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Microsatellite markers were used for evaluation of the biodiversity and phylogenetic relationships between Bulgarian representatives of the family Orobanchaceae. The plants were collected from various locations in the country. The DNA was isolated from the flowering 
stems and used as template for ISSR-PCR reactions. Eight out of 16 primers were selected for this study. The ISSR products were separated on agarose gel and visualized by UV-light. The molecular masses the products were determined and used to fill Boolean matrices 
that were subjected to cluster analysis. Representatives from genus Lathraea (Scrophulariaceae) were used for external controls. The consequent cladograms, based on the average Euclidean distances, displayed clear grouping by species. Genus Lathraea was clearly 
separated from the representatives of Orobanchaceae. The representatives a subsect. Minores were grouped in a separate cluster, as well as  O. gracilis and O. cumana. Orobanche cumana showed genetic variability that depended on the host. The molecular markers 
confirm the existence of O. caryophyllacea var. macrolepis T. Georg. and O. gracilis var. sprunerii (F. Schultz) Beck.
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Тест вани са 8 ISSR  праймера з а съпост авяне на род овете, секциит е и под секц иит е на сем. Or obanchaceae. Изсл едвани са 20 образц и, 

събрани през период а 2006- 2010 г.,  от разл ични райони и върху различни гост оприемниц и. За по-ясно групиране на предст авит елит е

на Or obanchaceae в изсл ед ването са включени и два вида от род Lathraea ( Scr ophulari aceae). Ваучерни хербарни образци към всяк а от

изсл едванит е проб и са дост ъпни в Херб ариум а към Аграрен университ ет – Пл овд ив – SOA. Прод укт ите от PC R ампл иф икац ият а са

подл ожени на клъст ер-анализ и нем етрично м ногом ерно скал иране з а оценяване на спец ифичностт а на всеки из полз ван прайм ер.

СЕДМАСЕДМА НАЦИОНАЛНАНАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯ ПОПО БОТАНИКАБОТАНИКА

Проби те о т O. cu mana � се о тде лят от ос тана лите изс ледва ни

видове и се груп ира т с P. mu telii �. Видовете O. gracilis �, O. lut ea

� и O. ca ryophyllacea � се груп ира т за едно.  Видов ете от L ath raea

�, в ъпреки че ос тават във в ътрешен клъсте р, се о тде лят един от

друг и се гр упира т със subsect.  Minores �.
Изпо лзван ите 8 пра ймерa проявява т уникална специф ичност п ри ра зде ляне на

родове, в идов е и ра знов иднос ти. Ро д Lat hrae a ясно се о тделя о т останалите

изсле двани п редставители,  с разп реде лени видов е в о тде лни клъстер и. Доб ро

групира не се на блюдав а при предс тави тели те н а subsect. Mino res, както и пр и

O. g racilis и O. cu mana. Изп олзв ани те мар кери се ока за ха не достатъчно

селективни пр и ра зде ляне то на секци ите Inflatae и Glandulosae. Ph elipanche 

mutelii и Lath raea се гр упи рат зае дно с ви дове те о т ро д Oro banche. Те зи фа кти

показва т, че изб рани те ма ркер и са сла бо селе кти вни на ниво род и семейс тво. 

Специф ични за дв ата в ида от р од L athraea са p 2, p80 9, p81 7, p82 6, p83 6 и

p891, което пока зва, че посочени те ма ркер и са по дхо дящи за изсле дване на

изменч ивостта в този род.  Фа ктът, че про бите от род Lath raea не се о тде лят

като в ънше н кластер пока зва, че изпо лзв ани те пра ймери не са по дходя щи за

разгранич аване на Oro banchacea e от Sc roph ulariaceae. 

Селе ктивн и за O. cu man a (sect. Inflatae ) са ма ркер ите p2, p7,  p826.  При p7 този

вид се гр упира с P . mutelii още в п ърв ия в ъзе л и се о тделя о т останалите

представ ите ли на Orob anche. Този фа кт с ъотв етства с разп олаган ето на O. 

cuma na в собс твена се кция.  Наб людава се генетично ва риран е на O. cu mana в

зависимос т от гостопри емни ка (Helianthus a nnuus [2 006.10 0, 200 8.022]  или

Arte misia ma ritima [200 6.075] ) пр и про дукти те о т p2 , p7, p 809, p 817, p 836, p 891. 

Въпреки гене тични те р азлики, инфо рмаци ята не е доста тъч на за отделя не на

вътр евидов та ксон в този вид.

Двата пр едстав ите ля на subsect. Galeatae се обе диняв ат само от p809. Прави

впечатление го лямо то евкли дово ра зстоя ние м ежду дв ете разн овидности на O. 

caryophyllacea, в сравнен ие с и зследв ани те ин диви ди о т O. lutea . Този ф акт

потвърждав а дос товерн остта на O. ca ryophyllacea var. macrolepis. Продукти те

на O. gracilis се групират п о ра знови дности или бе з законо мернос т, ко ето

потвърждав а ста туса на O. g racilis var. sp run erii и не п озво лява пов ишаван ето

на ранга м у. 

Селе ктивн и по о тнош ение на пре дстави те лите на subsect. Minores се явяват

маркер ите p2, p7 , p817 , p826  и p8 91. В 5 от случа ите п редс тави теля т на O. 

pubescens [2008 .009] се отделя от др угите два ви да в п одсекцията (p 2, p7,  

p891),  кое то с ъотве тства и на п о-ясни те м у морфо логични белези,  в сравнен ие

с други те два ви да. 

Изