedených mutovaných
sekvencii nukleových kyselín sú opísané ako také (v izolovanej forme), rovnako ako rastliny a
časti rastlín endogénne obsahujúce takéto sekvencie. V nižšie uvedených tabuľkách sú
opísané najvýhodnejšie alely ind a ako je uvedené, boli uložené semená Brassica napus
obsahujúce jednu alebo viac aliel ind.
[92] Nezmyselnou (nonsense) mutáciou v alele IND, ako sa tu tento výraz používa, je mutácia
v alele IND, ktorou sa zavádza jeden alebo viac kodónov ukončujúcich transláciu do
kódujúcej sekvencie DNA a zodpovedajúcej sekvencie mRNA zodpovedajúcej alely IND
divokého typu. Kodónmi ukončujúcimi transláciu sú kodóny TGA (UGA v mRNA), TAA
(UAA) a TAG (UAG). Akákoľvek mutácia (delécia, inzercia alebo substitúcia), ktorá vedie k
vytvoreniu stop kodónu v kódujúcej sekvencii v čítacom rámci, teda povedie k ukončeniu
translácie a skráteniu aminokyselinového reťazca. Čiastočne funkčne vyradená mutovaná
alela IND môže obsahovať nezmyselnú mutáciu, kde je do sekvencie kodónov IND zavedený
stop kodón v čítacom rámci prostredníctvom substitúcie jediného nukleotidu, ako je mutácia
CAG na TAG, TGG na TAG, TGG na TGA alebo CAA na TAA. Čiastočne funkčne
vyradená mutovaná alela IND môže obsahovať nezmyselnú mutáciu, kde je do sekvencie
kodónov IND zavedený stop kodón v čítacom rámci prostredníctvom substitúcie dvoch
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nukleotidov, ako je mutácia CAG na TAA, TGG na TAA alebo CGG na TAG alebo TGA.
Čiastočne funkčne vyradená mutovaná alela IND môže obsahovať nezmyselnú mutáciu, kde
je do sekvencie kodónov IND zavedený stop kodón v čítacom rámci prostredníctvom
substitúcie troch nukleotidov, ako je mutácia CGG na TAA. Skrátený proteín nemá
aminokyseliny kódované kódujúcu DNA v polohe downstream od mutácie (teda C-koncovú
časť proteínu IND) a zachováva si aminokyseliny kódované kódujúcu DNA v polohe
upstream od mutácie (teda N-koncovú časť proteínu IND). Čiastočne funkčne vyradená
mutovaná alela IND môže obsahovať nezmyselnú mutáciu, prítomnú kdekoľvek pred
konzervatívnym zvyškom Leu v doméne H2 (v polohe 56 v konsenzuálnej sekvencii domény
bHLH, ako ju definovali Heim a kol., 2003, pozri tabuľku 1), takže chýba aspoň
konzervatívny zvyšok Leu. Čím viac skrátený je mutovaný proteín IND v porovnaní s
proteínom IND divokého typu, tým viac môže toto skrátenie viesť k významne zníženej
aktivite proteínu IND. Má sa zato, že na to, aby si mutovaný proteín IND zachoval určitú
biologickú aktivitu, mal by obsahovať aspoň doménu pre väzbu na DNA (b). Čiastočne
funkčne vyradená mutovaná alela IND môže teda obsahovať nezmyselnú mutáciu, ktorá vedie
k vzniku skráteného proteínu s dĺžkou menej ako približne 170 aminokyselín (nemá
konzervatívnu Leu), menej ako približne 150 aminokyselín (nemá doménu H2), menej ako
približne 145 aminokyselín (nemá domény L a H2), alebo menej ako približne 130
aminokyselín (nemá doménu HLH, pozri tabuľka 1).
[93] Nižšie uvedené tabuľky opisujú spektrum možných nezmyselných mutácií v sekvenciách
IND z Brassica napus, ktoré sú tu opísané:

Tabuľka 2a
Potenciálna mutácia IND-A1 (SEKV. ID. Č.: 1) zavádzajúca stop kodón
Poloha
aminokyseliny

Poloha
nukleotidu

Kodón divokého typu Aminokyselina divokého typu —*•
—►mutovaný kodón
mutovaná aminokyselina

25

74

tgg -> tag

TRP -*• STOP

75

tgg -*• tga

TRP - » STOP

74+75

tgg -»• taa

TRP -*• STOP

J169

cag - > tag

GLN -► STOP

169+171

cag —>taa

GLN -> STOP

271

caa —►taa

GLN -► STOP

57

91

47

Poloha
aminokyseliny

Poloha
nukleotidu

Kodón divokého typu Aminokyselina divokého typu —>
—> mutovaný kodón
mutovaná aminokyselina

98

292

cag -> tag

GLN -* STOP

292+294

cag —*■taa

GLN -> STOP

364

cag -> tag

GLN -*• STOP

364+366

cag —»taa

GLN -*• STOP

382+383

c g g -* tag

ARG -> STOP

382+384

cgg - > tga

ARG -* STOP

382+383+384

cgg —>taa

ARG -*• STOP

412+413

cgg - » tag

ARG -> STOP

412+414

cgg -*■ tga

ARG -> STOP

412+413+414

cgg - > taa

ARG -> STOP

502+503

cgg —> tag

ARG -► STOP

502+504

cgg -*• tga

ARG -> STOP

502+503+504

cgg —>taa

ARG -*■ STOP

505

cag —►tag

GLN -► STOP

505+507

cag —>•taa

GLN -► STOP

542

tgg -> tag

TRP - » STOP

543

tgg —►tga

TRP -> STOP

542+543

tgg -* taa

TRP

122

128

138

168

169

181

STOP

Tabuľka 2b
Potenciálna mutácia IND-C1 (SEKV. ID. Č.: 3) zavádzajúca stop kodón
Poloha
aminokyseliny

Poloha
nukleotidu

Kodón divokého typu Aminokyselina divokého typu —*•
—> mutovaný kodón
mutovaná aminokyselina

41

122

tgg -»• tag

TRP -> STOP

123

tgg —>•tga

TRP -*■ STOP

122+123

tgg -> taa

TRP -► STOP

50

148

caa —>taa

GLN -»■ STOP

73

271

cag -*■ tag

GLN -*• STOP
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Poloha
aminokyseliny

Poloha
nukleotidu

Kodón divokého typu Aminokvselina divokého typu —>
—* mutovaný kodón
mutovana aminokyselina

271+272

cag —>taa

GLN - » STOP

104

310

caa —>taa

GLN -► STOP

111

[331

cag -*• tag

GLN - h. STOP

1331+333
I

cag —►taa

GLN

403

cag —►tag

GLN -*• STOP

403+405

cag —>taa

GLN

421+422

cgg -*• tag

ARG -> STOP

421+423

cgg -*■ tga

ARG -► STOP

421+422+423

cgg - » taa

ARG ^ STOP

451+452

cgg - > tag

ARG -*■ STOP

451+453

cgg - + tga

ARG -*■ STOP

451+452+453

cgg - » taa

ARG -*• STOP

541+542

c g g -► tag

ARG -»• STOP

541+543

cgg -*• tga

ARG

541+542+543

cgg -> taa

ARG -► STOP

544

cag - f tag

GLN

544+546

cag —<■taa

GLN -* STOP

559

cag - > tag

GLN -> STOP

559+561

cag —►taa

GLN -► STOP

571

cag - » tag

GLN

571+573

cag —* taa

GLN -► STOP

135

141

151

181

182

187

191

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

[94] Je zrejmé, že mutácie sa neobmedzujú na tie, ktoré sú uvedené v tabuľkách vyššie, a
rozumie sa, že v alelách ind môžu byť prítomné analogické mutácie, ktorými sa zavádza stop
kodón iné, ako sú mutácie uvedené v zozname sekvencii a uvedené v tabuľkách vyššie.
[95] Mutáciou meniacou zmysel (missense) v alele IND, ako sa tu tento výraz používa, je
ľubovoľná mutácia (delécia, inzercia alebo substitúcia) v alele IND, ktorou sa v kódujúcej
sekvencii DNA a zodpovedajúcej sekvencii mRNA zodpovedajúce alely IND divokého typu
menia jeden alebo viac kodónov a vedie to k substitúcii (zámene) jednej alebo viacerých
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aminokyselín v proteíne IND divokého typu jednou alebo viacerými inými aminokyselinami
v mutovanom proteíne IND. Čiastočne funkčne vyradená mutovaná alela IND môže
obsahovať mutáciu meniacu zmsyel, ktorá vedie k nahradeniu zvyšku valínu (Val) v polohe
124 proteínu IND v SEKV. ID. Č.: 2, alebo v sekvencii, ktorá je jej v podstate podobná,
najmenej zvyškom metionínu (Met), ako je alela zW-a7-EMS06 (tabuľka 3a). Čiastočne
funkčne vyradená mutovaná alela IND môže obsahovať mutáciu meniacu zmysel, ktorá vedie
k nahradeniu zvyšku glycínu (Gly) v polohe 146 proteínu IND v SEKV. ID. Č.: 2, alebo v
sekvencii, ktorá je jej v podstate podobná, najmä zvyškom serínu (Ser), ako je alela ind-alEMS09 (tabuľka 3a). Čiastočne funkčne vyradená mutovaná alela IND môže obsahovať
mutáciu meniacu zmysel, ktorá vedie k nahradeniu zvyšku alanínu (Ala) v polohe 159
proteínu IND v SEKV. ID. Č.: 2, alebo v sekvencii, ktorá je jej v podstate podobná, najmä
zvyškom valínu (Val), ako je alela ind-al-E M S\3 (tabuľka 3a). Čiastočne funkčne vyradená
mutovaná alela IND môže obsahovať mutáciu meniacu zmysel, ktorá vedie k nahradeniu
zvyšku treonínu (Thr) v polohe 136 proteínu IND v SEKV. ID. Č.: 4, alebo v sekvencii, ktorá
je jej v podstate podobná, najmä zvyškom metionínu (Met), ako je alela wc/-c/-EMS08
(tabuľka 3b). Čiastočne funkčne vyradená mutovaná alela IND môže obsahovať mutáciu
meniacu zmysel, ktorá vedie k nahradeniu zvyšku alanínu (Ala) v polohe 139 proteínu IND v
SEKV. ID. Č.: 4, alebo v sekvencii, ktorá je jej v podstate podobná, najmä zvyškom treonínu
(Thr), ako je alela ind-cl-EM S09 (tabuľka 3b). Čiastočne funkčne vyradená mutovaná alela
IND môže obsahovať mutáciu meniacu zmysel, ktorá vedie k nahradeniu zvyšku arginínu
(Arg) v polohe 142 proteínu IND v SEKV. ID. Č.: 4, alebo v sekvencii, ktorá je jej v podstate
podobná, najmä zvyškom cysteínu (Cys), ako je alela ind-cl-EMS04 (tabuľka 3b).
Referenčné semená obsahujúce alely ind-al-EM S06, ind-al-EMS09, in d-al-EMS13, ind-clEMS08, ind-c 1-EMS09 a ind-cl-EMS04 v homozygótnom stave boli dňa 7. júla 2008
uložené v zbierke NCIMB Limited (Ferguson Building, Craibstone Estate, Bucksbum,
Aberdeen, Škótsko, AB21 9YA, Veľká Británia) pod prístupovými číslami NCIMB 41570,
NCIMB 41571, NCIMB 41572, NCIMB 41573, NCIMB 41574 respektíve NCIMB 41575.
Tabuľka 3a: Mutácia meniaca zmysel v IND-A1
Poloha
aminokyseliny

Poloha nukleotidu

Kodón

Aminokyselina

divokého typu divokého
—* mutovaný —>
kodón

Názov

typu alely

mutovaná

aminokyselina

Číslo
uloženia
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SEKV. ID. Č.: SEKV.

SEKV. ID.

2/6

ID. Č.: 1

Č.: 5

124

370

930

146

159*

436

1476

996

1036

gtg -► atg

ggc -*• agc

Ig cc—»gtc

VAL -► MET

GLY -* SER

ALA

VAL

ind-al-

NCIMB

EMS06

41570

ind-al-

NCIMB

EMS09

41571

ind-al-

NCIMB

EMS13

41572

Názov

Cislo

Tabuľka 3b: Mutácia meniaca zmysel v IND-C1
Poloha

Poloha nukleotidu

aminokyseliny

Kodón

Aminokyselina

divokého typu divokého
—> mutovaný —>

SEKV. ID. C

SEKV.

SEKV. ID

4/8

ID. Č.: 3

Č.: 7

136

407

903

139*

142*

415

424

911

920

typu alely

mutovaná

kodón

aminokyselina

acg -»■ atg

THR -*• MET

get —►act

c g t- » tg t

uloženia

ALA -* THR

ARG -*• CYS

ind-cl-

NCIMB

EMS08

41573

ind-cl-

NCIMB

EMS09

41574

ind-cl-

NCIMB

EMS04

41575

[96] Čiastočne funkčne vyradená mutovaná alela IND obsahujúca mutáciu meniacu zmysel
môže kódovať proteín IND, v ktorom je nahradená jedna alebo viacero konzervatívnych
aminokyselín uvedených vyššie alebo v tabuľke 1, ako sú čiastočne funkčne vyradené
mutované alely IND /W-a7-EMS13, ú?c/-c7-EMS04 a ind-cl-EMS09 (označené v tabuľke 3
symbolom *). Ako je opísané v dokumentoch Heim a kol. (2003, Mol Biol Evol 20, 735 747), Toledo-Ortiz a kol. (2003, Plánt Celí 15: 1749 - 1770), Liljegren a kol. (2004, Celí, 116,
843 - 853) a W 009/068313 (nárokujúcim prioritu z európskej patentovej prihlášky EP
07023052), niektoré z konzervatívnych aminokyselín sú pre biologickú aktivitu proteínu IND
dôležitejšie ako iné. Je teda napríklad vyššia pravdepodobnosť, že mutácie meniace zmysel,
ktoré vedú k substitúcii napríklad aminokyselín v polohe 5, 9 (napríklad ind-cl-EMS09) a 13
alebo v polohách 10 (napríklad wJ-a/-EM S05) a 12 (napríklad /m/-c7-EMS04) konsenzuálnej
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sekvencie domény bHLH, ako ju definovali Heim a kol. (pozri vyššie), budú mať za následok
významne zníženú aktivitu proteínu IND v dôsledku zníženej schopnosti viazať sa na cieľovú
DNA. Podobne platí, že v mutáciách meniacich zmysel, ktoré vedú k substitúcii napríklad
aminokyselín v polohe 16, 20, 23, 27 v skrutkovici helixl alebo v polohách 36, 39, 43, 49
(napríklad ind-al-EMS13), 53 a 56 v skrutkovici helix2 konsenzuálnej sekvencie domény
bHLH, ako ju definovali Heim a kol. (pozri vyššie), je vyššia pravdepodobnosť, že budú mať
za následok významne zníženú aktivitu proteínu IND v dôsledku zníženej schopnosti
dimerizácie.
[97] Čiastočne funkčne vyradenou mutovanou alelou IND obsahujúcou mutáciu meniacu
zmysel, ktorú je možné použiť podľa vynálezu je alela IND obsahujúca mutáciu meniacu
zmysel zodpovedajúca mutácii meniacej zmysel v čiastočne funkčne vyradených alelách ind1 z arábky (Arabidopsis) (Liljegren a kol., 2004, pozri vyššie) (pozri tabuľka 1).
[98] Mutáciou meniaci čítací rámec v alele IND, ako sa tu tento výraz používa, je mutácia
(delécia, inzercia, duplikácia a podobne) v alele IND, ktorá vedie k tomu, že sekvencia
nukleovej kyseliny v polohe downstream je od mutácie translatovaná v odlišnom čítacom
rámci.

T991 Aminokvselinové sekvencie
[100] Sú opísané čiastočne funkčne vyradené mutované aminokyselinové sekvencie IND
(napríklad aminokyselinové sekvencie IND obsahujúce jednu alebo viac mutácií, ktoré vedú k
významne zníženej biologickej aktivite proteínu IND) z rastlín čeľade Brassicaceae, najmä z
druhov rodu Brassica, najmä z Brassica napus, ale taktiež z iných druhov plodín z rodu
Brassica. Napríklad druhy rodu Brassica obsahujúce genóm A a/alebo genóm C môžu
kódovať odlišné aminokyselinové sekvencie IND-A1 alebo IND-C1, ktoré sú v podstate
podobné novým čiastočne funkčne vyradeným mutovaným proteínom IND podľa vynálezu.
Okrem toho je možné využiť spôsoby mutagenézy na vytvorenie mutácií v alelách IND
divokého typu, čím sa vytvoria mutované alely, ktoré môžu kódovať ďalšie mutované
proteíny IND, ktoré sú v podstate podobné novým čiastočne funkčne vyradeným mutovaným
proteínom IND podľa vynálezu. Aminokyselinové sekvencie mutovaných IND sú opísané v
rastline

rodu

Brassica

(teda endogénne).

Sú tu

avšak opísané

taktiež

izolované

aminokyselinové sekvencie IND (napríklad izolované z rastliny alebo pripravené synteticky),
ako i ich varianty a fragmenty ľubovoľných z týchto sekvencií a ich variantov.

52

[101] Aminokyselinové sekvencie, ktoré sú v podstate podobné novým čiastočne funkčne
vyradeným mutovaným proteínom IND podľa vynálezu, je možné získať pomocou
nahradenia aminokyselín v aminokyselinových sekvenciách čiastočne funkčne vyradených
IND podľa vynálezu inými aminokyselinami, ktoré majú podobné vlastnosti (ako je podobná
hydrofobita, hydrofilita, antigenita, sklon vytvárať alebo narušovať skrutkovicové štruktúry ahelix alebo štruktúry |3-skládaného listu). Tabuľky konzervatívnych substitúcií sú v odbore
dobre známe (viď napríklad Creighton (1984) Proteins. W.H. Freeman and Company a
tabuľka 4 tejto patentovej prihlášky).
Tabuľka 4: Príklady konzervatívnych substitúcií aminokyselín
Zvyšok

Konzervatívna substitúcia

Zvyšok

Konzervatívna substitúcia

Ala

Ser

Leu

íle, Val

Arg

Lys

Lys

Arg, Gin

Asn

Gin, His

Met

Leu, íle

Asp

Glu

Phe

Met, Leu, Tyr

Gin

Asn

Ser

Thr, Gly

Cys

Ser

Thr

Ser, Val

Glu

Asp

Trp

Tyr

Gly

Pro

Tyr

Trp, Phe

His

Asn, Gin

Val

íle, Leu

íle

Leu, Val

[102] Opisujú sa aminokyselinové sekvencie nových čiastočne funkčne vyradených
mutovaných proteínov IND ba báze proteínov IND-A1 a IND-C1, divokého typu izolovaných
z Brassica napus. Sekvencie IND divokého typu, ako sú opísané v dokumente W 009/068313
(nárokujúcom prioritu európskej patentovej prihlášky EP07023052) sú uvedené v SEKV. ID.
Č.: 2 a SEKV. ID. Č.: 4, zatiaľ čo nové čiastočne funkčne vyradené mutované sekvencie IND
na báze týchto sekvencií a sekvencií, ktoré sú im v podstate podobné, ako je opísané nižšie
a v príkladoch, s odkazom na sekvencie IND divokého typu.
Ako je opísané vyššie, proteíny IND divokého typu z rastlín Brassica napus majú dĺžku
približne 185 až 210 aminokyselín a obsahujú rad štruktúrnych a funkčných domén.
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[103] "Aminokyselinové sekvencie IND-A1" alebo "varianty aminokyselinových sekvencií
IND-A1" podľa vynálezu sú aminokyselinové sekvencie vykazujúcu aspoň 75%, aspoň 80%,
aspoň 85%, aspoň 90%, aspoň 95%, 98%, 99% alebo 100% identitu sekvencie so SEKV. ID.
C.: 2. Tieto aminokyselinové sekvencie je možné taktiež označovať ako sekvencie, ktoré sú
"v podstate podobné" alebo "v podstate identické" so sekvenciami IND uvedenými v zozname
sekvencií.
[104] "Aminokyselinové sekvencie IND-C1" alebo "varianty aminokyselinových sekvencií
IND-C1" podľa vynálezu sú aminokyselinové sekvencie vykazujúce aspoň 75%, aspoň 80%,
aspoň 85%, aspoň 90%, aspoň 95%, 96%, 97%, 98%, 99% alebo 100% identitu sekvencie so
SEKV. ID. Č.: 4 (dlhá IND-C1) alebo so SEKV. ID. Č.: 4 od aminokyseliny v polohe 16 do
aminokyseliny v polohe 210 (krátka IND-C1). Tieto aminokyselinové sekvencie je možné
taktiež označovať ako sekvencie, ktoré sú "v podstate podobné" alebo "v podstate identické"
so sekvenciami IND uvedenými v zozname sekvencií.
[105] V rámci vynálezu sú teda vhodné nové čiastočne funkčne vyradené mutované sekvencie
na báze aminokyselinových sekvencií divokého typu funkčné proteíny IND-A1 a IND-C1,
vrátane ich variantov a fragmentov (ako sú podrobnejšie definované nižšie), pričom táto
mutácia aminokyselinovej sekvencie výhodne vedie k významnému zníženiu biologickej
aktivity proteínu IND v porovnaní s biologickou aktivitou zodpovedajúceho proteínu IND
divokého typu. Významné zníženie biologickej aktivity proteínu IND tu označuje, že v tomto
proteíne IND pri väzbe DNA dochádza k zníženiu aktivity dimerizačnej schopnosti a/alebo
aktivity regulácie transkripcie, takže rezistencia rastliny exprimujúcej mutovaný proteín IND
voči vypadávaniu semien zo šešúľ je zvýšená v porovnaní s rastlinou exprimujúcou
zodpovedajúci proteín IND divokého typu, teda v porovnaní s rezistenciou zodpovedajúcej
rastliny divokého typu voči vypadávaniu semien zo šešúľ.
[106] Sú tu opísané ako endogénne, tak izolované aminokyselinové sekvencie. Sú tu opísané
taktiež fragmenty aminokyselinových sekvencií IND a varianty aminokyselinových sekvencií
IND definované vyššie. "Fragment" aminokyselinovej sekvencie IND alebo jej varianty (ako
je definovaná) môže mať rôznu dĺžku, ako je aspoň 10, 12, 15, 18, 20, 50, 100, 150, 175 či
180 susediacich aminokyselín sekvencie IND (alebo varianty tejto sekvencie).
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[107] Aminokyselinové sekvencie funkčných proteínov IND
[108] Aminokyselinovými sekvenciami uvedenými v zozname sekvencií sú funkčné proteíny
IND divokého typu z Brassica napus. Tieto sekvencie sú teda endogénne pre rastliny
Brassica

napus,

z

ktorých

boli

izolované.

V

ďalších

druhoch plodín,

odrodách,

šľachtiteľských líniách alebo divokých rastlinách z rodu Brassica je možné vyhľadávať ďalšie
funkčné proteíny IND s rovnakými aminokyselinovými sekvenciami alebo ich variantmi, ako
je opísané vyššie.
[109] Okrem toho je potrebné vziať do úvahy, že aminokyselinové sekvencie IND a ich
varianty (alebo fragmenty ľubovoľných týchto sekvencií alebo variantov) je možné
identifikovať in silico pomocou vyhľadávania v podstate podobných sekvencií v databázach
aminokyselín. Opísané sú taktiež fragmenty aminokyselinových sekvencií podľa vynálezu.
Medzi fragmenty patria aminokyselinové sekvencie domény bHLH alebo menšie fragmenty
obsahujúce časť domény bHLH, ako je bázická doména alebo doména HLH a podobne.
[110] Aminokyselinové sekvencie mutovaných proteínov IND
[111]

Vynález opisuje

aminokyselinové

sekvencie,

ktoré

zahŕňajú

v porovnaní

s

aminokyselinovými sekvenciami IND divokého typu jednu alebo viac delécií, inzercií alebo
substitúcií aminokyselín, uvedené v SEKV. ID. Č.: 2 a 4 v zozname sekvencií, v ktorých
mutácia aminokyselinovej sekvencie vedie/vedú k významne zníženej biologickej aktivite,
teda k čiastočnému funkčnému vyradeniu biologickej aktivity, kódovaného proteínu IND,
v porovnaní s proteínom divokého typu, rovnako ako aj fragmenty takýchto mutovaných
aminokyselinových sekvencií. Takéto mutované aminokyselinové sekvencie je možné
vytvárať a/alebo nájsť použitím rôznych známych spôsobov, ako je opísané vyššie. Znova
platí, že takéto aminokyselinové sekvencie sú opísané ako v endogénnej forme, tak v
izolovanej forme.
[112] Ako je opísané vyššie, v zásade platí, že akákoľvek mutácia v aminokyselinových
sekvenciách IND divokého typu, ktorá vedie k vzniku proteínu IND, ktorý vykazuje inzerciu,
deléciu a/alebo substitúciu aspoň jednej aminokyseliny v porovnaní s proteínom IND
divokého typu, môže viesť k významne zníženej alebo nulovej biologickej aktivite. Je avšak
potrebné vziať do úvahy, že určité mutácie proteínu IND s vyššou pravdepodobnosťou
povedú k úplnému odstráneniu biologickej aktivity proteínu IND, ako sú mutácie vedúce k
vzniku skrátených proteínov, v ktorých chýbajú významné časti funkčných domén, ako je
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doména pre väzbu na DNA ("b"), dimerizačná doména ("HLH") a/alebo aminokyseliny, ktoré
sú dôležité pre reguláciu transkripcie (pozri tabuľka 1), ), alebo mutácie, v ktorých prípade
chýba, alebo sú nahradené určité nevyhnutné aminokyselinové zvyšky v týchto doménach,
ako sú aminokyseliny Gin (Q), Ala (A) a Arg (R) v polohách 5, 9 a 13 alebo bázické
aminokyselinové zvyšky (najmä zvyšky Arg (R) v polohách 10 a 12 konsenzuálnej sekvencie
domény bHLH, ak ju definovali Heim a kol. (viď vyššie; odpovedá polohám 123, 127 a 131,
respektíve 128 a 130, v SEKV. ID. Č.: 10, viď tabuľka 1), pričom nahradené sú výhodne
nepodobnými alebo nekonzervatívnymi aminokyselinami, zatiaľ čo iné mutácie proteínu
s vyššou pravdepodobnosťou povedou k významnému zníženiu biologickej aktivity proteínu
IND,

ako

sú

mutácie

vedúce

k nahradeniu

konkrétnych

aminokyselín,

napríklad

konzervatívnych aminokyselín uvedených v tabuľke 1, čo spôsobuje menej účinnú väzbu
DNA, menej účinnú dimerizáciu a/alebo menej účinnú reguláciu transkripcie, bez toho aby
bola biologická aktivita kódovaného proteínu IND úplne odstránená.
[113] Vhodné sú teda čiastočne funkčne vyradené mutované proteíny IND, ktoré obsahujú
jednu alebo viac delečných alebo inzerčných mutácií, pričom táto (alebo tieto) delécia či
inzercia vedie (alebo vedú) k vzniku mutovaného proteínu, ktorý vykazuje in vivo významne
zníženú aktivitu. Takýmito mutovanými proteínmi IND sú proteíny IND, v ktorých došlo v
porovnaní s proteínom IND divokého typu k delécii alebo inzercii aspoň 1, aspoň 2, 3, 4, 5,
10, 20, 30, 50, 100, 100, 150, 175, 180 alebo viac aminokyselín, pričom táto (alebo tieto)
delécia či inzercia vedie (alebo vedú) k vzniku mutovaného proteínu, ktorý vykazuje in vivo
významne zníženú aktivitu.
[114] Vhodné sú tiež čiastočne funkčne vyradené mutované proteíny IND, ktoré sú skrátené,
pričom toto skrátenie vedie k vzniku mutovaného proteínu, ktorý vykazuje in vivo významne
zníženú aktivitu. Takýmito skrátenými proteínmi IND sú proteíny IND, ktoré nemajú funkčné
domény v C-koncovej časti zodpovedajúceho proteínu IND divokého typu a v ktorých je
zachovaná N-koncová časť zodpovedajúceho proteínu IND divokého typu. Je teda opísaný
čiastočne funkčne vyradený mutovaný proteín IND, ktorý obsahuje N-koncovú časť
zodpovedajúceho proteínu IND divokého typu až po konzervatívny zvyšok Leu v doméne H2
(v polohe 56 v konsenzuálnej sekvencií domény bHLH, ako ju opísali Heim a kol., 2003,
pozri vyššie), ale nie vrátane tohto zvyšku. Čím viac skrátený je mutovaný proteín v
porovnaní s proteínom divokého typu, tým viac môže toto skrátenie viesť k významne
zníženej aktivite proteínu IND. . Má sa zato, že k tomu, aby si mutovaný proteín IND
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zachoval určitú biologickú aktivitu, mal by obsahovať aspoň doménu pre väzbu na DNA (b).
Vhodný je teda tiež čiastočne funkčne vyradený mutovaný proteín IND, ktorý obsahuje Nkoncové časti zodpovedajúceho proteínu IND divokého typu, ktoré nemajú časť druhej
domény H alebo celú túto doménu a/alebo nemajú časť domény L alebo celú túto doménu
a/alebo nemajú časť prvej domény H alebo celú túto doménu (pozri tabuľku 1).
[115] Opisujú sa čiastočne funkčne vyradené mutované proteíny IND, ktoré obsahujú jednu
alebo viacero substitučných mutácií, kde v dôsledku tejto substitúcie (alebo týchto substitúcií)
vzniká mutovaný proteín, ktorý vykazuje významne zníženú aktivitu in vivo. Čiastočne
funkčne vyradený mutovaný proteín IND môže obsahovať substitučnú mutáciu vedúcu
k nahradeniu zvyšku valínu (Val) v polohe 124 proteínu IND v SEKV. ID. Č.: 2, alebo v
sekvencií, ktorá je jej v podstate podobná, najmä zvyškom metionínu (Met), ako je čiastočne
funkčne vyradený mutovaný proteín IND kódovaný alelou ind-al-EMS06 (tabuľka 3a).
Čiastočne funkčne vyradený mutovaný proteín IND môže obsahovať substitučnú mutáciu
vedúcu k nahradeniu zvyšku glycínu (Gly) v polohe 146 proteínu IND v SEKV. ID. Č.: 2,
alebo v sekvencií, ktorá je jej v podstate podobná, najmä zvyškom serínu (Ser), ako je
čiastočne funkčne vyradený mutovaný proteín IND kódovaný alelou ind-al-EMS09 (tabuľka
3a). Čiastočne funkčne vyradený mutovaný proteín IND môže obsahovať substitučnú mutáciu
vedúcu k nahradeniu zvyšku alanínu (Ala) v polohe 159 proteínu IND v SEKV. ID. Č.: 2,
alebo v sekvencií, ktorá je jej v podstate podobná, najmä zvyškom valínu (Val), ako je
čiastočne funkčne vyradený mutovaný proteín IND kódovaný alelou in d -a l-EMS13 (tabuľka
3a). Čiastočne funkčne vyradený mutovaný proteín IND môže obsahovať substitučnú mutáciu
vedúcu k nahradeniu zvyšku treonínu (Thr) v polohe 136 proteínu IND v SEKV. ID. Č.: 4,
alebo v sekvencií, ktorá je jej v podstate podobná, najmä zvyškom metionínu (Met), ako je
čiastočne funkčne vyradený mutovaný proteín IND kódovaný alelou /W-CÍ-EMS08 (tabuľka
3b). Čiastočne funkčne vyradený mutovaný proteín IND môže obsahovať substitučnú mutáciu
vedúcu k nahradeniu zvyšku alanínu (Ala) v polohe 139 proteínu IND v SEKV. ID. Č.: 4,
alebo v sekvencií, ktorá je jej v podstate podobná, najmä zvyškom treonínu (Thr), ako je
čiastočne funkčne vyradený mutovaný proteín IND kódovaný alelou ind-cl-EMS09 (tabuľka
3b). Čiastočne funkčne vyradený mutovaný proteín IND môže obsahovať substitučnú mutáciu
vedúcu k nahradeniu zvyšku arginínu (Arg) v polohe 142 proteínu IND v SEKV. ID. Č.: 4,
alebo v sekvencií, ktorá je jej v podstate podobná, najmä zvyškom cysteínu (Cys), ako je
čiastočne funkčne vyradený mutovaný proteín IND kódovaný alelou zW-c/-EMS04 (tabuľka
3b).
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[116] Čiastočne funkčne vyradený mutovaný proteín IND môže obsahovať substitučnú
mutáciu vedúcu k nahradeniu konzervatívnych aminokyselinových zvyškov, ako sú uvedené
vyššie alebo v tabuľke 1, ako je čiastočne funkčne vyradený mutovaný proteín IND kódovaný
alelou ind-al-EMS13, zW-c7-EMS04 alebo ind-cl-EMS09 (v tabuľke 3 označené symbolom
*)•

11171 Spôsoby
[118] Podľa ďalšieho aspektu sa opisujú spôsoby vytvárania a selekcie rastlín so semenami v
pukavých plodoch a ich buniek, častí, semien a potomstva, obsahujúcich aspoň jednu
čiastočne a/alebo aspoň jednu plne funkčne vyradenú alelu ind. Najmä sú opísané spôsoby
vytvárania a selekcie rastlín rodu Brassica, ktoré obsahujú aspoň dva gény IND, najmä rastlín
Brassica napus, a ich buniek, častí, semien a potomstva, obsahujúcich aspoň jednu čiastočne
a/alebo aspoň jednu plne funkčne vyradenú alelu ind prítomnú v aspoň jednom z aspoň dvoch
rôznych lokusov IND v genóme, napríklad v aspoň jednom z dvoch rôznych lokusov génu
IND-A1 a IND-C1 v rastlinách rodu Brassica, a spôsoby rozlíšenia prítomnosti plne funkčne
vyradených aliel ind, čiastočne funkčne vyradených aliel ind a aliel IND divokého typu v
rastline so semenami v pukavých plodoch alebo časti tejto rastliny. Sú teda opísané spôsoby
(ako je mutagenéza a/alebo markermi asistovaná selekcia) vytvárania a/alebo identifikácie
čiastočne funkčne vyradených alel ind a/alebo plne funkčne vyradených aliel ind alebo rastlín
so semenami v pukavých plodoch alebo častí týchto rastlín obsahujúcich takéto alely ind a
spôsoby kombinovania vhodného počtu čiastočne funkčne vyradených alel ind a/alebo plne
funkčne vyradených aliel ind a/alebo rôznych typov čiastočne funkčne vyradených aliel ind
a/alebo plne funkčne vyradených aliel ind v jedinej rastline so semenami v pukavých plodoch
k zmene vlastností týchto rastlín pokiaľ ide o pukavost plodov, najmä zníženie vypadávania
semien alebo pozdržanie vypadávania semien až do obdobia po zbere, pri súčasnom
zachovaní agronomický relevantnej schopnosti vymlátenia šešúl.
[119] Čiastočne a plne funkčne vyradené mutované alely ind podľa vynálezu je možné
vytvoriť (napríklad indukovať pomocou mutagenézy) a/alebo nájsť použitím radu spôsobov,
ktoré sú v odbore obvyklé, napríklad použitím spôsobov na báze PCR, ktorými sa amplifikuje
časť genómovej sekvencie alebo cDNA-sekvencie ind alebo celá táto sekvencia.
[120] Po mutagenéze sa použitím známych spôsobov zo semien, na ktoré sa pôsobilo,
vypestujú rastliny, alebo sa rastliny regenerujú z buniek, na ktoré sa pôsobilo. Semená, ktoré
sa podrobili mutagenéze, je možné napríklad vysiať v súlade s bežnými postupmi pestovania
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a po samoopelení sa na rastlinách vytvoria semená. Alternatívne je možné z mikrospóry alebo
peľových buniek, na ktoré sa pôsobilo, získať zárodky, ktoré sú zdvojenými haploidmi, čím
sa bezprostredne vytvoria homozygotné rastliny, napríklad ako to opísali Coventry a kol.
(1988, Manual for Microspore Culture Technique for Brassica napus. Dep. Crop Sci. Techn.
Bull. OAC Publication 0489. Univ. o f Guelph, Guelph, Ontario, Kanada). Ďalej je možné
semená, ktoré sa vytvoria v dôsledku takéhoto samoopelenia, v terajšej alebo nasledujúcej
generácii pozbierať a podrobiť ich vyhľadávacím testom na zistenie prítomnosti mutovaných
aliel IND použitím postupov, ktoré sú v odbore bežné, napríklad postupov na báze
polymerizačnej reťazovej reakcie (PCR) (amplifikácie aliel ind) alebo postupov na báze
hybridizácie, napríklad analýzou pomocou Southemova blottingu, vyhľadávacieho testu
použitím BAC-knižnice a podobne, a/alebo je možné u nich uskutočniť priame sekvenovanie
aliel ind. Pre vyhľadávanie prítomnosti bodových mutácií (takzvaného polymorfizmu v
jedinom nukleotide, alebo SNP) v mutovaných alelách IND, je možné použiť spôsoby
detekcie SNP, ktoré sú v odbore obvyklé, napríklad postupmi na báze oligoligácie, postupmi
na báze predĺženia o jedinú bázu alebo postupmi na báze rozdielov v reštrikčných miestach,
ako je systém TILLING.
[121] Ako je opísané vyššie, mutagenéza (spontánna, ako i indukovaná) konkrétnej alely IND
divokého typu vedie k tomu, že výsledná mutovaná alela IND vykazuje jeden alebo viac
deletovaných,

inzertovaných

alebo

substituovaných

nukleotidov

(ďalej

sa

označujú

"mutovaná oblasť"). Mutovanú alelu IND je možné teda charakterizovať pomocou polohy a
konfigurácie jedného alebo viacerých deletovaných, inzertovaných alebo substituovaných
nukleotidov v alele IND divokého typu. Miesto v alele IND divokého typu, kde bol
inzertovaný, deletovaný prípadne substituovaný jeden alebo viac nukleotidov, sa tu taktiež
označuje ako "mutovaná oblasť alebo sekvencia". Výraz "5 - alebo 3'-lemujúca oblasť alebo
sekvencia", ako je tu používaný, označuje oblasť alebo sekvenciu DNA v mutovanej alele
IND (alebo v zodpovedajúcej alele IND divokého typu) s veľkosťou aspoň 20 bp, výhodne
aspoň 50 bp, aspoň 750 bp, aspoň 1500 bp a až 5000 bp, pričom ide o DNA inú ako je DNA,
ktorá

obsahuje

uvedených

jeden

alebo

viac

deletovaných,

inzertovaných

alebo

substituovaných nukleotidov. Výhodne pritom ide o DNA z mutovanej alely IND (alebo
zodpovedajúcej alely IND divokého typu), ktorá sa v mutovanej alele IND (alebo
zodpovedajúcej alele IND divokého typu) nachádza buď bezprostredne oproti (upstream) od
mutovanej oblasti a prilieha k nej ("5'-lemujúca oblasť alebo sekvencia") alebo sa nachádza
bezprostredne v smere (downstream) od mutovanej oblasti a prilieha k nej ("3'-lemujúca
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oblasť alebo sekvencia"). Výraz "spájajúca oblasť, ako je tu používaný, označuje oblasť DNA
v mutovanej alele IND (alebo zodpovedajúcej alele IND divokého typu), kde je navzájom
spojená mutovaná oblasť a 5'- alebo 3'-lemujúca oblasť. "Sekvencia siahajúca cez spájajúcu
oblasť medzi mutovanou oblasťou a 5'- alebo 3'-lemujúcou oblasťou" teda zahŕňa mutovanú
sekvenciu, ako i lemujúcu sekvenciu, ktorá k nej prilieha.
[122] Nástroje vyvinuté na identifikáciu konkrétnej mutovanej alely IND alebo rastliny alebo
rastlinného materiálu obsahujúceho konkrétnu mutovanú alelu IND alebo produktov, ktoré
obsahujú rastlinný materiál obsahujúci konkrétnu mutovanú alelu IND, sú založené na
špecifických genómových charakteristikách konkrétnej mutovanej alely IND v porovnaní s
genómovými charakteristikami zodpovedajúcej alely IND divokého typu, ako je špecifická
reštrikčná mapa genómovej oblasti obsahujúca mutovanú oblasť, molekulárne markery alebo
sekvencie lemujúcich a/alebo mutovaných oblastí.
[123] Potom, ako sa uskutoční sekvenovanie konkrétnej mutovanej alely IND, je možné
vytvoriť primery a sondy, ktoré špecificky rozpoznávajú sekvencie v 5'-lemujúcej, 3'lemujúcej a/alebo mutovanej oblasti mutovanej alely IND v nukleovej kyseline (DNA alebo
RNA) vzorky použitím postupov molekulárnej biológie. Je možné napríklad vyvinúť spôsob
na báze PCR pre nájdenie mutovanej alely IND v biologických vzorkách (ako sú vzorky
rastlín, rastlinného materiálu alebo produktov obsahujúcich rastlinný materiál). Takáto
reakcia PCR je založená na aspoň dvoch špecifických "primeroch": jeden z nich rozpoznáva
sekvencie v 5'- alebo 3'-lemujúcej oblasti mutovanej alely IND a druhý rozpoznáva sekvencie
v 3'- alebo 5'-lemujúcej oblasti mutovanej alely IND; alebo jeden z nich rozpoznáva sekvencie
v 5'- alebo 3'-lemujúcej oblasti mutovanej alely IND a druhý rozpoznáva sekvencie v
mutovanej oblasti mutovanej alely IND; alebo jeden z nich rozpoznáva sekvencie v 5'- alebo
3'-lemujúcej oblasti mutovanej alely IND a druhý rozpoznáva sekvencie siahajúce cez
spájajúcu oblasť medzi 3'- alebo 5'-lemujúcou oblasťou a mutovanou oblasťou konkrétnej
mutovanej alely IND (ako je podrobnejšie opísané nižšie).
[124] Primery výhodne majú sekvenciu s veľkosťou medzi 15 a 35 nukleotidmi, ktorá pri
optimalizovaných podmienkach PCR ""špecificky rozpoznáva" sekvencie v 5'- alebo 3'lemujúcej oblasti, sekvencie v mutovanej oblasti alebo sekvencie siahajúce cez spájajúcu
oblasť medzi 3'- alebo 5'-lemujúcou oblasťou a mutovanou oblasťou konkrétnej mutovanej
alely IND, takže sa zo vzorky nukleovej kyseliny obsahujúcej konkrétnu mutovanú alelu IND
amplifikuje

špecifický

fragment

("fragment

špecifický

pre

mutovanú

IND"

alebo
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charakteristický amplikon). To znamená, že sa pri optimalizovaných podmienkach PCR
amplifikuje iba cieľová mutovaná alela IND a žiadna iná sekvencia v rastlinnom genóme.
[125] Primermi pre PCR vhodnými v rámci vynálezu môžu byť nasledujúce primery:
oligonukleotidy s dĺžkou v rozmedzí od 17 nt do približne 200 nt, obsahujúce
nukleotidovú sekvenciu aspoň 17 susediacich nukleotidov, výhodne 20 susediacich
nukleotidov, vybratú z 5'- alebo 3'-lemujúcej sekvencie konkrétnej mutovanej alely IND
alebo jej komplementu (teda napríklad sekvencie, ktorá 5'- alebo 3-lem uje jeden alebo
viac nukleotidov deletovaných, inzertovaných alebo substituovaných v mutovaných
alelách IND podľa vynálezu, ako je sekvencia, ktorá 5 - alebo 3’-lemuje vyššie opísané
nezmyselné mutácie, mutácie meniace zmysel alebo mutácie meniace čítací rámec, alebo
sekvencia, ktorá 5 - alebo 3’-lemuje mutácie zavádzajúce stop kodón uvedené vo vyššie
uvedených tabuľkách alebo vyššie uvedené substitučné mutácie, alebo jej komplement,
(primery rozoznávajúce 5'-lemujúce sekvencie) alebo
oligonukleotidy s dĺžkou v rozmedzí od 17 nt do približne 200 nt, obsahujúce
nukleotidovú sekvenciu aspoň 17 susediacich nukleotidov, výhodne 20 nukleotidov,
vybratú zo sekvencie mutovanej oblasti konkrétnej mutovanej alely IND alebo jej
komplementu

(teda

napríklad

sekvencie

nukleotidov

inzertovaných

alebo

substituovaných v génoch IND podľa vynálezu alebo jej komplementu) (primery
rozoznávajúce mutované sekvencie).
[126] Primery môžu byť samozrejme dlhšie ako uvedených 17 susediacich nukleotidov a
môžu mať dĺžku napríklad 18, 19, 20, 21, 30, 35, 50, 75, 100, 150 alebo 200 nt alebo môžu
byť ešte dlhšie. Tieto primery môžu byť plne tvorené nukleotidovou sekvenciou vybranou z
uvedených

nukleotidových

sekvencií

lemujúcich

a

mutovaných

sekvencií.

Avšak

nukleotidová sekvencia primerov na ich 5'-konci (teda vonkajších 17 susediacich nukleotidov
nachádzajúcich sa na 3'-konci) je menej významná. 5'-sekvencia primerov môže byť teda
tvorená nukleotidovou sekvenciou vybranou z lemujúcej alebo mutovanej sekvencie, ako je to
v danom prípade relevantné, môže ale obsahovať niekoľko (napríklad 1, 2, 5, 10) chýb v
párovaní báz (mismatch). 5'-sekvencia primerov môže byť dokonca celkom tvorená
nukleotidovou sekvenciou, ktorá nezodpovedá lemujúcej alebo mutovanej sekvencií, ako je
napríklad nukleotidová sekvencia, ktorá predstavuje rozpoznávacie miesta pre reštrikčné
enzýmy. Takéto nezodpovedajúce sekvencie alebo lemujúce sekvencie DNA s chybami v
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párovaní báz by výhodne nemali byť dlhšie ako 100 a ešte výhodnejšie by nemali byť dlhšie
ako 50 alebo len 25 nukleotidov.
[127] Okrem toho môžu vhodné primery obsahovať nukleotidovú sekvenciu siahajúcu cez
spájajúcu oblasť medzi lemujúcou a mutovanou sekvenciou (teda napríklad spájajúca oblasť
medzi sekvenciou 5'- alebo 3'-lemujúcou jeden alebo viac nukleotidov deletovaných,
inzertovaných alebo substituovaných v mutovaných alelách IND podľa vynálezu a sekvenciou
tohto jedného alebo viacerých inzertovaných alebo substituovaných nukleotidov alebo
sekvenciou 3'- prípadne 5'-lemujúcou uvedených jeden alebo viac deletovaných nukleotidov,
ako je spájajúca oblasť medzi sekvenciou 5'- alebo 3'-lemujúcou nezmyselné mutácie,
mutácie meniace zmysel alebo mutácie meniace čítací rámec vo vyššie opísaných génoch IND
podľa vynálezu a sekvenciou týchto nezmyselných mutácií, mutácií meniacich zmysel alebo
mutácií meniacich čítací rámec alebo spájajúcu oblasť medzi sekvenciou 5'- alebo 3'lemujúcou potenciálnu mutáciu zavádzajúcu stop kodón, ako je uvedená v tabuľkách vyššie,
alebo substitučné mutácie uvedené vyššie a sekvencie tejto potenciálnej mutácie zavádzajúce
stop kodón prípadne substitučných mutácií), alebo môžu byť touto nukleotidovou sekvenciou
tvorené s tým, že táto nukleotidová sekvencia nie je odvodená výhradne buď z mutovanej
oblasti alebo z lemujúcich oblastí.
[128] Odborníkovi so skúsenosťami v odbore bude taktiež hneď jasné, že správne zvolené
páry primerov pre PCR by taktiež nemali obsahovať sekvencie, ktoré sú vzájomne
komplemen-tárne.
[129] Pre účely vynálezu je "komplementom nukleotidovej sekvencie znázornenej v SEKV.
ID. Č.: X" nukleotidová sekvencia, ktorú je možné odvodiť od znázornenej nukleotidovej
sekvencie pomocou nahradenia nukleotidov ich komplementárnym nukleotidom podľa
Chargaffových pravidiel (A<-+T; G<->G) a čítanie sekvencie v smere od 5'-konca k 3'-koncu,
teda v opačnom smere v porovnaní so znázornenou nukleotidovou sekvenciou.
[130] Príklady primerov vhodných na identifikáciu konkrétnych mutovaných aliel IND sú
opísané v príkladoch.
[131] Výraz "nukleotidová sekvencia podľa SEKV. ID. Č.: Z od polohy X do polohy Y"
označuje nukleotidovú sekvenciu, ktorá zahŕňa obidva koncové nukleotidy.
[132] Výhodne má amplifikovaný fragment dĺžku medzi 50 a 1000 nukleotidmi, ako je dĺžka
medzi 50 a 500 nukleotidmi alebo dĺžka medzi 100 a 350 nukleotidmi. Špecifické primery
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môžu mať sekvenciu, ktorá vykazuje identitu medzi 80 a 100 % so sekvenciou v 5'- alebo 3'lemujúcej oblasti, so sekvenciou v mutovanej oblasti alebo so sekvenciou siahajúcou cez
spájajúcu oblasť medzi 3'- alebo 5'-lemujúcou oblasťou a mutovanou oblasťou konkrétnej
mutovanej alely IND s tým, že chyby v párovaní báz naďalej umožňujú pomocou týchto
primerov pri optimalizovaných podmienkach PCR špecificky identifikovať konkrétnu alelu
IND. Rozsah prijateľných chýb v párovaní báz je možné avšak ľahko experimentálne
stanoviť, ako je odborníkovi v odbore známe.
[133] Detekciu a/alebo identifikáciu "špecifického fragmentu mutovanej IND" je možné
uskutočniť rôznymi spôsobmi, napríklad prostredníctvom odhadu veľkosti po gélovej alebo
kapilárnej elektroforéze alebo prostredníctvom spôsobov detekcie na fluorescenčnej báze.
Špecifické fragmenty mutovanej IND je možné taktiež priamo sekvenovať. V odbore sú
známe taktiež iné spôsoby detekcie amplifikovaných fragmentov DNA, ktoré sú špecifické
pre určitú sekvenciu.
[134] V odbore sú opísané štandardné protokoly uskutočňovania PCR, ako napríklad v
dokumente "PCR Applications Manual" (Roche M olecular Biochemicals, 2. vydanie, 1999) a
v iných dokumentoch. Optimálne podmienky na uskutočňovanie PCR, vrátane sekvencie
špecifických primerov, sú pre každú konkrétnu mutovanú alelu IND opísané v "protokole
identifikácie pomocou PCR". Rozumie sa avšak, že rad parametrov v protokole identifikácie
pomocou PCR môže byť nutné prispôsobiť konkrétnym laboratórnym podmienkam a je
možné ich mierne modifikovať na získanie podobných výsledkov. Napríklad v prípade
využitia odlišného spôsobu preparácie DNA môže byť nutné upraviť napríklad množstvo
primerov, polymerázy, koncentráciu M gCk alebo použité podmienky hybridizácie. Podobne
platí, že zvolenie iných primerov môže byť určujúce na to, že v rámci protokolu identifikácie
pomocou PCR môžu byť optimálne iné podmienky. Tieto úpravy budú avšak odborníkovi v
odbore zrejmé a sú ďalej podrobne rozobraté v doterajších manuáloch využitia PCR, akým je
vyššie citovaný dokument.
[135] Príklady protokolov identifikácie pomocou PCR na identifikáciu konkrétnych
mutovaných aliel IND sú opísané v príkladoch.
[136] Alternatívne je možné špecifické primery využiť na amplifikáciu špecifického
fragmentu mutovanej IND, ktorý je možné využiť ako "špecifickú sondu" na identifikáciu
konkrétnej mutovanej alely IND v biologických vzorkách. Uvedenie nukleovej kyseliny v
biologickej vzorke do kontaktu so sondou pri podmienkach, ktoré umožňujú hybridizáciu
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tejto sondy so zodpovedajúcim fragmentom nukleovej kyseliny vedie k vytvoreniu hybridu
nukleová kyselina/sonda. Vytvorenie tohto hybridu je možné detegovať (napríklad pomocou
značenia nukleovej kyseliny alebo sondy), pričom vytvorenie tohto hybridu svedčí o
prítomnosti konkrétnej mutovanej alely IND. Takéto spôsoby identifikácie na báze
hybridizácie so špecifickou sondou (buď na nosiči v pevnej fáze alebo v roztoku) sú v odbore
opísané. Špecifickou sondou je výhodne sekvencia, ktorá pri optimalizovaných podmienkach
špecificky hybridizuje s oblasťou v 5'- alebo 3'-lemujúcej oblasti a/alebo v mutovanej oblasti
konkrétnej mutovanej alely IND (táto oblasť je ďalej označovaná ako "špecifická oblasť
mutovanej IND"). Špecifická sonda výhodne obsahuje sekvenciu s veľkosťou medzi 10 a
1000 bp, 50 a 600 bp, medzi 100 až 500 bp či medzi 150 až 350 bp, ktorá je aspoň na 80 %,
výhodne na 80 až 85 % , ešte výhodnejšie na 85 až 90 %, najmä výhodne na 90 až 95 % a
najvýhodnejšie na 95 % až 100 % identická (alebo komplementárna) s nukleotidovou
sekvenciou špecifickej oblasti. Výhodne bude špecifická sonda obsahovať sekvenciu s
veľkosťou približne 13 až približne 100 susediacich nukleotidov, ktorá je identická (alebo
komplementárna) so špecifickou oblasťou konkrétnej mutovanej alely IND.
[137] Špecifickými sondami vhodnými v rámci vynálezu môžu byť nasledujúce sondy:
oligonukleotidy s dĺžkou v rozmedzí od 13 nt do približne 1000 nt, obsahujúce
nukleotidovú

sekvenciu

aspoň 13 susediacich nukleotidov,

vybratú

zo súboru

zahŕňajúceho

5'- a 3'-lemujúce sekvencie konkrétnej mutovanej alely IND a ich

komplementy (ide teda napríklad o sekvenciu 5'- alebo 3'-lemujúcu jeden alebo viac
deletovaných, inzertovaných alebo substituovaných nukleotidov v mutovaných alelách
IND podľa vynálezu, akou je sekvencia 5'- alebo 3'-lemujúca vyššie opísané nezmyselné
mutácie, mutácie meniace zmysel alebo mutácie meniace čítací rámec, alebo sekvencie
5'- alebo 3'-lemujúce mutácie zavádzajúce potenciálny stop kodón, uvedené v tabuľkách
vyššie, alebo vyššie uvedené substitučné mutácie) a sekvencie vykazujúce s nimi aspoň
80% identitu sekvencie (sondy rozpoznávajúcej 5 -lemujúce sekvencie) alebo
oligonukleotidy s dĺžkou v rozmedzí od 13 nt do približne 1000 nt, obsahujúce
nukleotidovú

sekvenciu

aspoň 13

susediacich nukleotidov,

vybratú

zo súboru

zahŕňajúceho mutovanú sekvenciu konkrétnej mutovanej alely IND a jej komplement (ide
teda napríklad o sekvenciu nukleotidov inzertovaných do génu IND podľa vynálezu alebo
substituovaných v tomto géne, alebo jej komplement) a sekvencie vykazujúce s nimi
aspoň 80% identitu sekvencie (sondy rozpoznávajúce mutované sekvencie).
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[138] Tieto sondy môžu byť plne tvorené nukleotidovou sekvenciou vybranou z uvedených
nukleotidových sekvencií lemujúcich a mutovaných sekvencií. Avšak nukleotidová sekvencia
sond na ich 5'- alebo 3-konci je menej významná. 5'- alebo 3'-sekvencie sond môžu byť teda
tvorené nukleotidovou sekvenciou vybratou z lemujúcej alebo mutovanej sekvencie, ako je to
v danom prípade relevantné, môžu byť ale tvorené nukleotidovou sekvenciou, ktorá
nezodpovedá lemujúcej alebo mutovanej sekvencií. Takéto nezodpovedajúce sekvencie by
výhodne nemali byť dlhšie ako 50, výhodnejšie nie dlhšie ako 25 alebo dokonca nie dlhšie
ako 20 alebo 15 nukleotidov.
[139] Okrem toho môžu vhodné sondy obsahovať nukleotidovú sekvenciu siahajúcu cez
spájajúcu oblasť medzi lemujúcimi sekvenciami a mutovanou sekvenciou (teda napríklad
spájajúcu oblasť medzi sekvenciou 5'- alebo 3'-lemujúcou jeden alebo viac deletovaných,
inzertovaných alebo substituovaných nukleotidov v mutovaných alelách IND podľa vynálezu
a

sekvenciou

tohto jedného

alebo

viacerých

inzertovaných

alebo

substituovaných

nukleotidov, alebo sekvenciou 3'- prípadne 5'-lemujúcou tento jeden alebo viac deletovaných
nukleotidov, ako je spájajúca oblasť medzi sekvenciou 5'- alebo 3'-lemujúcou vyššie opísané
nezmyselné mutácie, mutácie meniace zmysel alebo mutácie meniace čítací rámec v génoch
IND podľa vynálezu a sekvenciou týchto nezmyselných mutácií, mutácií meniacich zmysel
alebo mutácií meniacich čítací rámec alebo spájajúcu oblasť medzi sekvenciou 5'- alebo 3'lemujúcou mutácie zavádzajúce potenciálny stop kodón, ako sú uvedené v tabuľkách vyššie,
alebo vyššie uvedené substitučné mutácie a sekvenciou tejto mutácie zavádzajúcou
potenciálny stop kodón prípadne substitučné mutácie), alebo môžu byť touto sekvenciou
tvorené s tým, že uvedená nukleotidová sekvencia nie je odvodená výlučne buď od mutovanej
oblasti alebo od lemujúcich oblastí.
[140] Príklady špecifických sond vodných na identifikáciu konkrétnych mutovaných aliel
IND sú opísané v príkladoch.
[141] Detekcia a/alebo identifikácia "špecifickej oblasti mutovanej IND" hybridizujúca so
špecifickou sondou sa môže uskutočňovať rôznymi spôsobmi, napríklad prostredníctvom
odhadu veľkosti po gélovej elektroforéze alebo prostredníctvom spôsobov detekcie na
fluorescenčnej báze. V odbore sú známe taktiež iné spôsoby detekcie "špecifickej oblasti
mutovanej IND" hybridizujúcej so špecifickou sondou, ktoré sú špecifické pre určitú
sekvenciu.
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[142] Alternatívne je možné vytvoriť rastliny alebo časti rastlín obsahujúce jednu alebo viac
mutovaných aliel ind a identifikovať ich použitím iných spôsobov, ako je spôsob "Delete-agene™", ktorý využíva PCR na vyhľadávanie delečných mutantov vytvorených mutagenézou
využívajúcou rýchle neutróny (pozri prehľad Li a Zhang, 2002, Funct Integr Genomics 2: 254
- 258) či spôsob TILLING (targeted induced local lesions in genomes = cielené indukované
miestne poškodenie v genómoch), ktorým sa identifikujú bodové mutácie indukované EMS
použitím denaturujúcej vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie (DHPLC) na detekciu
zmien párov báz pomocou analýzy heteroduplexov (McCallum a kol., 2000, Nat Biotechnol
18: 455 a McCallum a kol. 2000, Plánt Physiol. 123, 439 - 442) a podobne. Ako bolo
uvedené, spôsob TILLING využíva vyhľadávanie mutácií s vysokou kapacitou (napríklad
použitím štiepenia heteroduplexov mutovaná DNA - DNA divokého typu pomocou Cel 1 a
detekcie použitím systému na báze sekvenčného gélu). Vynález teda zahŕňa použitie spôsobu
TILLING na identifikáciu rastlín alebo častí rastlín obsahujúcich jednu alebo viac
mutovaných aliel ind a spôsoby vytvorenia a identifikácie takýchto rastlín, rastlinných
orgánov, pletív a semien. Tento spôsob, ako je tu opísaný, môže teda zahŕňať nasledujúce
stupne:

mutagenézu

rastlinných

semien

(napríklad

mutagenézu

využívajúcu

EMS),

nahromadenie rastlinných jedincov alebo DNA, amplifikáciu oblasti, ktorá je predmetom
záujmu pomocou PCR, vytvorenie heteroduplexov a ich detekciu pomocou systému s
vysokou kapacitou, identifikáciu mutovanej rastliny a sekvenovanie mutovaného produktu
PCR. Rozumie sa, že na vytvorenie takýchto mutovaných rastlín je možné taktiež využiť i iné
spôsoby mutagenézy a selekcie.
[143] Miesto indukovania mutácií v alelách IND je možné pomocou spôsobov známych v
odbore identifikovať prirodzene (spontánne) mutovanej alely. Na vyhľadávanie prítomnosti
prirodzene mutovaných aliel ind vo väčšom počte rastlín alebo častí rastlín je možné využiť
napríklad systém ECOTILLING (Henikoff a kol. 2004, Plánt Physiology 135(2): 630 - 6).
Pokiaľ ide o vyššie opísané spôsoby mutagenézy, výhodne sa uskutočňuje vyhľadávanie v
prípade druhov rodu Brassica, ktoré obsahujú genóm A a/alebo genóm C, takže je možné
identifikovanú alelu ind následne zaviesť do iných druhov rodu Brassica, ako je Brassica
napus, pomocou kríženia (medzidruhového kríženia alebo kríženia v rámci druhu) a selekcie.
V prípade systému ECOTILLING sa vyhľadávanie prirodzeného polymorfizmu v šľachti
teľských líniách alebo príbuzných druhoch uskutočňuje pomocou vyššie opísanej metodiky
TILLING, pričom sa pre amplifikáciu cieľovej alely ind pomocou PCR, vytvorenia
heteroduplexu a analýzu s vysokou kapacitou použijú jednotlivé rastliny alebo súbory rastlín.

66

Potom môže nasledovať selekcia jednotlivých rastlín vykazujúcich požadovanú mutáciu,
ktoré je možné následne využiť v programe šľachtenia, ktoré slúži na zabudovanie
požadovanej mutovanej alely do rastlín.
[144] Identifikované mutované alely je možné potom sekvenovať a sekvencie je možné
porovnať s alelou divokého typu na zistenie, k akej mutácii či mutáciám došlo. Prípadne je
možné pomocou vyššie opísaných spôsobov testovať funkčnosť. Použitím tohto postupu je
možné identifikovať väčší počet mutovaných aliel ind (a rastlín rodu Brassica, ktoré obsahujú
jednu alebo viac takýchto aliel). Požadované mutované alely je možné potom kombinovať s
požadovanými alelami divokého typu pomocou spôsobov kríženia a selekcie, ako je
podrobnejšie opísané nižšie. Nakoniec sa vytvorí jediná rastlina obsahujúca požadovaný počet
mutovaných aliel ind a požadovaný počet aliel IND divokého typu.
[145] Oligonukleotidy vhodné ako primery pre PCR alebo špecifické sondy na detekciu
konkrétnej mutovanej alely IND je možné taktiež využiť pre vyvinutie spôsobov na
stanovenie stavu konkrétnej mutovanej alely IND pokiaľ ide o zygozitu.
[146] Na stanovenie stavu konkrétnej mutovanej alely IND, pokiaľ ide o zygozitu, je možné
vyvinúť test na báze PCR na zistenie prítomnosti konkrétnej mutovanej alely IND a/alebo
zodpovedajúcej alely IND divokého typu.
[147] Na stanovenie stavu konkrétnej mutovanej alely IND, pokiaľ ide o zygozitu, je možné
vytvoriť dva primery špecificky rozpoznávajúce alelu IND divokého typu takým spôsobom,
že tieto primery smerujú k sebe a medzi primermi sa nachádza mutovaná oblasť. Týmito
primermi môžu byť primery špecificky rozpoznávajúce 5'- prípadne 3'-lemujúce sekvencie.
Tento súbor primerov umožňuje súčasnú diagnostickú amplifikáciu mutovanej alely IND, ako
i zodpovedajúcej alely IND divokého typu pomocou PCR.
[148] Alternatívne je možné na stanovenie stavu konkrétnej mutovanej alely IND, pokiaľ ide
o zygozitu, vytvoriť dva primery špecificky rozpoznávajúce alelu IND divokého typu takým
spôsobom, že tieto primery smerujú k sebe a jeden z nich špecificky rozpoznáva mutovanú
oblasť. Týmito primermi môžu byť primery špecificky rozpoznávajúce sekvencie 5'- alebo 3'lemujúcej oblasti prípadne mutovanej oblasti alely IND divokého typu. Tento súbor primerov
spoločne s tretím primerom, ktorý špecificky rozpoznáva sekvenciu mutovanej oblasti v
mutovanej alele IND, umožňuje súčasnú diagnostickú amplifikáciu mutovaného génu IND
ako i génu IND divokého typu pomocou PCR.
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[149] Alternatívne je možné na stanovenie stavu konkrétnej mutovanej alely IND, pokiaľ ide
o zygozitu, vytvoriť dva primery špecificky rozpoznávajúce alelu IND divokého typu takým
spôsobom, že tieto primery smerujú k sebe a jeden z nich špecificky rozpoznáva spájajúcu
oblasť medzi 5'- alebo 3'-lemujúcou oblasťou a mutovanou oblasťou. Týmito primermi môžu
byť primery špecificky rozpoznávajúce 5'- alebo 3'-lemujúce sekvencie, prípadne spájajúcu
oblasť medzi mutovanou oblasťou a 3'- alebo 5'-lemujúcou oblasťou alely IND divokého
typu. Tento súbor primerov spoločne s tretím primerom, ktorý špecificky rozpoznáva
spájajúcu oblasť medzi mutovanou oblasťou a 3'- alebo 5'-lemujúcou oblasťou mutovanej
alely IND, umožňuje súčasnú diagnostickú amplifikáciu mutovaného génu IND, ako i génu
IND divokého typu pomocou PCR.
[150] Alternatívne je možné stav konkrétnej mutovanej alely IND, pokiaľ ide o zygozitu,
stanoviť pomocou použitia alternatívnych súborov primerov, ktoré špecificky rozpoznávajú
mutovanú alelu IND a alelu IND divokého typu.
[151] V prípade, že je rastlina homozygotná, pokiaľ ide o mutovaný gén IND alebo
zodpovedajúci gén IND divokého typu, vznikne pri vyššie opísaných diagnostických testoch
použitím PCR jediný produkt PCR, ktorý je typický, výhodne typický pokiaľ ide o dĺžku, buď
pre mutovanú alelu IND alebo pre alelu IND divokého typu. V prípade, že je rastlina
heterozygotná, pokiaľ ide o mutovanú alelu IND, objavia sa dva špecifické produkty PCR, čo
je spôsobené tým, že došlo k amplifikácii ako mutovanej alely IND, tak alely IND divokého
typu.
[152] Identifikáciu produktov PCR špecifických pre IND divokého typu a mutovanú IND je
možné uskutočňovať napríklad pomocou odhadu veľkosti po gélovej alebo kapilárnej
elektroforéze (napríklad v prípade mutovaných aliel IND, v ktorých bol inzertovaný alebo
deletovaný

rad

nukleotidov,

čo

vedie

k

rozdielu

vo

veľkosti

medzi

fragmentmi

amplifikovanými z alely IND divokého typu a mutovanej alely IND, takže tieto fragmenty
môžu byť viditeľne oddelené na géle) pomocou zhodnotenia prítomnosti alebo neprítomnosti
dvoch odlišných fragmentov po gélovej alebo kapilárnej elektroforéze, pričom diagnostickú
amplifikáciu mutovanej alely IND použitím PCR je možné prípadne uskutočňovať oddelene
od diagnostickej amplifikácie alely IND divokého typu použitím PCR; pomocou priameho
sekvenovania

amplifikovaných

fluorescenčnej báze.

fragmentov

alebo

pomocou

spôsobov

detekcie

na
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[153] Príklady primerov vhodných na stanovenie zygozity konkrétnych mutovaných aliel IND
sú opísané v príkladoch.
[154] Alternatívne je možné na stanovenie stavu konkrétnej mutovanej alely IND, pokiaľ ide
o zygozitu, vyvinúť test na báze hybridizácie, na zistenie prítomnosti konkrétnej mutovanej
alely IND a/alebo zodpovedajúcej alely IND divokého typu.
[155] Na stanovenie stavu konkrétnej mutovanej alely IND, pokiaľ ide o zygozitu, je možné
vytvoriť dve špecifické sondy rozpoznávajúce alelu IND divokého typu takým spôsobom, že
každá sonda špecificky rozpoznáva sekvencie v alele IND divokého typu a že sa mutovaná
oblasť nachádza medzi sekvenciami, ktoré sondy rozpoznávajú. Týmito sondami môžu byť
sondy špecificky rozpoznávajúce 5'- prípadne 3'-lemujúce sekvencie. Použitie jednej alebo
výhodne obidvoch týchto sond umožňuje súčasnú diagnostickú hybridizáciu mutovanej alely
IND, ako i zodpovedajúcej alely IND divokého typu.
[156] Alternatívne je možné na stanovenie stavu konkrétnej mutovanej alely IND, pokiaľ ide
o zygozitu, vytvoriť dve špecifické sondy rozpoznávajúce alelu IND divokého typu takým
spôsobom, že jedna z nich špecificky rozpoznáva sekvencie v alele IND divokého typu, ktorá
sa nachádza upstream alebo downstream od mutovanej oblasti, výhodne upstream od
mutovanej oblasti, a druhá špecificky rozpoznáva mutovanú oblasť. Týmito sondami môžu
byť sondy špecificky rozpoznávajúce sekvencie 5'- alebo 3'-lemujúcej oblasti, výhodne 5'lemujúcej oblasti, prípadne sekvencie mutovanej oblasti alely IND divokého typu. Použitie
jednej alebo výhodne obidvoch týchto sond, prípadne spoločne s treťou sondou, ktorá
špecificky rozpoznáva sekvencie mutovanej oblasti v mutovanej alele IND, umožňuje
diagnostickú hybridizáciu mutovaného génu IND a génu IND divokého typu.
[157] Alternatívne je možné na stanovenie stavu konkrétnej mutovanej alely IND, pokiaľ ide
o zygozitu, vytvoriť špecifickú sondu rozpoznávajúcu alelu IND divokého typu takým
spôsobom, že táto sonda špecificky rozpoznáva spájajúcu oblasť medzi 5'- alebo 3'-lemujúcou
oblasťou, výhodne 5'-lemujúcou oblasťou, a mutovanou oblasťou alely IND divokého typu.
Táto sonda, prípadne spoločne s druhou sondou, ktorá špecificky rozpoznáva spájajúcu oblasť
medzi 5'- alebo 3'-lemujúcou oblasťou, výhodne 5'-lemujúcou oblasťou, a mutovanou
oblasťou mutovanej alely IND, umožňuje diagnostickú hybridizáciu mutovaného génu IND a
génu IND divokého typu.
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[158] Alternatívne je možné stav konkrétnej mutovanej alely IND, pokiaľ ide o zygozitu,
stanoviť pomocou použitia alternatívnych súborov sond, ktoré špecificky rozpoznávajú
mutovanú alelu IND a alelu IND divokého typu.
[159] V prípade, že je rastlina homozygotná, pokiaľ ide o mutovaný gén IND alebo
zodpovedajúci gén IND divokého typu, vznikne pri vyššie opísaných diagnostických
hybridizačných testoch jediný špecifický produkt hybridizácie, ako je jeden alebo viac
hybridizujúcich (reštrikčných) fragmentov DNA, pričom tento produkt je typický, výhodne
typický pokiaľ ide o dĺžku, buď pre mutovanú alelu IND alebo pre alelu IND divokého typu.
V prípade, že je rastlina heterozygotná, pokiaľ ide o mutovanú alelu IND, objavia sa dva
špecifické produkty hybridizácie, čo je spôsobené tým, že došlo k hybridizácii ako mutovanej
alely IND, tak alely IND divokého typu.
[160] Identifikáciu produktov hybridizácie špecifických pre IND divokého typu a mutovanú
IND je možné uskutočňovať napríklad pomocou odhadu veľkosti po gélovej alebo kapilárnej
elektroforéze (napríklad v prípade mutovaných aliel IND, v ktorých bol inzertovaný alebo
deletovaný rad nukleotidov, čo vedie k rozdielu vo veľkosti medzi hybridizujúcimi
(reštrikčnými) fragmentmi DNA z alely IND divokého typu a mutovanej alely IND, takže
tieto fragmenty môžu byť viditeľne oddelené na géle); pomocou zhodnotenia prítomnosti
alebo neprítomnosti dvoch odlišných špecifických produktov hybridizácie po gélovej alebo
kapilárnej elektroforéze, pričom diagnostickú hybridizáciu mutovanej alely IND je možné
prípadne uskutočňovať oddelene od diagnostickej hybridizácie alely IND divokého typu,
pomocou priameho sekvenovania hybridizovaných (reštrikčných) fragmentov DNA alebo
pomocou spôsobov detekcie na fluorescenčnej báze.
[161] Príklady sond vhodných na stanovenie zygozity konkrétnych mutovaných aliel IND sú
opísané v príkladoch.
[162] Ďalej je možné použitím tu uvedených špecifických informácií o sekvencií určitej
konkrétnej mutovanej alely IND vyvinúť taktiež spôsoby detekcie špecifické pre určitú
konkrétnu mutovanú alelu IND, ktoré sa líšia od spôsobov amplifikácie na báze PCR alebo na
báze hybridizácie. Medzi takého alternatívne spôsoby detekcie patria spôsoby detekcie
lineárneho zosilnenia signálu na základe invazívneho štiepenia konkrétnych štruktúr
nukleových kyselín, pričom tento postup je taktiež známy pod označením technológie
Invader™ (ako je opísaná napríklad v patentoch USA č. 5,985,557 "Invasive Cleavage o f
Nucleic Acids" a 6,001,567 "Detection o f Nucleic Acid sequences by Invader Directed
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Cleavage"), spôsoby detekcie na báze RT-PCR, ako je systém Taqman, alebo iné spôsoby
detekcie, ako je systém SNPlex, postupy na báze predĺženia o jedinú bázu (SBE) a podobne.
Stručne povedané, v prípade postupu Invader™ je možné cieľovou mutovanou sekvenciou
napríklad hybridizovať so značeným prvým oligonukleotidom nukleovej kyseliny, ktorý
obsahuje nukleotidovú sekvenciu mutovanej sekvencie alebo sekvencie siahajúcej cez
spájajúcu oblasť medzi 5'-lemujúcou oblasťou a mutovanou oblasťou, a s druhým
oligonukleotidom nukleovej kyseliny, ktorý obsahuje 3'-lemujúcu oblasť bezprostredne
downstream od mutovanej sekvencie a susediacej s ňou, pričom uvedený prvý a druhý
oligonukleotid sa prekrývajú aspoň o jeden nukleotid. Dvojdielna alebo trojdielna štruktúra,
ktorá vzniká pomocou tejto hybridizácie, umožňuje selektívne štiepenie sondy enzýmom (tým
je Cleavase®), pričom cieľová sekvencia zostáva neporušená. Odštiepená značená sonda sa
potom detekuje prípadným použitím intermediárneho stupňa, ktorý vedie k ďalšiemu
zosilneniu signálu.
[163] Výraz "súprava", ako je tu používaný, označuje súbor reakčných činidiel za účelom
uskutočnenia spôsobu podľa vynálezu, konkrétnejšie na identifikáciu konkrétnej mutovanej
alely IND v biologických vzorkách, alebo na stanovenie stavu rastlinného materiálu
obsahujúceho konkrétnu mutovanú alelu IND, pokiaľ ide o zygozitu. Konkrétnejšie povedané,
súprava vhodná pre vynález obsahuje aspoň dva špecifické primery, ako sú opísané vyššie, na
identifikáciu konkrétnej mutovanej alely IND, alebo aspoň dva alebo tri špecifické primery na
stanovenie stavu pokiaľ ide o zygozitu. Súprava môže ďalej prípadne obsahovať akékoľvek
iné reakčné činidlo, ktoré je tu opísané v protokole identifikácie pomocou PCR. Alternatívne
môže súprava obsahovať aspoň jednu špecifickú sondu, ktorá špecificky hybridizuje s
nukleovou kyselinou v biologických vzorkách, na identifikáciu prítomnosti konkrétnej
mutovanej alely IND v týchto vzorkách, ako je opísané vyššie, na identifikáciu konkrétnej
mutovanej alely IND, alebo aspoň dve alebo tri špecifické sondy na stanovenie stavu pokiaľ
ide o zygozitu. Súprava môže prípadne ďalej obsahovať akékoľvek iné reakčné činidlo (akým
je bez toho, aby išlo o obmedzujúci výpočet, hybridizačný pufor, značiace činidlo) pre
identifikáciu konkrétnej mutovanej alely IND v biologických vzorkách použitím danej
špecifickej sondy.
[164] Súpravu podľa vynálezu je možné použiť na účely kontroly kvality (napríklad čistoty
partií osiva) a detekciu prítomnosti alebo neprítomnosti konkrétnej mutovanej alely IND v
rastlinnom materiáli alebo v materiáli obsahujúcom rastlinný materiál alebo získaným z
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rastlinného materiálu, akým sú bez toho, aby išlo o obmedzujúci výpočet, produkty slúžiace
ako potraviny alebo krmivá, a zložky súpravy je možné týmto účelom konkrétne prispôsobiť.
[165] Termín "primer", ako je tu používaný, zahŕňa akúkoľvek nukleovú kyselinu, ktorá je
schopná vyvolať syntézu vytvárania nukleovej kyseliny v postupe závislom od templátu, ako
je PCR. Typicky sú primermi oligonukleotidy s veľkosťou od 10 do 30 nukleotidov, je možné
však použiť i dlhšie sekvencie. Primery môžu byť v dvojreťazcovej forme, i keď výhodná je
jednoreťazcová forma. Ako primery je možné použiť sondy, tie sú však vytvorené tak, aby sa
viazali na cieľovú DNA alebo RNA, a nemusia sa využiť v postupe, ktorého podstatou je
amplifikácia.
[166] Termín "rozpoznávajúci", ako sa tu používa, keď sa hovorí o špecifických primeroch,
označuje skutočnosť, že tieto špecifické primery špecificky hybridizujú so sekvenciou
nukleovej kyseliny v konkrétnej mutovanej alele IND pri uvedených podmienkach daného
spôsobu (ako sú podmienky protokolu identifikácie pomocou PCR), pričom špecifickosť sa
zistí pomocou použitia pozitívnych a negatívnych kontrol.
[167] Termín "hybridizujúci", ako sa tu používa, keď sa hovorí o špecifických sondách,
označuje skutočnosť, že sa táto sonda viaže pri štandardných podmienkach prísnosti na
špecifickú oblasť v sekvencií nukleovej kyseliny konkrétnej mutovanej alely IND. Výraz
štandardné podmienky prísnosti, ako je tu používaný, označuje tu opísané podmienky
hybridizácie alebo obvyklé podmienky hybridizácie, ako ich opísali Sambrook a kol., 1989
(Molecular Cloning: A Laboratory Manual, druhé vydanie, Cold Spring Harbour Laboratory
Press, NY), ktoré môžu zahŕňať napríklad nasledujúce stupne: 1) imobilizáciu fragmentov
rastlinnej genómovej DNA alebo DNA z BAC-knižnice na filtri, 2) prehybridizáciu tohto
filtra počas 1 až 2 hodín pri teplote 65 °C v 6 X SSC, 5 X Denhardtovom roztoku, 0,5% SDS
a 20 pg/ml denaturovanej DNA slúžiacej ako nosič, 3) pridanie hybridizačnej sondy, ktorá
bola označená, 4) inkubáciu počas 16 až 24 hodín, 5) premývanie filtra jedenkrát počas 30
minút v 6X SSC, 0,1% SDS pri teplote 68 °C, 6) premývanie filtra trikrát (dvakrát počas 30
minút v 30 ml a jedenkrát počas 10 minút v 500 ml) v 2 X SSC, 0,1% SDS pri teplote 68 °C a
7) exponovanie filtra počas 4 až 48 hodín na film zaznamenávajúci rôntgenové žiarenie pri
teplote -70 °C.
[168] "Biologickou vzorkou", ako sa tu tento výraz používa, je vzorka rastliny, rastlinného
materiálu alebo produktu obsahujúceho rastlinný materiál. Termín "rastlina" je chápaný tak,
že zahŕňa rastlinné pletivá v ľubovoľnom štádiu zrelosti, ako i ľubovoľné bunky, pletivá alebo
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orgány odobrané alebo získané z akejkoľvek takejto rastliny, pričom sem patria bez toho, aby
išlo o obmedzujúci výpočet, akékoľvek semená, listy, stopky, kvety, korene, jednotlivé
bunky, gamety, bunkové kultúry, pletivové kultúry alebo protoplasty. Výraz "rastlinný
materiál", ako je tu používaný, označuje materiál, ktorý je získaný z rastliny alebo pochádza z
rastliny. Produktmi obsahujúcimi rastlinný materiál sa rozumejú produkty slúžiace ako
potraviny či krmivo alebo iné produkty, ktoré sú vyrobené použitím rastlinného materiálu,
alebo môžu byť kontaminované rastlinným materiálom. Rozumie sa, že v kontexte vynálezu
sa v takýchto biologických vzorkách testuje prítomnosť nukleových kyselín špecifických pre
konkrétnu mutovanú alelu IND, z čoho vyplýva prítomnosť nukleových kyselín vo vzorkách.
Spôsoby identifikácie konkrétnej mutovanej alely IND v biologických vzorkách, o ktorých sa
tu hovorí, sa teda týkajú identifikácie nukleových kyselín, ktoré obsahujú konkrétnu
mutovanú alelu IND v biologických vzorkách.
[169] Opisuje sa tu taktiež kombinácia konkrétnych aliel IND v jednej rastline, prenos jednej
alebo viacerých konkrétnych mutovaných aliel IND z jednej rastliny na inú rastlinu, rastliny
obsahujúce jednu alebo viac konkrétnych mutovaných aliel IND, potomstvo získané z týchto
rastlín a rastlinné bunky, časti rastlín a semená rastlín získané z týchto rastlín.
[170] Opisuje sa tiež spôsob kombinovania vhodného počtu čiastočne funkčne vyradených
aliel ind a/alebo plne funkčne vyradených aliel ind a/alebo rôznych typov čiastočne funkčne
vyradených aliel ind a/alebo plne funkčne vyradených aliel ind v jedinej rastline so semenami
v pukavých plodoch k zmene vlastností tejto rastliny pokiaľ ide o pukavosť plodov, najmä
zníženia vypadávania semien alebo pozdržania vypadávania semien až do obdobia po zbere,
pri súčasnom zachovaní agronomický relevantnej schopnosti vymlátenia šešúl.
[171] Vhodný pre vynález je spôsob menenia vlastností rastliny rodu Brassica, obsahujúci
aspoň dva gény IND, pokiaľ ide o pukavosť plodov, najmä znižovania vypadávania semien
alebo pozdržiavania vypadávania semien až do obdobia po zbere, pri súčasnom zachovaní
agronomický relevantnej schopnosti vymlátenia šešúl, pričom spôsob zahrnuje nasledujúce
kroky:
vytvorenie a/alebo selekcia rastliny rodu Brassica, obsahujúcej aspoň dva gény IND,
v ktorej sú aspoň dvomi alelami týchto aspoň dvoch génov IND čiastočne funkčne
vyradené alely ind, ako sú opísané vyššie a
selekcia rastliny so zmenenými vlastnosťami pokiaľ ide o pukavosť plodov, najmä
rastliny, u ktorej je znížené vypadávanie semien alebo je pozdržané až do obdobia po
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zbere, pričom si šešule súčasne zachovávajú agronomický relevantnú schopnosť
vymlátenia.
[172] Uvedenou rastlinou rodu Brassica obsahujúcou aspoň dva gény IND môže byť rastlina
Brassica napus obsahujúca gén IND-A1 a IND-C1. Najmä platí, že uvedenými aspoň dvomi
čiastočne funkčne vyradenými alelami ind môžu byť čiastočne funkčne vyradené alely ind
génu IND-C1.
[173] Tento spôsob môže ďalej zahrnovať stupeň vytvorenia a/alebo selekcie rastliny rodu
Brassica, obsahujúcej aspoň dva gény IND, v ktorej sú aspoň dvoma ďalšími alelami týchto
aspoň dvoch génov IND plne funkčne vyradené alely ind, ako sú opísané vyššie. Uvedenou
rastlinou rodu Brassica obsahujúcou aspoň dva gény IND môže byť rastlina Brassica napus
obsahujúca gén IND-A1 a IND-C1. Najmä platí, že uvedenými aspoň dvoma čiastočne
funkčne vyradenými alelami ind môžu byť čiastočne funkčne vyradené alely ind génu INDA1 a uvedenými aspoň dvoma plne funkčne vyradenými alelami ind môžu byť plne funkčne
vyradené alely ind génu IND-C1.
[174] Vhodný pre vynález je spôsob vytvárania hybridnej rastliny alebo semena plodiny z
rodu Brassica, obsahujúcej aspoň dva gény IND, najmä hybridnej rastliny alebo semena
Brassica napus, kde sú zmenené vlastnosti tejto rastliny alebo rastliny, ktorá vyrastie z tohto
semena, pokiaľ ide o pukavosť plodov, najmä je u nej znížené vypadávanie semien alebo je
pozdržané až do obdobia po zbere, pričom si šešule súčasne zachovávajú agronomický
relevantnú schopnosť vymlátenia, pričom spôsob zahrnuje nasledujúce stupne:
vytvorenie a/alebo identifikáciu prvej rastliny, ktorá obsahuje prvú čiastočne funkčne
vyradenú alelu ind v homozygótnom stave a druhej rastliny, která obsahuje druhú
čiastočne funkčne vyradenú alelu ind v homozygótnom stave, ako sú opísané vyššie a
kríženie tejto prvej a druhej rastliny a získanie hybridných semien F1 z tohto kríženia,
ktoré obsahujú dve čiastočne funkčne vyradené alely ind uvedených aspoň dvoch génov
IND.
[175] Uvedená prvá rastlina môže ďalej obsahovať prvú plne funkčne vyradenú alelu ind v
homozygótnom stave a uvedená druhá rastlina môže ďalej obsahovať druhú plne funkčne
vyradenú alelu ind v homozygótnom stave, ako sú opísané vyššie, a získajú sa hybridné
semená F1 obsahujúce dve čiastočne funkčne vyradené alely ind a dve plne funkčne vyradené
alely ind uvedených aspoň dvoch génov IND.
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[176] Možnosť použitia rodičovských rastlín obsahujúcich čiastočne a/alebo plne funkčne
vyradenú alelu ind v homozygótnom stave na produkciu hybridných semien, z ktorých je
možné vypestovať rastliny, ktoré vykazujú znížené alebo pozdržané vypadávanie semien pri
súčasnom zachovaní agronomický relevantnej schopnosti vymlátenia šešúl, predstavuje
výhodu v porovnaní s použitím jednej rodičovskej rastliny, ktorá obsahuje dve plne funkčne
vyradené alely ind v homozygótnom stave a jednej rodičovskej rastliny, ktorá obsahuje jednu
plne funkčne vyradenú alelu ind, ako je opísané v dokumente W 009/068313 (nárokujúcom
prioritu z európskej patentovej prihlášky EP 07023052), keďže obidve rodičovské rastliny
produkujú šešule, ktoré vykazujú agronomický relevantnú schopnosť vymlátenia, zatiaľ čo
šešule rodičovskej rastliny obsahujúce dve plne funkčne vyradené alely ind v homozygótnom
stave produkujú šešule podobné trubičke, z ktorých je ťažké zozbierať semená.
[177] Uvedená prvá čiastočne funkčne vyradená alela ind môže byť rovnaká ako uvedená
druhá čiastočne funkčne vyradená alela ind, takže sú hybridné semená F1 homozygótne
pokiaľ ide o čiastočne funkčne vyradenú alelu ind. Uvedená prvá plne funkčne vyradená alela
ind môže byť rovnaká ako uvedená druhá plne funkčne vyradená alela ind, takže sú hybridné
semená F 1 homozygótne pokiaľ ide o plne funkčne vyradenú alelu ind.
[178] Plne funkčne vyradené alely ind (teda alely IND, ktorých funkčná expresia je úplne
odstránená), ako sú alely opísané v dokumente W 009/068313 (nárokujúcim prioritu z
európskej patentovej prihlášky EP 07023052), a/alebo čiastočne funkčne vyradené alely ind
(teda alely IND, ktorých funkčná expresia je čiastočne odstránená), ako sú opísané tu, je
možné kombinovať podľa štandardných postupov šľachtenia.
[179] Čiastočne a/alebo plne funkčne vyradené alely ind je možné napríklad kombinovať v
jedinej rastline so semenami v pukavých plodoch pomocou toho, že sa
(a) vytvoria a/alebo identifikujú dve alebo viacero rastlín, z ktorých každá obsahuje jednu
alebo viac zvolených, čiastočne a/alebo plne funkčne vyradených aliel ind, ako sú v
prípade čiastočne funkčne vyradených aliel ind opísané vyššie a ako súv prípade plne
funkčne vyradených aliel ind opísané v dokumente W 009/068313 (nárokujúcom prioritu
z európskej patentovej prihlášky EP 07023052),

(b) kríži sa prvá rastlina obsahujúca jednu alebo viacero zvolených čiastočne a/alebo plne
funkčne vyradených aliel ind s druhou rastlinou obsahujúcou jednu alebo viac iných
zvolených čiastočne a/alebo plne funkčne vyradených aliel ind, získajú sa semená F1 z
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kríženia a prípadne sa identifikuje rastlina F1 obsahujúcu jednu alebo viac zvolených
čiastočne a/alebo plne funkčne vyradených aliel ind z prvej rastliny s jednou alebo
viacerými zvolenými čiastočne a/alebo plne funkčne vyradenými alelami ind z druhej
rastliny, ako je opísané vyššie,
(c) prípadne sa opakuje krok (b), až sa získa rastlina F1 obsahujúca všetky zvolené čiastočne
a/alebo plne funkčne vyradené alely ind a
(d) prípadne
sa identifikuje rastlina F l, ktorá je homozygotná alebo heterozygotná, pokiaľ ide o
zvolenú čiastočne a/alebo plne funkčne vyradenú alelu ind pomocou stanovenia
stavu mutovaných aliel IND pokiaľ ide o zygozitu, ako je v prípade čiastočne
funkčne vyradených aliel ind opísané vyššie a ako je v prípade plne funkčne
vyradených aliel ind opísané v dokumente W009/068313 (nárokujúcom prioritu z
európskej patentovej prihlášky EP 07023052),
vytvoria sa rastliny, ktoré sú homozygotné, pokiaľ ide o jednu alebo viac zvolených
čiastočne a/alebo plne funkčne vyradených aliel ind pomocou uskutočnenia jedného
z nasledujúcich stupňov:
získanie zdvojene haploidných rastlín z ošetrených mikrospór alebo peľových
buniek rastlín F l, ktoré obsahujú jednu alebo viac zvolených čiastočne a/alebo
plne funkčne vyradených aliel ind, ako je opísané vyššie,
samoopeľovanie rastlín F l obsahujúcich jednu alebo viac zvolených čiastočne
a/alebo plne funkčne vyradených aliel ind počas jednej alebo viacerých generácií
(y), získanie semien F l Sy zo samoopelenia a identifikácie rastlín F l Sy, ktoré
sú homozygotné pokiaľ ide o jednu alebo viacero čiastočne a/alebo plne funkčne
vyradených aliel ind ako je opísané vyššie.
[180] Čiastočne a/alebo plne funkčne vyradené alely ind je možné napríklad preniesť z jednej
rastliny so semenami v pukavých plodoch na inú rastlinu, tak, že sa
(a) vytvorí a/alebo identifikuje prvá rastlina, ktorá obsahuje jednu alebo viacero čiastočne
a/alebo plne funkčne vyradených aliel ind, ako je opísané vyššie, alebo sa vytvorí prvá
rastlina pomocou kombinovania jednej alebo viacerých zvolených čiastočne a/alebo plne
funkčne vyradených aliel ind v jednej rastline, ako je opísané vyššie (pričom táto prvá
rastlina je homozygotná alebo heterozygotná pokiaľ ide o túto jednu alebo viacero
čiastočne a/alebo plne funkčne vyradených aliel ind),
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(b) kríži táto prvá rastlina obsahujúca jednu alebo viacero čiastočne a/alebo plne funkčne
vyradených aliel ind s druhou rastlinou neobsahujúcou túto jednu alebo viacero čiastočne
a/alebo plne funkčne vyradených aliel ind, získajú sa semená F l z kríženia (pričom tieto
semená sú heterozygotná, pokiaľ ide o čiastočne a/alebo plne funkčne vyradenú alelu ind
v prípade, že prvá rastlina bola homozygotná, pokiaľ ide o túto čiastočne a/alebo plne
funkčne vyradenú alelu ind, a pričom polovica týchto semien je heterozygotná, pokiaľ ide
o čiastočne a/alebo plne funkčne vyradenú alelu ind a druhá polovica týchto semien je
azygotná, pokiaľ ide o čiastočne a/alebo plne funkčne vyradenú alelu ind to znamená, že
túto alelu neobsahuje, v prípade, že prvá rastlina bola heterozygotná, pokiaľ ide o túto
čiastočne a/alebo plne funkčne vyradenú alelu ind, a prípadne sa identifikujú rastliny F l
obsahujúce jednu alebo viacero zvolených čiastočne a/alebo plne funkčne vyradených
aliel ind, ako je opísané vyššie,
(c) spätne krížia rastliny F l obsahujúce jednu alebo viacero zvolených čiastočne a/alebo plne
funkčne vyradených aliel ind s druhou rastlinou, ktorá neobsahuje túto jednu alebo
viacero zvolených čiastočne a/alebo plne funkčne vyradených aliel ind počas jednej alebo
viacerých generácií (x), získajú sa semená BCx z týchto krížení a v každej generácii BCx
sa identifikujú rastliny, ktoré obsahujú jednu alebo viacero zvolených čiastočne a/alebo
plne funkčne vyradených aliel ind, ako je opísané vyššie a
(d) prípadne vytvoria rastliny BCx, ktoré sú homozygotné, pokiaľ ide o túto jednu alebo
viacero zvolených čiastočne a/alebo plne funkčne vyradených aliel ind pomocou
uskutočnenia jedného z nasledujúcich stupňov:
získanie zdvojene haploidných rastlín z ošetrených mikrospór alebo peľových buniek
rastlín BCx, ktoré obsahujú jednu alebo viac požadovaných čiastočne a/alebo plne
funkčne vyradených alel ind, ako je opísané vyššie,
samoopeľovanie rastlín BCx obsahujúcich jednu alebo viacero požadovaných
čiastočne a/alebo plne funkčne vyradených aliel ind počas jednej alebo viacerých
generácií (y), získanie semien BCx Sy zo samoopelenia a identifikácie rastlín BCx
Sy, ktoré sú homozygotné pokiaľ ide o jednu alebo viac požadovaných čiastočne
a/alebo plne funkčne vyradených aliel ind, ako je opísané vyššie.
[181] Uvedenou prvou a druhou rastlinou so semenami vpukavých plodoch môžu byť
rastliny z čeľade Brassicaceae, najmä rastliny rodu Brassica, najmä rastliny Brassica napus
alebo rastliny z iného druhu plodiny z rodu Brassica. Alternatívne môže byť prvou rastlinou
rastlina z čeľade Brassicaceae, najmä rastlina rodu Brassica, najmä rastlina Brassica napus
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alebo rastlina z iného druhu plodiny z rodu Brassica a druhou rastlinou môže byť rastlina zo
šľachtiteľskej línie z čeľade Brassicaceae, najmä zo šľachtiteľskej línie z rodu Brassica,
najmä zo šľachtiteľskej línie Brassica napus alebo zo šľachtiteľskej línie z iného druhu
plodiny z rodu Brassica. "Šľachtiteľskou líniou", ako sa tu tento výraz používa, je výhodne
homozygotná rastlinná línia, ktorá sa odlišuje od všetkých ostatných rastlinných línií
výhodným genotypom a/alebo fenotypom, ktorá sa používa na produkciu hybridných
potomkov.
SEKVENCIE
:i e
SEKV. ID. Č.: 1:

kódujúca DNA génu 1ND-A1 kódujúca proteín IND-A1 divokého typu z
Brassica napus

SEKV. ID. Č.: 2:

proteín IND-A1 divokého typu kódovaný sekvenciou SEKV. ID. Č.: 1

SEKV. ID. Č.: 3:

kódujúca DNA génu IND-C1 kódujúca proteín IND-C1 divokého typu z
Brassica napus

SEKV. ID. Č.: 4:

proteín IND-C1 divokého typu kódovaný sekvenciou SEKV. ID. Č.: 3

SEKV. ID. Č.: 5:

genómová DNA génu IND-A1 kódujúca proteín IND-A1 divokého typu z
Brassica napus

SEKV. ID. Č.: 6:

proteín IND-A1 divokého typu kódovaný sekvenciou SEKV. ID. Č.: 5

SEKV. ID. Č.: 7:

genómová DNA génu IND-C1 kódujúca proteín IND-C1 divokého typu z
Brassica napus

SEKV. ID. Č.: 8:

proteín IND-C1 divokého typu kódovaný sekvenciou SEKV. ID. Č.: 7

SEKV. ID. Č.: 9:

kódujúca DNA génu IND1 z arábky (Arabidopsis)

Č.: 10:
SEKV. ID. C.:

proteín IND1 z arábky {Arabidopsis) kódovaný sekvenciou SEKV. ID.
Č.: 9

SEKV. ID. Č. 11:

Oligonukleotid na detekciu IND-A1-EMS06 a -WT

SEKV. ID. Č. 12:

Oligonukleotid na detekciu IND-A1-EMS06

SEKV. ID. Č. 13:

Oligonukleotid na detekciu IND-A1-WT

SEKV. ID. Č. 14:

Oligonukleotid na detekciu IND-A1-EMS09 a -WT

SEKV. ID. Č. 15:

Oligonukleotid na detekciu IND-A1-EMS09

SEKV. ID. Č. 16:

Oligonukleotid na detekciu IND-A1-WT

SEKV. ID. Č. 17:

Oligonukleotid na detekciu IND-A1-EMS13 a - WT

SEKV. ID. Č. 18:

Oligonukleotid na detekciu IND-A1-EMS13

SEKV. ID. Č.: 19:

Oligonukleotid na detekciu IND-A1-WT
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SEKV. ID. C.: 20

Oligonukleotid na detekciu IND-C1-EMS04 a - WT

SEKV. ID. Č.: 21

Oligonukleotid na detekciu IND-C1-EMS04

SEKV. ID. Č.: 22

Oligonukleotid na detekciu IND-C1-WT

SEKV. ID. Č.: 23

Oligonukleotid na detekciu IND-C1-EMS08 a -WT

SEKV. ID. Č.: 24

Oligonukleotid na detekciu IND-C1-EMS08

SEKV. ID. Č.: 25

Oligonukleotid na detekciu IND-C1-WT

SEKV. ID. Č.: 26

Oligonukleotid na detekciu IND-C1-EMS09 a - WT

SEKV. ID. Č.: 27

Oligonukleotid na detekciu IND-C1-EMS09

SEKV. ID. Č.: 28

Oligonukleotid na detekciu IND-C1-WT

Pokiaľ nie je v príkladoch uvedené inak, všetky postupy génového inžinierstva sa uskutočňujú
podľa štandardných postupov molekulárnej biológie, ako sú opísané v dokumente Sambrook a
Russell (2001) Molecular Cloning: A Laboratory Manual, tretie vydanie, Cold Spring Harbor
Laboratory Press, NY a v zväzkoch 1 a 2 dokumentu Ausubel a kol. (1994) Current Protocols
in Molecular Biology, Current Protocols, USA a v zväzkoch I a II dokumentu Brown (1998)
Molecular Biology LabFax, druhé vydanie, Academic Press (Veľká Británia). Štandardné
materiály a postupy pre molekulárnu prácu s rastlinným materiálom sú opísané v dokumente
R.D.D. Croy, Plánt Molecular Biology Labfax (1993), ktorý spoločne vydali BIOS Scientifíc
Publications Ltd (Veľká Británia) a Blackwell Scientifíc Publications, Veľká Británia.
Štandardné materiály a postupy pre polymerázové reťazové reakcie je možné nájsť v
dokumente Dieffenbach a Dveksler (1995) PCR Primer: A Laboratory Manual, Cold Spring
Harbor Laboratory Press a v dokumente McPherson a kol. (2000) PCR - Basics: From
Background to Bench, prvé vydanie, Springer Verlag, Nemecko. Štandardné postupy pre
analýzu pomocou AFLP sú opísané v dokumente Vos a kol. (1995, NAR 23: 4407 - 4414) a v
zverejnenej európskej patentovej prihláške EP 534858.

PRÍKLADY
Príklad 1- Vytvorenie a izolácia mutovaných aliel IND (ind)
V génoch IND uvedených v SEKV. ID. č.: 1 alebo 3 a 5 alebo 7 zoznamu sekvencií sa
nasledujúcim spôsobom vytvorili a identifikovali mutácie:
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30 000 semien elitnej šľachtiteľskej línie jarnej repky olejnatej (semien MO) sa vopred
namáčalo na mokrom filtračnom papieri v deionizovanej alebo destilovanej vode počas
dvoch hodín; na polovicu semien sa pôsobilo 0,8% EMS a na polovicu 1% EMS (Sigma:
M0880) a semená sa inkubovali počas 4 hodín;
semená, ktoré sa podrobili mutagenéze (semená M l) sa trikrát premyli a sušili cez noc v
digestori; 30 000 rastlín M l sa pestovalo v pôde a samoopelilo sa pre vytvorenie semien
M2; v každej jednotlivej rastline M l sa samostatne zozbierali semená M2;
dvakrát 4800 rastlín M2, získaných z rôznych rastlín M l, sa pestovalo a zo vzoriek listov
každej jednotlivej rastliny M2 sa použitím spôsobu CTAB (Doyle a Doyle, 1987,
Phytochemistry Bulletin 19: 11 - 15) pripravili vzorky DNA;
vo vzorkách DNA sa vyhľadávala prítomnosť bodových mutácií v génoch IND, ktoré
spôsobujú zámenu aminokyselín v týchto proteínoch IND, najmä v doméne bHLH týchto
proteínov IND, pomocou priameho sekvenovania použitím štandardných postupov
sekvenovania (Agowa) a analýzy sekvencií, či sú v nich prítomné bodové mutácie,
použitím softwaru NovoSNP (VIB Antwerp);
boli takto identifikované čiastočne funkčne vyradené mutované alely IND (ind) uvedené
vyššie v tabuľkách 3a a b:
Záverom je možné povedať, že vyššie uvedené príklady dokladajú, ako je možné vytvoriť a
izolovať čiastočne funkčne vyradené mutované alely IND. Rastlinný materiál obsahujúci
takéto mutované alely je možné taktiež použiť na kombinovanie zvolených mutovaných aliel
IND v rastline, ako je opísané v nasledujúcich príkladoch.

Príklad 2 - Identifikácia rastliny rodu Brassica obsahujúcej čiastočne funkčne vyradenú
mutovanú alelu IND z rastliny rodu Brassica
Rastliny rodu Brassica obsahujúce mutácie v génoch IND identifikované v príklade 1 sa
identifikovali nasledujúcim spôsobom:
v prípade každého z mutovaných génov IND identifikovaných vo vzorke DNA rastliny
M2 sa pestovalo aspoň 50 rastlín M2 získaných z rovnakej rastliny M l ako rastlina M2
obsahujúca mutáciu IND a zo vzoriek listov každej z jednotlivých rastlín M2 sa pripravili
vzorky DNA;
vzorky DNA sa testovali na zistenie prítomnosti identifikovaných bodových mutácií IND,
ako je opísané vyššie v príklade 1;
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heterozygotné a homozygotné (ako sa stanoví na základe elektroferogramov) rastliny M2
obsahujúcej rovnakú mutáciu sa samoopelili a pozbierali sa semená M3.

Príklad 3 - Analýza vlastností, pokiaľ ide o pukavosť plodov, v rastlinách rodu Brassica
obsahujúcich čiastočne a/alebo funkčne vyradený mutovaný gén IN D z rastliny rodu
Brassica
Na zistenie korelácie medzi prítomnosťou čiastočne a/alebo plne funkčne vyradených
mutovaných génov IND v rastlinách rodu Brassica a vlastnosťami týchto rastlín rodu
Brassica, pokiaľ ide o pukavosť plodov, sa v rastlinách Brassica napus obsahujúcich
čiastočne funkčne vyradený mutovaný gén IND v homozygótnom stave samotný alebo ako
čiastočne tak aj plne funkčne vyradený mutovaný gén IND v homozygótnom stave v skleníku
a v poľných podmienkach nasledujúcim spôsobom analyzovali vlastnosti, pokiaľ ide o
pukavosť plodov a porovnávali sa s vlastnosťami rastlín Brassica napus obsahujúcich 2 až 4
plne funkčne vyradené alely ind, ako sú opísané v dokumenteW 009/068313 (nárokujúcim
prioritu z európskej patentovej prihlášky EP 07023052), pokiaľ ide o pukavosť plodov:
Na zistenie, či a ako sú okraje chlopní plodov a vlastnosti, pokiaľ ide o pukavosť u šešúľ
so semenami ovplyvnené prítomnosťou čiastočne a/alebo plne funkčne vyradených
mutovaných génov IND, sa plod s alelou ind porovnával s plodom divokého typu
použitím nasledujúcich makroskopických testov:
(a) Prehliadka šešúľ so semenami a rastlín celkovo púhym okom na zistenie rozdielov
vo fenotype šešúľ a rastlín spôsobených prítomnosťou rôznych čiastočne a/alebo
plne funkčne vyradených mutovaných génov IND. Určenie fenotypu šešúľ: Keď boli
šešule úplne narastené a zaplnené semenami, bezprostredne pred žltnutím, posúdila
sa v 5. náhodne vybraných šešuliach (z vyrastených rastlín v prípade, že je k
dispozícii väčší počet rastlín z danej línie) miera ostrosti zóny, ktorá oddeľuje
chlopňu a zobáčik v zóne, kde sa už obidve chlopne nedotýkajú (na distálnom konci
šešule) a priradila sa jej hodnota od 0 do 10 alebo od 1 do 5: hodnota 0 respektíve 1
označuje jasný zub a jem nú ostrú zónu, ktorá oddeľuje chlopňu a zobáčik; hodnota 13 respektíve 2 označuje určitý zub a jasnú, i keď menej ostrú zónu, ktorá oddeľuje
chlopňu od zobáčika; hodnota 4-6 respektíve 3 označuje, že chlopňu a zobáčik je
možné ešte stále dobre vidieť ako dve odlišné pletivá, je ale medzi nimi veľmi
hladký prechod; hodnota 7-9 respektíve 4 označuje, že chlopne a zobáčik je možné
sotva vizuálne odlíšiť ako odlišné pletivá a hodnota 10 respektíve 5 označuje celkom
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hladký prechod medzi chlopňami a zobáčikom bez akéhokoľvek jasného odlíšenia
medzi obidvomi týmito typmi pletív, teda čím menší je zub medzi chlopňou a
zobáčikom na distálnom konci šešúľ, tým je vyššia hodnota. Hodnota 0 respektíve 1
(ostrý zub medzi chlopňou a zobáčikom) zodpovedá fenotypu šešúľ divokého typu,
konkrétnejšie povedané fenotypu šešúľ citlivému na vypadávanie semien zo šešúľ;
hodnota 1 až 9 respektíve 2 až 4 (pozvoľnejší prechod medzi chlopňou a zobáčikom)
zodpovedá fenotypu šešúľ rezistentnému voči vypadávaniu semien zo šešúľ, pričom
je významne znížené alebo zadržané vypadávanie semien zo šešúľ, pričom sa
zachováva agronomický relevantná schopnosť vymlátenia šešúľ, takže šešule je
možné stále otvoriť pozdĺž zóny pukania pomocou pôsobenia obmedzených
fyzikálnych síl, a hodnota 10 respektíve 5 (bez zubu medzi chlopňou a zobáčikom)
zodpovedá fenotypu šešúľ rezistentnému voči vypadávaniu semien zo šešúľ, pričom
je vypadávanie semien zo šešúľ znížené alebo zadržané do tej miery, že to už
neumožňuje agronomický relevantnú schopnosť vymlátenia šešúľ, takže šešule nie je
možné otvoriť pozdĺž zóny pukania pomocou pôsobenia obmedzených fyzikálnych
síl.
(b) Test manuálneho pôsobenia (MIT = Manual Impact Test) na stanovenie zvýšenia
rezistencie voči vypadávaniu semien zo šešúľ, ktoré je spôsobené prítomnosťou
rôznych čiastočne a/alebo plne funkčne vyradených mutovaných génov IND: miera
rezistencie voči vypadávaniu semien zo šešúľ v líniách Brassica napus obsahujúcich
čiastočne funkčne vyradený mutovaný gén IND v homozygótnom stave samotný
alebo ako čiastočne tak plne funkčne vyradený mutovaný gén IND v homozygótnom
stave a v líniách rodu Brassica obsahujúcich zodpovedajúce alely IND divokého typu
sa porovnávala semikvantitatívnym spôsobom pomocou stanovenia fyzikálnych síl
nutných na otvorenie zatvorených zrelých šešúľ pomocou manuálneho krútenia
šešúľ. Rezistencii voči vypadávaniu semien zo šešúľ sa na základe tejto fyzikálnej
sily priradila hodnota od 1 do 5: 1 u šešúľ, ktoré sa úplne otvárajú pozdĺž zóny
pukania pri najslabšom krútení, 2 - 4 u šešúľ, ktoré sa otvárajú iba na začiatku zóny
pukania a je u nich nutné silnejšie krútenie pre úplné otvorenie a 5 u šešúľ, ktoré je
možné iba rozmačkať a neotvárajú sa pozdĺž zóny pukania.
(c) Test náhodných nárazov (RIT = random impact tests) na stanovenie zvýšenia
rezistencie voči vypadávaniu semien zo šešúľ, ktoré je spôsobené prítomnosťou
rôznych čiastočne a/alebo plne funkčne vyradených mutovaných génov IND: miera
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rezistencie voči vypadávaniu semien zo šešúľ v líniách Brassica napus obsahujúcich
čiastočne funkčne vyradený mutovaný gén IND v homozygótnom stave samotný
alebo ako čiastočne tak plne funkčne vyradený mutovaný gén IND v homozygótnom
stave a v líniách rodu Brassica obsahujúcich zodpovedajúce alely IND divokého typu
sa porovnávala kvantitatívnym spôsobom pomocou stanovenia polčasu vzoriek šešúľ
z obidvoch línií, ako opísali Bruce a kol. (2002, pozri vyššie). Konkrétnejšie sa testu
RIT podrobili v dvoch opakovaniach vzorky 20 neporušených zrelých šešúľ z každej
línie. 20 šešúľ sa umiestnilo so šiestimi oceľovými guľôčkami s priemerom 12,5 mm
do valcovitej nádoby s priemerom 20 cm so zvislou osou. Táto nádoba sa potom
uviedla do jednoduchého rovnomerného pohybu s frekvenciou 4,98 Hz a so zdvihom
51 mm v horizontálnej rovine. Šešule, ktorých neporušenosť sa pred testom
skontrolovala, sa trepali kumulatívne počas 10, 20 a 40 s a v prípade, že zostalo
neporušených viac ako 50 % šešúľ, 80 s. Po uplynutí každého z týchto časových
intervalov sa bubon otvoril a spočítal sa počet zatvorených šešúľ. Šešule sa prezreli a
označili za "zatvorené", pokiaľ bola zóna pukania obidvoch chlopní stále zatvorená.
Šešule sa teda označili za "otvorené", pokiaľ jedna alebo obidve chlopne boli
oddelené, takže došlo k uvoľneniu semien. Pokiaľ väčšina šešúľ bola rozlámaná
alebo poškodená bez toho, že by došlo k otvoreniu zóny pukania, bola vzorka
označená ako "nevyhodnotiteľná" (v tabuľke 5b označené symbolom *). Aby mal
každý bod rovnakú váhu, údaje sa vyniesli rovnomerne rozmiestnené podľa
nezávislej premennej, času, pomocou pričítania 1 a uvedenia logio. Percento
otvorených šešúľ p sa transformovalo pomocou logit transformácie, teda logit p loge(p/100-/?). Na preloženie krivky transformovanými údajmi času a percent sa
potom použil lineárny model a využil sa na odhad polčasu.
(d) Poľné testy na stanovenie vzťahu medzi rezistenciou voči vypadávaniu semien zo
šešúľ, schopnosťou vymlátenia a výnosom a prítomnosťou určitých mutovaných aliel
IND v rastlinách: Úroveň rezistencie voči vypadávaniu semien zo šešúľ, schopnosť
vymlátenia a výnos línií rastlín rodu Brassica obsahujúcich mutované alely IND a
línií rastlín rodu Brassica obsahujúcich zodpovedajúce alely IND divokého typu sa
porovnával semikvantitatívnym spôsobom pomocou stanovenia a porovnania miery
vypadávania semien (SHAT), schopnosťou zberu zberovou mláťačkou (CHA1) a
schopnosťou vymlátenia (CHA2) a kvantitatívnym spôsobom pomocou stanovenia a
porovnania výnosu semien na parcelku po zbere zberovou mláťačkou (YLDP) a
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výnosu semien po vymlátení slamy (YLDS) v poľných podmienkach, pričom sa
porovnávali parcelky s rastlinami obsahujúcimi alely ind a parcelky s rastlinami
divokého typu. Parcelkám sa priradila hodnota 1 - 9 na označenie miery vypadávania
semien na parcelke pred zberom: hodnota 1 slúžila na označenie, že prakticky vo
všetkých rastlinách na parcelke dochádzalo k vypadávaniu semien pred zberom a
hodnota 9 slúžila na označenie, že prakticky u žiadnych rastlín na parcelke
nedochádzalo k vypadávaniu semien pred zberom. Parcelkám sa priradila hodnota 1 5 pre označenie miery schopnosti zberu na parcelke zberovou mláťačkou: hodnota 1,
3 a 5 označovala, že bolo ťažké, možné, prípadne ľahké, pozbierať parcelku
zberovou mláťačkou. Parcelkám sa priradila hodnota 1 - 5 pre označenie miery
schopnosti vymlátenia rastlín na parcelke: hodnota 1, 3 a 5 označovala, že bolo
ťažké, možné, prípadne ľahké manuálne pozbierať semená zostávajúce na slame po
zbere zberovou mláťačkou. Výnos semien na parcelku po zbere zberovou mláťačkou
(YLDP, vyjadrený v gramoch na parcelku) sa stanovil pomocou zberu semien na
parcelke zberovou mláťačkou a odváženia semien a výnos semien po vymlátení
slamy (YLDS, vyjadrený v hmotnostných percentách, vztiahnutý na slamu) sa
stanovil pomocou manuálneho zberu semien, ktoré zostali v slame po zbere semien
zberovou mláťačkou.
Na podrobnejšie zistenie, či a ako sú bunky na okraji chlopní šešúľ so semenami
ovplyvnené

prítomnosťou

rôznych

čiastočne

a/alebo

plne

funkčne

vyradených

mutovaných génov IND, sa rezy z plodov s alelami ind porovnávali s rezmi plodov
divokého typu pomocou mikroskopického vyhodnotenia šešúľ so semenami:
Explantáty: Z rastlín pestovaných v skleníku (tri šešule pre každý genotyp) sa
odobrali explantáty s veľkosťou približne 3 mm odobrané zo stredu a z distálneho
konca šešúľ v podobnom vývojovom štádiu (približne 35 dní od začiatku kvitnutia
(DAA), čo je vývojové štádium, ktoré úzko zodpovedá nástupu viditeľného žltnutia
oplodia) a podobné veľkosti. Rezy šešúľ zahŕňali jednu zónu pukania.
Fixácia: Fixácia sa uskutočňovala v lOOmM pufri na báze fosforečnanu draselného s
pH 7, 10% formalínom a 0,25% glutaraldehydom počas celkom 4 hodín. Vákuová
infiltrácia sa uskutočňovala po 1 a 2 hodinách počas 15 minút. Fixačný roztok sa po
každej vákuovej infiltrácii vymenil.
Dehydratácia: Vzorka sa premývala dvakrát počas 30 minút lOOmM pufrom na báze
fosforečnanu draselného s pH 7. Dehydratácia sa uskutočňovala technickým
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etanolom zriedeným 0,85% NaCl vo vode: 60 minút v 50% etanole, 90 minút v 70%
etanole, 90 minút v 80% etanole, 90 minút v 90% etanole, 90 minút v 95% etanole a
90 minút v 100% etanole pri teplote miestnosti.
Zaliatie vzorky: Zaliatie vzorky (embedding) sa urobilo použitím súprav pre
zalievanie Leica 7022-31731 Historesin alebo Kulzer Histo-Technik 7100 (Heraeus),
čo sú trojzložkové súpravy na báze živice (základná živica, aktivátor a tvrdidlo).
Tieto tri zložky sa používali v pomeroch podľa odporučenia výrobcu nasledujúcim
spôsobom: vzorky sa inkubovali počas 4 hodín v 50 % etanole a 50 % základnej
živici cez noc, v 30 % etanole a 70 % základnej živici (prípadne pri teplote 4 °C)
počas 2 až 4 hodín v 100% základnej živici počas jedného dňa v 100% základnej
živici po výmene základnej živice a vákuovej infiltrácii počas 20 minút (prípadne pri
teplote 4 °C) a počas jedného dňa v základnej živici s aktivátorom (1 %) ("infiltračné
médium") po vákuovej infiltrácii v tomto médiu počas 20 minút. Táto vzorka sa
premyla základnou živicou s aktivátorom (1 %) a tvrdidlom (1 ml v 15 ml)
("zalievacie médium"). Zaliatie vzoriek sa robilo v plochých formách pre zalievanie
(ploché formy pre zalievanie AGAR G3531 s jamkami s objemom približne 300 pi:
dĺžka 14 mm x šírka 6 mm x hĺbka 4 mm): do každej jamky sa pridalo 100 - 125 pi
zalievacieho média, toto zalievacie médium sa polymerizovalo počas približne jednej
hodiny pri teplote 55 °C, pletivo sa umiestnilo na polymerizované zalievacie médium
(1 explantát na jamku), jamky sa vyplnili zalievacím médiom, zalievacie médium sa
polymerizovalo počas 3 až 5 hodín pri teplote 55 °C, formy sa ochladili, z foriem sa
vybrali plastové bločky a skladovali sa pri teplote miestnosti v zatvorenej nádobe
(napríklad skúmavke Eppendorf).
Vytváranie rezov: Plastové bločky sa nalepili plochou stranou na akrylátové bločky
(Perspex) s objemom 1 cm3 a orezali sa štvorcovo okolo vzorky. Rezy s hrúbkou 4
pm (3 až 4 explantáty od každého genotypu, približne 25 rezov na explantát) sa
narezali skleneným nožom (Ralph; vyrobeným s nastavením do polohy -1 na prístroji
pre výrobu nožov pre histologické rezy Reichert-Jung použitím sklenených tyčiniek s
hrúbkou 6 mm s uhlom rezania približne 6°) na mikrotome. Rezy sa upevnili na
sklíčka ošetrené činidlom Vectabond (Vector laboratories).
Preukázanie lignínu: nezafarbené rezy spracované použitím činidla Eukitt sa skúmali
použitím mikroskopu vybaveného na zisťovanie fluorescencie (so súpravou filtrov
Zeiss 02). Lignín fluoreskuje jasnou bledomodrou.
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Histologické vyhodnotenie: nezafarbené rezy sa vizualizovali pomocou použitia
mikroskopie DIC-Normaski alebo autofluorescenčnej metódy (so súpravou filtrov
Zeiss 18 —excitácia BP390-420; emisia LP450).

Rastlinný materiál:
Potomstvo rastlinnej línie obsahujúce mutáciu génu IND-A1 vedúcu k plnému funkčnému
vyradeniu

(označenú

in d -a lF),

najmä

alelu

ind-a 1-EMS0\

opísanú

v

dokumente

W 009/068313 (nárokujúcom prioritu z európskej patentovej prihlášky EP 07023052)
(označenú v tabuľke 5 ind-al-01), a mutáciu génu IND-C1 vedúcu k čiastočnému funkčnému
vyradeniu (označenú ind-clp), najmä alely ind-cl-EM S04, -EMS08 a -EMS09 uvedené v
tabuľkce 3b (označené v tabuľke 5 ind-cl-04, -08 a -09), s genotypom ind-alf /in d -a lF, indc l pHnd-clp (teda homozygotné rastliny s dvomi mutovanými génmi), IND-A1/IND-A1, indc l p/ind-clp (teda homozygotné rastliny s jedným mutovaným génom) a IND-A1/IND-A1,
IND-C1/IND-C1 (teda rastliny divokého typu).
Potomstvo rastlinnej línie obsahujúce mutáciu génu 1ND-A1 vedúce k čiastočnému
funkčnému vyradeniu (označenú ind-alp), najmä alely ;W-a7-EMS06, -EMS09 a -EMS 13
uvedené v tabuľke 3a (označené v tabuľke 5 ind-al-06, -09 a -13), a mutáciu génu IND-C1
vedúcu k plnému funkčnému vyradeniu (označenú ind-clF), najmä alelu ind-cl-EMS01 a
alelu ind-cl-EMS03 opísané v dokumente W009/068313 (nárokujúcim prioritu z európskej
patentovej prihlášky EP 07023052) (označené v tabuľke 5 ind-cl-01 a -03), s genotypom inda l p/in d -a lp, in d -clF/ind-cl F (teda homozygotné rastliny s dvomi mutovanými génmi), INDA1/IND-A1, ind-clF/ind-clF (teda homozygotné rastliny s jedným mutovaným génom) a INDA1/IND-A1, IND-C1/1ND-C1 (teda rastliny divokého typu).

Makroskopické hodnotenie:
a)

Prehliadka šešúľ so semenami a rastlín púhym okom.
Šešule rastlín, ktoré sú homozygotnými dvojitými mutantmi v génoch IND a sú
vzájomnými súrodencami , s genotypom in d -a lF/ind-alF, in d -clp/in d -clp alebo inda l p/in d -a lp, in d -clFiind-cl F, vykazovali fenotyp podobný šešuliam rastlín obsahujúcich
jednu plne funkčne vyradenú alelu ind v homozygótnom stave a jednu plne funkčne
vyradenú alelu ind v heterozygótnom stave, ako sú opísané v dokumente W 009/068313
(nárokujúcim prioritu z európskej patentovej prihlášky EP 07023052) (genotyp: ind-

86

a l Flin d -a lF, IN D -C l/ind-clF alebo IN D -A l/ind-alF, ind-clF/in d -clF, kde ind-alF je plne
funkčne vyradená alela ind-al, najmä zW-a/-EMS01 alebo mď-a/-EM S05 opísaná v
dokumente W 009/068313 (nárokujúcom prioritu z európskej patentovej prihlášky EP
07023052) a kde ind-clF je plne funkčne vyradená alela ind-cl, najmä /W-cZ-EMSO 1
alebo /W-c7-EMS03 opísaná v dokumente W 009/068313 (nárokujúcom prioritu z
európskej patentovej prihlášky EP 07023052)). Konkrétnejšie povedné, okraje chlopní u
šešúl týchto rastlín, ktoré sú mutantami v génoch IND a sú vzájomnými súrodencami,
boli všeobecne lepšie vymedzené než v prípade rastlín, ktoré sú homozygótnymi
dvojitými mutantami v génoch IND, kde tieto mutácie vedú k plnému funkčnému
vyradeniu, a sú vzájomnými súrodencami, opísaných v dokumente W 009/068313
(nárokujúcom prioritu z európskej patentovej prihlášky EP 07023052) , (ktoré
neobsahovali zodpovedajúcim spôsobom vymedzený okraj chlopne, ako je najmä zrejmé
ako na proximálnom, tak na distálnom konci plodu, v porovnaní so šešuľami rastlín, ktoré
obsahujú gény IND divokého typu a sú ich súrodencami), ale ostrý zub medzi chlopňou a
zobáčikom na distálnom konci šešúľ v rastlinách divokého typu, ktoré sú vzájomnými
súrodencami, u týchto rastlín naďalej do veľkej miery chýbal , rovnako ako u rastlín,
ktoré sú homozygótnymi dvojitými mutantami obsahujúcimi plne funkčne vyradené alely
ind, a sú vzájomnými súrodencami, ktoré tiež vykazovali pozvoľnejší prechod medzi
chlopňou a pletivom zobáčika (viď taktiež vizuálne hodnotenie rastlín pestovaných v
skleníku uvedené v tabuľke 5a a rastlín pestovaných v poľných podmienkach uvedené v
tabuľke 5b).
. - Sešuľe rastlín, ktoré sú homozygótnymi mutantami v jedinom géne IND a sú vzájomnými
súrodencami (genotyp: IND-A 1/IND-A 1, ind-clplind-clp alebo ind-alplind-alp, INDC1/IND-C1) vykazovali morfológiu šešúl podobnú šešuliam rastlín s génmi IND
divokého typu, ktoré sú ich súrodenci, s výnimkou šešúl rastlín, ktoré sú homozygótnymi
mutantami v jedinom géne IND a sú vzájomnými súrodencami, s genotypom IND-A1EMS01 /IND-A 1-EMS01,

ind-cl-EM S09/ind-cl-EM S09,

ktoré

vykazovali

zmenenú

morfológiu šešúl podobnú šešuliam z rastlín, ktoré sú homozygótnymi dvojitými
mutantami v génoch IND a sú vzájomnými súrodencami, s genotypom ind-alFlin d -a lF,
ind-clp/in d -clp alebo ind-alptin d -a lp, ind-clF/ind-clF (viď tiež vizuálne hodnotenie
rastlín pestovaných v skleníku uvedené v tabuľke 5a a rastlín pestovaných v poľných
podmienkach uvedené v tabuľke 5b). Ďalej bolo pozorované, že prítomnosť alely ind-clEMS09 v heterozygótnom stave v rastlinách (genotyp: IND-A 1/IND-A 1, IND-C1Iind-cl-
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EMS09) bolo dostatočné na to, aby spôsobilo zmenenú morfológiu šešúl podobnú
šešuliam z rastlín, ktoré sú homozygótnymi dvojitými mutantami v génoch IND a sú
vzájomnými súrodencami s genotypom ind-a 1F/ind-a 1F, ind-clp/in d -clp alebo inda l 1,I ind-a l p, in d -clF/in d -clF. Má sa za to, že alela ind-cl-EM S09, ktorá obsahuje
substitučnú mutáciu konzervatívnej aminokyseliny v bázickej doméne pre väzbu na
DNA, môže produkovať dominantný negatívne pôsobiaci proteín IND, ktorý je naďalej
schopný vytvárať dimér, nie je ale schopný viazať sa na väzbové miesto pre bHLH u
regulovaného génu (alebo génov).

b) Test náhodných nározov:
Z tabuľky 5 je vidieť, že hodnota LD50 bola všeobecne vyššia v šešuliach z rastlín
obsahujúcich plne funkčne vyradenú alelu ind-cl v homozygotnom stave a čiastočne
funkčne vyradenú alelu ind-al v homozygotnom stave ako v šešuliach z rastlín
obsahujúcich plne funkčne vyradenú alelu ind-al v homozygotnom stave a čiastočne
funkčne vyradenú alelu ind-cl v homozygotnom stave, čo svedčí o tom, že mutácie v
alele IND-C1 by mohli mať väčší vplyv na rezistenciu voči vypadávaniu semien zo šešúľ
ako mutácie v alele IND-A 1.
Tabuľka 5a
Genotyp

IND-A 1- 06/IND-A 1- 06, IND-

Vizuálne hodnotenie LD50 Korigovaných Korigovaných
sešúl(O-lO)

(s)

dolných 95 %

horných 95 %

0

8,06

3,1

1,78

0

9,05

2,83

2,15

7

26,31 4,83

7,64

0

8,86

*

*

0

5,74

4,2

2,06

7

29,38 3,8

5,18

0

9,36

1,7

C1-01IIND-C1-01
ind-al-06/ind-al-06, IND-C101/IND-C1-01
ind-a 1-06/ind-a 1-06, ind-cl01/ ind-cl-01
IND-A 1-06/IND-A1-06, INDC1-03/IND-C1-03
ind-al-06/ind-al-06,1ND -C103/ IND-C1-03
ind-al-06/ind-a 1-06, in d -cl03/ind-cl-03
IND-A 1- 09/IND-A 1-09, INDC1-01/IND-C1-01

2,6
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Genotyp

Vizuálne hodnotenie LD50 Korigovaných j Korigovaných
šešúl (0-10)

(s)

dolných 95 % | horných 95 %

1

9,05

2,83

8

52,03 8,96

14,03

0

8,44

2,74

2,26

ind-a 1-09/ind-a 1-09, IND-C1- :0

9,05

2,83

2,15

ind-al-09/ind-al-09, IND-C1-

2,15

01/IND-C1-01
ind-a 1-09/ind-al-09, ind-cl 01/ind-cl-01
IND-A 1-09/IND-A 1-09, INDC1-03/IND-C1-03

03/IND-C1-03
ind-al-09/ind-al-09,ind-cl-

I
8.5

85,57 23.34

64,64

3

12,91 2,4

2,46

2

14,2

2,59

7

61.21 9,6

0

8,86

*

*

0

7,74

3,98

1,54

9

56,68 8,9

13,6

0

7,89

2

03/ind-cl-03
IND-A 1-13/IND-A 1-13, INDC1-01/IND-C1-01
ind al-13/ind-al-13, IND-C1-

2,2

01/IND-C1-01
ind-al-13lind-al-13, ind-cl-

15,18

01/ind-cl-01
IND-A 1-13!IND-A 1-13, INDC1-03/IND-C1-03
ind-al-13/ind-al-13, IND-C103/IND-C1-03
ind-al-13/ind-al-13, ind-cl03/ind-cl-03
IND-A1-01/IND-A1-01, IND-

2,88

C1-04/IND-C1-04
IND-A 1-OHIND-A 1-01, in d -c l- 10

10,91 2,5

2

04/ind-cl-04

I
i

ind-al-01/ind-al-01, ind-cl-

9

37,8

5,77

8,4

0

8,94

2,78

2,38

9,8

2,8

2,1

.........

04/ind-cl-04
IND-A 1-01/IND-A1-01, INDC1-08/IND-C1-08
IND-A 1-01/IND-A 1-01, ind-cl- 0
08/ind-cl-08
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Genotyp

ind-a-OlUnd-al-Ol, ind-cl-

Vizuálne hodnotenie LD50 (Korigovaných Korigovaných
šešúl (0-10)

(s)

[dolných 9 5 %

horných 95 %

8.5

31,81 6,66

10,45

0

7,22

3,56

1,82

46,6

7,82

11,48

08lind-cl-08
IND-A 1-Ol/IND-Al-Ol, INDC1-09/IND-C1-09
IND-A1-01/IND-A1-01, ind-cl- 8.5
09/ind-cl-09
ind-a 1-01 /ind-a 1-01, ind-cl-

90,11 *

9

*

09!ind-cl-09
Tabuľka 5b
Genotyp

Vizuálne

Hodnotenie na základe fyzickej LD50 (s)

hodnotenie

sily nutnej na otvorenie

šešú l(1-5)

zavretých zrelých šešúl (1-5)

pole pole
1

2

1

9,7

7,2

1

1

6,2

8,3

.......... .........
2

2

17,0

16,6

1

6,5

6,6

1

1

7,4

5,3

3

2

15,3

12,4

IND-A 1-09/IND-A 1-09, IND-C1- 1

1

7,5

6,9

1

1

5,4

7,2

3

4

60,1

77,0

IND-A 1-09/IND-A 1-09, IND-C1- 1

1

6,6

6,2

IND-A1-06/IND-A 1-06, IND-C1- 1
01/IND-C1-01
ind-al-06/ind-al-06, IND-C101/IND-C1-01
ind-al-06!ind-al-06, ind-cl01/ind-cl-01
IND-A 1-06/IND-A 1-06, IND-C1- 1
03/IND-C1-03
ind-al-06/ind-al-06, IND-C103/IND-C1-03
ind-al-06/ind-al-06, ind-cl03/ind-cl-03

01/IND-C1-01
ind-a 1-09/ind-a 1-09, IND-C101/1ND-C1-01
ind-al-09/ind-al-09, in d -clOl/ind-cl-Ol
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Genotyp

Vizuálne

Hodnotenie na základe fyzickej LD50 (s)

hodnotenie

sily nutnej na otvorenie

šešú l(1-5)

zavretých zrelých šešúl (1-5)

1

pole pole
1

2

1

7,7

7,0

3

4

49,8 63,0

IND-A 1-13/IND-A 1-13, IND-C1- 1

1

11,7

1

1

10,7 7,9

3

3

19,1 22,9

IND-A1-13/IND-A1-13, IND-C1- 1

1

5,4

5,7

1

1

9,2

8,3

3

3

10,2 38,6

IND-A 1-Ol/IND-Al-Ol, IND-C1- 1

1

6,5

7,4

1

2

9,5

7,2

3

5

87,7

126,6

IND-A1-01/IND-A1-01, IND-C1- 1

1

9,7

8,3

1

1

4,9

9,0

3

3

14,9 23,7

IND-A 1-01 /IND-A 1-01, IND-C1- 1

1

9,1

03/IND-C1-03
ind-al-09Hnd-al-09, IND-C103/IND-C1-03
ind-a 1-09!ind-a 1-09, ind-cl03/ind-cl-03
10,7

01/IND-C1-01
ind-al-13/ind-al-13, IND-C101/IND-C1-01
ind-al-13/ind-al-13, ind-clOl/ind-cl-Ol

03/IND-C1-03
ind-al-13/ind-al-13, IND-C103/IND-C1-03
ind-al-13/in d -a l-l3, ind-cl03/ind-cl-03

04/IND-C1-04
IND-A 1-01/IND-A 1-01, ind-cl 04/in d -cl-04
ind-al-01/ind-al-01, ind-cl04/ind-cl-04

08/IND-C1-08
IND-A1-01/IND-A-01, ind-cl08/ind-cl-08
ind-al-01/ind-al-01, ind-cl08/ind-cl-08
8,3
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Genotyp

Vizuálne
hodnotenie
šešú l(1-5)

Hodnotenie na základe fyzickej LD50 (s)
7
sily nutnej na otvorenie
pole pole
zavretých zrelých šešúl (1-5)
1
2

09/IND-C1-09
IND-A 1-01 /IND-A 1-01, ind-cl-

3

2

7,9

8 í

5

5

*

*

09/ind-cl-09
ind-a 1-011ind-a 1-01, ind-cl09/ind-cl-09
*: nezistiteľné

c) Poľné testy
V tabuľke 5c je uvedená miera vypadávania semien (SHAT), schopnosť zberu zberovou
mláťačkou (CHA1), schopnosť vymlátenia (CHA2), výnos semien na parcelku po zbere
zberovou mláťačkou (YLDP) a výnos semien po vymlátení slamy (YLDS), pri stanovení ako
je opísané vyššie na poľných parcelkách s rastlinami ind a rastlinami divokého typu, ako je
uvedené. Hodnota "výnos v % zo segregantu divokého typu" predstavuje YLDP ako percento
z výnosu segregantu divokého typu v jednej segregujúcej populácii.
Tabuľka 5c
Genotyp

IND-A 1-06/IND-A 1-06,

SHAT CHA1 CHA2

YLDP (v

(1-9)

gramoch na segregantu

(1-5)

(1-5)

Výnos v % zo

YLDS (v %
hmotn. zo

parcelku)

divokého typu slamy)

8,3

5,0

5,0

2263,3

100

0,4

8,4

4,6

5,0

2274,9

101

0,3

ind-al-06/ind-al-06, ind- 8,7

4,4

4,9

2525,1

112

1,1

8,6

4,6

4,9

2102,0

100

0,5

8,7

4,8

5,0

2292,7

109

0,4

IND-C1-01/IND-C1-01
ind-al-06/ind-al-06,
IND-C1-01/IND-C1-01

cl-O l/ind-cl-O l
IND-A 1- 06/IND-A 1-06,
IND-C1-03/1ND-C1-03
ind-al-06/ind-al-06,
IND-C1-03/IND-C1-03
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Genotyp

SHAT CHA1 CHA2
(1-9)

(1-5)

(1-5)

YLDP (v

Výnos v % zo

YLDS (v %

gramoch na segregantu

hmotn. zo

parcelku)

divokého typu

slamy)

4,1

4,6

2276,2

108

1,3

8,3

5,0

4,9

1964,2

100

0,3

8,0

4,7

5,0

1872,0

95

0,4

ind-al-09/ind-al-09, ind- 9,0

2,7

3,8

2323,3

118

5,7

8,6

4,8

5,0

2168,9

100

0,5

8,3

4,7

5,0

1985,6

92

0,4

ind-a 1-09/ind-a 1-09, ind- 9,0

1,9

3,6

1726,7

80

13,6

8,3

4,8

5,0

1977,1

100

0,4

8, 4

4,2

4,9

1929,3

98

0,5

ind-al-13/ind-al-13, ind- 8,9

3,6

4,7

2445,6

124

2,0

8,3

4,2

5,0

1885,1

100

0,4

8,3

4,8

5,0

2137,8

113

0,6

ind-al-13/ind-al-13, ind- 8,9

2,8

3,9

2120,9

113

4,8

8,8

4,9

4,8

2120,4

100

0,6

8,6

4,8

5,0

2136,4

101

0,6

ind-al-01/in d -a l-01, ind- 9,0

1,8

2,8

1437,0

68

19,1

ind-al-06/ind-al-06, ind- 8,8
cl-03/ind-cl-03
IND-A 1-09/IND-A 1-09,
IND-C1-01/IND-C1-01
ind-al-09/ind-al-09,
IND-C1-01/IND-C1-01

cl-OH ind-cl-01
IND-A 1-09/IND-A 1-09,
IND-C1-03/IND-C1-03
in d -a l-09/ ind-al-09,
IND-C1-03/IND-C1-03

cl-03/ind-cl-03
IND-A1-13IIND-A1-13,
IND-C1-01/IND-C1-01
ind-al-13/ind-al-13,
IND-C1-01/IND-C1-01

cl-01/ind-cl-01
IND-A1-13IIND-A1-13,
IND-C1-03/IND-C1-03
ind-al-13/ind-al-13,
IND-C1-03/IND-C1-03

cl-03/ind-cl-03
IND-A 1-OHIND-A 1-01,
IND-C1-041IND-C1-04
IND-A 1-01IIND-A1-01,
in d -cl-04/ind-cl - 04
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Genotyp

SHAT CHA1 CHA2 1YLDP (v
(1-9)

(1-5)

(1-5)

Výnos v % zo

YLDS (v %

jgramoch na segregantu

hmotn. zo

iparcelku)

divokého typu

slamy)

cl-04/ind-cl-04
8,0

4,8

5,0

2250,4

100

0,6

8,3

4,3

4,9

2131,3

95

0,5

ind-al-01/ind-al-01, ind- 8,9

3,0

4,1

2385,1

106

2,5

8,7

4,9

5,0

2080,0

100

0,4

8,7

4,6

4,6

2447,8

118

1,0

ind-al-01/ind-al-01, ind- 9,0

1,1

1,8

589,6

28

28,4

IND-A 1-Ol/IND-Al-Ol,
IND-C1-08/IND-C1-08
IND-A 1-01/IND-A 1-01,
ind-cl-08/in d -cl-08

c l -08/in d -cl-08
IND-A 1-01/IND-A 1-01,
IND-C1-09/IND-C1-09
IND-A1-01/IND-A1-01,
ind-cl-09/ ind-cl- 09

c l -09/in d -cl-09

Mikroskopické hodnotenie
Šešule z rastlín, ktoré sú homozygótnymi dvojitými mutantami v génoch IND a sú
vzájomnými súrodencami, s genotypom ind-a 1F/ind-a 1F, ind-clp/in d -clp alebo inda l p/in d -a lp, ind-clF/ind-cl f , a šešule z rastlín, ktoré sú homozygótnymi mutantami v
jedinom géne IND a sú vzájomnými súrodencami (genotyp: IND-A 1-EMS01 /IND-A 1EMS01, IND-C1-EMS09/IND-C1-EMS09), pestovaných v skleníkových podmienkach,
vykazovali na svojich distálnych koncoch lignifikáciu v celej zóne pukania a bunky
patriace do zóny pukania sa dali ťažko odlíšiť od susedných typov buniek, ako sú bunky
vaskulámeho tkaniva a lignifikovaná vrstva buniek, ktorá sa normálne nachádza na
vnútornej stene šešule (teda bunky en b). V strede šešúl k lignifikácii nedochádzalo v celej
zóne pukania, ale šešule miesto toho obsahovali v mieste, kde je vnútorná stena šešule
napojená na prepážku, len niekoľko vrstiev lignifikovaných buniek navyše.
Šešule z rastlín, ktoré sú homozygótnymi dvojitými mutantami v génoch IND a sú
vzájomnými súrodencami, s genotypom IND-al-EM SOl/IND-aAl-EM SOl, IND-C1EMS09/IND-C1-EMS09, vykazovali ako na svojich distálnych koncoch tak v strede šešúl
lignifikáciu v celej zóne pukania a bunky patriace do zóny pukania nebolo možné dobre
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odlíšiť od susedných typov buniek, akými sú bunky vaskulárneho pletiva a lignifíkovaná
vrstva buniek, ktorá sa normálne nachádza na vnútornej stene šešule (teda bunky enú).

Príklad 4 - Detekcia a/alebo prenos mutovaných génov IN D do (elitných) línií rastlín
rodu Brassica
Mutované gény IND sa prenesú do (elitných) šľachtiteľských línií rastlín rodu Brassica
pomocou nasledujúceho spôsobu: rastlina obsahujúca mutovaný gén IND (darcovská rastlina)
sa kríži s (elitnou) líniou rastlín rodu Brassica (elitný rodič/opakovane používaný rodič) alebo
odrodou, ktorá nemá mutovaný gén IND. Používa sa nasledujúca schéma introgresie
(mutovaný gén IND sa označuje skratkou ind, zatiaľ čo gén divokého typu sa označuje IND):

Začiatočné kríženie: ind/ind (darcovská rastlina)

IND/IND (elitný rodič)

IND/ind

rastlina F 1:
Kríženie BC1:

X

IND/ind

X

IND/IND (opakovane používaný
rodič)

rastliny B C 1:

50 % IND /ind a 50 % IND/IND

Použitím molekulárnych markerov (napríklad AFLP, PCR, Invader™ a podobne; pozri
taktiež nižšie) mutované alely IND (ind) sa uskutoční selekcia 50 % jedincov IND/ind.
Kríženie BC2:

IN D/ind (rastlina BC1)

X

IND/IND (opakovane používaný
rodič)

rastliny BC2:

50 % IND /ind a 50 % IND/IND

Použitím molekulárnych markerov mutovanej alely IND (ind) sa uskutoční selekcia 50 %
jedincov IND/ind.
Spätné kríženie sa opakuje až do generácie BC3 až BC6
Rastliny BC3-6:

50 % IN D/ind a 50 % IND/IND

Použitím molekulárnych markerov mutovanej alely IND (ind) sa uskutoční selekcia 50 %
jedincov IND/ind. Na zníženie počtu spätných krížení (napríklad do generácie BC3 namiesto
BC6) je možné použiť molekulárne markery špecifické pre genetické pozadie elitného rodiča.
Kríženie BC3-6 S I :
rastliny BC3-6 S I:

IND/ind

X

IND/ind

25 % IND/IND a 50 % IND/ind a 25 % ind/ind
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Použitím molekulárnych markerov mutovanej alely IND (ind) sa uskutoční selekcia rastlín
obsahujúcich alelu ind. Použitím molekulárnych markerov mutovanej alely IND a alely IND
divokého typu sa uskutoční selekcia jednotlivých rastlín BC3-6 S I, ktoré sú homozygotné,
pokiaľ ide o mutovanú alelu IND (ind/ind). Tieto rastliny sa potom použijú na produkciu
semien.
N a selekciu rastlín obsahujúcich bodovú mutáciu v alele IND je možné použiť priame
sekvenovanie pomocou štandardných postupov sekvenovania, ktoré sú v odbore známe, ako
sú postupy opísané v príklade 1.
Alternatívne je možné vyvinúť testy použitím PCR na odlíšenie rastlín obsahujúcich
konkrétnu bodovú mutáciu v alele IND od rastlín, ktoré túto konkrétnu bodovú mutáciu
neobsahujú. Je teda možné vyvinúť nasledujúce rozlišovacie testy použitím PCR na detekciu
prítomnosti alebo neprítomnosti mutovaných aliel uvedených v príklade 1 (pozri tabuľku 3a
a 3b) a ich stavu, pokiaľ ide o zygozitu:
Templátová DNA:
genómová DNA izolovaná z listového materiálu homozygotných alebo heterozygotných
mutovaných rastlín rodu Brassica (obsahujúca mutovanú alelu IND, ďalej označovanú
"IND-Xx-EMSXX");
kontrolná DNA divokého typu: genómová DNA izolovaná z listového materiálu rastlín
rodu Brassica divokého typu (obsahujúca alelu divokého typu ekvivalentnú uvedenej
mutovanej alele IND, ďalej označovanú "IND-Xx-WT");
kontrolná pozitívna DNA: genómová DNA izolovaná z listového materiálu homozy
gotných mutovaných rastlín rodu Brassica, o ktorých je známe, že obsahujú alelu INDXx-EMSXX.
Všeobecne je každá súprava primerov tvorená jedným primerom špecifickým ako pre
mutovaný cieľový gén tak pre cieľový gén divokého typu (napríklad primer špecifický
ako pre alelu IND-A1-EMS06 tak pre alelu IND-A1-WT) a jedným primerom
špecifickým pre nukleotid, ktorým sa gény líšia (napríklad primer špecifický buď pre
alelu IND-A1-EMS06 alebo pre alelu IND-A1-WT). Obvykle platí, že posledný
nukleotid druhého uvedeného primeru sa páruje s nukleotidom, ktorým sa gény líšia, je
ale možné pridať jeden (alebo viac) ďalších nukleotidov špecifických pre cieľovú
sekvenciu na zlepšenie hybridizácie medzi primerom a jeho cieľovou sekvenciou.
Zmes na uskutočňovanie PCR: 2,5 pl lOx pufru pre PCR (15mM M gCb), 0,25 pl dNTP
(20mM), 1 pl priameho primeru (lOpM), 1 pl spätného primeru (lOpM), 0,25 pl
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Taq-polymerázy (5 U/pl), 19,5 pl Milli-Q H 2 O, 0,5 pl DNA (20 - 50 ng/pl) = celkový
objem 25 pl.
Profil teplotného cyklu: 4 minúty pri teplote 95 °C; 30 x [1 minúta pri teplote 95 °C
(denaturácia) a 1 minúta pri teplote hybridizácie a 2 minúty pri teplote 72 °C
(predĺženie)]; 5 minút pri teplote 72 °C; ochladenie na teplotu 4 °C. Optimálnu teplotu
hybridizácie je možné stanoviť pomocou PCR s teplotným gradientom, kde je možné
teplotu hybridizácie meniť napríklad medzi 57 °C a 70 °C na prístroji na vytváranie
teplotných cyklov MJ Research PTC-200 (Biozym). Optimálnou teplotou hybridizácie
primerov špecifických pre alelu IND divokého typu je taká teplota, pri ktorej je možné
detegovať jasný fragment získaný PCR očakávanej veľkosti (ako je opísané nižšie) vo
vzorke DNA z rastliny rodu Brassica divokého typu a nie vo vzorke DNA z mutovanej
rastliny rodu Brassica. Optimálnou teplotou hybridizácie

primerov špecifických pre

mutovanú alelu IND je taká teplota, pri ktorej je možné detegovať jasný fragment získaný
PCR očakávanej veľkosti (ako je opísané nižšie) vo vzorke DNA z mutovanej rastliny
rodu Brassica a nie vo vzorke DNA z rastliny rodu Brassica divokého typu.
Po amplifikácii sa k 15 pl vzoriek získaných PCR pridá 5 pl nanášacieho farbiva
(oranžového farbiva) a vzorky sa nanesú na 1,5% agarózový gél.
Charaktery pásov získaných po amplifikácii genómovej DNA z mutovaných rastlín rodu
Brassica sa hodnotia nasledovne:
údaje týkajúce sa vzoriek DNA izolovaných z listového materiálu mutovaných rastlín
rodu Brassica v jedinej analýze PCR a s jedinou zmesou na uskutočnenie PCR by sa
nemali akceptovať, pokiaľ neplatí, že:
kontrolná DNA divokého typu vykazuje fragment získaný PCR s očakávanou veľkosťou
v teste použitím PCR špecifickým pre IND-Xx-W T a nevykazuje fragment získaný PCR s
očakávanou veľkosťou v teste použitím PCR špecifickým pre IND-Xx-EMSXX;
kontrolná pozitívna DNA vykazuje fragment získaný PCR s očakávanou veľkosťou v
teste použitím PCR špecifickým pre IND-Xx-EM SXX a nevykazuje fragment získaný
PCR s očakávanou veľkosťou v teste použitím PCR špecifickým pre IND-Xx-WT;
dráhy, ktoré nevykazujú produkt získaný PCR s očakávanou veľkosťou v teste použitím
PCR špecifickým pre IND-Xx-W T a vykazujú fragment získaný PCR s očakávanou
veľkosťou v teste použitím PCR špecifickým pre IND-Xx-EM SXX svedčia o tom, že
zodpovedajúca rastlina, z ktorej bola pripravená genómová templátová DNA, je
homozygotným mutantom, pokiaľ ide o alelu IND-Xx-EMSXX;
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dráhy, ktoré vykazujú fragment získaný PCR s očakávanou veľkosťou v teste použitím
PCR

špecifickým

pre IND-Xx-W T a

v teste použitím

PCR

špecifickým pre

IND-Xx-EM SXX svedčia o tom, že zodpovedajúca rastlina, z ktorej bola pripravená
genómová templátová DNA, je heterozygotným mutantom, pokiaľ ide o alelu
IND-Xx-EMSXX-,
dráhy, ktoré vykazujú fragment získaný PCR s očakávanou veľkosťou v teste použitím
PCR špecifickým pre IND-Xx-W T a nevykazujú produkt získaný PCR s očakávanou
veľkosťou v teste použitím PCR špecifickým pre IND-Xx-EM SXX svedčia o tom, že
zodpovedajúca rastlina, z ktorej bola pripravená genómová templátová DNA, je rastlinou
divokého typu.
Alternatívne je možné na odlíšenie rastlín, ktoré obsahujú konkrétnu bodovú mutáciu v alele
IND od rastlín, ktoré túto konkrétnu bodovú mutáciu neobsahujú, použiť technológiu
Invader™ (Third Wave Agbio). Boli teda vyvinuté nasledujúce rozlišovacie sondy Invader™
na detekciu prítomnosti alebo neprítomnosti mutovaných aliel uvedených v príklade 4 a ich
stavu pokiaľ ide o zygozitu (pozri tabuľku 6).
V tabuľke 6 sú uvedené sondy špecifické pre mutovaný cieľový gén IND alebo
zodpovedajúci cieľový gén IND divokého typu (označované "5' flapl-x" prípadne
"5' flap2-x") a "invázne" sondy, ktoré je možné použiť v kombinácii s nimi. Všeobecne
povedané, každá súprava sond je tvorená jednou sondou špecifickou pre mutovaný
cieľový gén alebo cieľový gén divokého typu, v ktorom sa prvý nukleotid po 5' flapsekvencii páruje s nukleotidom, ktorým sa gény líšia (podtrhnutým nukleotidom v
tabuľke 6) (je to takzvaná "primárna sonda", napríklad sonda so sekvenciou SEKV. ID.
Č.: 12 je špecifická pre IND-A1-EMS06 a sonda so sekvenciou SEKV. ID. Č.: 13 je
špecifická pre IND-A 1-WT) a jednou sondou špecifickou pre nukleotidy upstream od
tohto nukleotidu, ktorým sa gény líšia (je to takzvaný "invader® oligonukleotid";
napríklad sonda so sekvenciou SEKV. ID. Č.: 11 je špecifická pre nukleotidy upstream
od nukleotidu, ktorým sa líšia IND-A1-EM S06 a IND-A1-WT). Posledný nukleotid
druhého uvedeného primeru sa môže v mutante párovať s nukleotidom, ktorým sa gény
líšia (ako v tabuľke 6 označujú hrubo zvýraznené nukleotidy), pre tento posledný
nukleotid však je možné taktiež použiť iné nukleotidy, pokiaľ sú primárna sonda a
invader® oligonukleotid pri hybridizácii s cieľovou DNA naďalej schopné vytvárať
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prekrytie s veľkosťou jedinej bázy pre vytvorenie špecifickej invazívnej štruktúry, ktorou
rozpoznávajú enzýmy Cleavase® (Third Wave Agbio).
Postup testu Invader™ a interpretácia údajov sa uskutočňuje podľa pokynov výrobcu
(Third Wave Agbio). Stručne povedané, nukleotidové sekvencie označené v tabuľke 6
ako "flapl" a "flap2" predstavujú sekvencie 5' "flap-sekvencií", ktoré sa odštiepujú z
primárnych sond v primárnej fáze testu Invader™ a ktoré sú komplementárne so
sekvenciami v kazete 1, prípadne 2 FRET™ a nie sú komplementárne s cieľovou
mutovanou sekvenciou alebo sekvenciou divokého typu. Pokiaľ sa primárne sondy
štiepia v primárnej fáze a flapl-sonda a/alebo flap2-sonda hybridizuje s kazetou 1,
prípadne 2 FRET™ v sekundárnej fáze, vzniká signál, ktorý svedčí o prítomnosti
mutovaného cieľového génu IND, prípadne zodpovedajúceho cieľového génu IND
divokého typu.
Tabuľka 6
Alela č.

Sondy

IND-A 1-

5’ CGTAAGGGTAAGCGACGACCCTCAGACGT 3’

(SEKV. ID. Č.: 11)

5’ flapl-ATGGTGGCTCGTCG 3’

(SEKV. ID. Č.: 12)

5' CGTAAGGGTAAGCGACGACCCTCAGACGT 3'

(SEKV. ID. Č.: 11)

5' flap2-GTGGTGGCTCGTC 3'

(SEKV. ID. Č.: 13)

5' GGAGGCAGTGTCCATCTTTGCACCGCA 3'

(SEKV. ID. Č.: 14)

5' flapl-1TGGCACCATCCTCT 3'

(SEKV. ID. Č.: 15)

5' GGAGGCAGTGTCCATCTTTGCACCGCA 3'

(SEKV. ID. Č.: 14)

5’ flap2-CTGGCACCATCCTCT 3'

(SEKV. ID. Č.: 16)

IND-A1-

5’

(SEKV. ID. Č.: 17)

EMS13

CCTGCCGTTTCAAGAACTTGGTGTAGCGGATGT

EMS06

ľIND-Al-W T

IND-A 1EMS09

IND-A 1-WT

3'
5' flapl-ACTTCGTCGAGCATG 3'

(SEKV. ID. Č.: 18)
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Alela č.

Sondy

IND-A 1-WT

5' GGAGGCAGTGTCCATCTTTGCACCGCA 3'

(SEKV. ID. Č.: 17)

5' flap2-GCTTCGTCGAGCATG 3'

(SEKV. ID. Č.: 19)

5’ CATCCTCTTCAATATCCGGATCTTCTCGCTTATCC
TTTCTCTACT 3’

(SEKV. ID. Č.: 20)

5’ flapl-ACCGACGAGCCAC 3'

(SEKV. ID. Č.: 21)

5’ CATCCTCTTCAATATCCGGATCTTCTCGCTTATCC
TTTCTCTACT 3’

(SEKV. ID. Č.: 20)

5' flap2-GCCGACGAGCCAC 3'

(SEKV. ID. Č.: 22)

5' CGTAAGGGTAAGCGAGGACCCCCAGA 3’

(SEKV. ID. Č.: 23)

5' flap 1-TGGTGGTGGCTCG 3'

(SEKV. ID. Č.: 24)

5' CGTAAGGGTAAGCGAGGACCCCCAGA 3'

(SEKV. ID. Č.: 23)

5' flap2-CGGTGGTGGCTCG 3’

(SEKV. ID. Č.: 25)

5' CGAGGACCCCCAGACGGTGGTGT 3’

(SEKV. ID. Č.: 26)

5’ flapl-ACTCGTCGGCGTAG 3'

(SEKV. ID. Č.: 27)

5' CGAGGACCCCCAGACGGTGGTGT 3'

(SEKV. ID. Č.: 26)

5' flap2-GCTCGTCGGCGT 3'

(SEKV. ID. Č.: 28)

IND-C1EMS04

IND-C1-WT

IND-C1EMS08

IND-C1-WT

IND-C1EMS09

IND-C1-WT
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Patentové nároky
1. Rastlina Brassica napus obsahujúca aspoň dva gény IND alebo jej bunka, časť, semeno
alebo potomstvo, vyznačujúca sa tým, že vo svojom genóme obsahuje aspoň dve čiastočne
funkčne vyradené mutované alely IND, kde uvedenou čiastočne funkčne vyradenou
mutovanou alelou IND je alela IND, ktorá produkuje proteín IND, pričom aspoň jedna
aminokyselina vybraná z aminokyseliny v polohe odpovedajúcej polohe 124 v SEKV. ID. Č.:
2, aminokyseliny v polohe odpovedajúcej polohe 146 v SEKV. ID. Č.: 2, aminokyseliny v
polohe odpovedajúcej polohe 159 v SEKV. ID. Č.: 2, aminokyseliny v polohe odpovedajúcej
polohe 136 v SEKV. ID. Č.: 4, aminokyseliny v polohe odpovedajúcej polohe 139 v SEKV.
ID. Č.: 4 a aminokyseliny v polohe odpovedajúcej polohe 142 v SEKV. ID. C.: 4, je
nahradená inou aminokyselinou, tak že biologická aktivita produkovaného proteínu IND je
znížená, ale nie úplne odstránená, v porovnaní so zodpovedajúcim funkčným proteínom IND
divokého typu.
2. Rastlina podľa nároku 1, kde gény IND sú gény IND-A1 alebo 1ND-C1.
3. Rastlina podľa nároku 1 alebo 2, kde gény IND obsahujú molekulu nukleovej kyseliny
vybranú zo skupiny zahrnujúcej:
(a) molekulu nukleovej kyseliny, ktorá vykazuje aspoň 90% identitu sekvencie so SEKV. ID.
č.: 1, SEKV. ID. č.: 3 od nukleotidu v polohe 46 po nukleotid v polohe 633, SEKV. ID.
č.: 3, SEKV. ID. č.: 5 alebo SEKV. ID. č.: 7 a
(b) molekulu nukleovej kyseliny kódujúcej aminokyselinovú sekvenciu, ktorá vykazuje
aspoň 90% identitu sekvencie so SEKV. ID. č.: 2, SEKV. ID. č.: 4 od aminokyseliny v
polohe 16 po aminokyselinu v polohe 210 alebo SEKV. ID. Č.: 4.
4. Rastlina podľa nároku 2 alebo 3, kde sú čiastočne funkčne vyradenými mutovanými
alelami IND mutované alely IND génu IND-C1.
5. Rastlina podľa ľubovoľného z predchádzajúcich nárokov, kde sú čiastočne funkčne
vyradené mutované alely IND vybrané zo skupiny zahrnujúcej ind-al-EM S06, ind-alEMS09,

ind-al- EMS13,

ind-cl- EMS04,

;W-c7-EMS08

a

ind-cl-EMS09,

pričom

reprezentatívne semená obsahujúce uvedené čiastočne funkčne vyradené mutované alely IND
boli uložené pod číslami uloženia NCIMB 41570, NCIMB 41571, NCIMB 41572, NCIMB
41575, NCIMB 41573 respektíve NCIMB 41574.
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6. Rastlina podľa ľubovoľného z predchádzajúcich nárokov, ktorá ďalej vo svojom genóme
obsahuje aspoň jednu plne funkčne vyradenú mutovanú alelu IND.
7. Rastlina podľa nároku 6, kde je uvedená plne funkčne vyradená mutovaná alela IND
vybraná zo skupiny zahrnujúcej:
alelu IND, ktorá má sekvenciu SEKV. ID. č.: 1, v ktorej je C v polohe 364 nahradený T;
alelu IND, ktorá má sekvenciu SEKV. ID. č.: 1, v ktorej sú G v polohách 307 a 380
nahradené A;
alelu IND, ktorá má sekvenciu SEKV. ID. č.: 3, v ktorej je C v polohe 148 nahradený T a
alelu IND, ktorá má sekvenciu SEKV. ID. C.: 3, v ktorej je C v polohe 403 nahradený T.
8. Rastlina podľa ľubovoľného z predchádzajúcich nárokov, ktorá je homozygótna pre
čiastočne a/alebo pre plne funkčne vyradenú mutovanú alelu IND.
9. Rastlina podľa ľubovoľných predchádzajúcich nárokov, pričom u tejto rastliny je znížené
alebo pozdržané vypadávanie semien v porovnaní s vypadávaním semien u zodpovedajúcej
rastliny, ktorá neobsahuje mutované alely IND.
10. Rastlina podľa nároku 9, ktorá si zachováva agronomický relevantnú schopnosť
vymlátenia šešúľ.
11. Rastlina Brassica napus podľa ľubovoľného z nárokov 1 až 10, vyznačujúca sa tým, že
obsahuje dve čiastočne funkčne vyradené mutované alely IND na jednom lokuse vo svojom
genóme.
12. Rastlina podľa nároku 11, kde uvedené dve mutované alely IND sú homozygótne.

•oniec Hi

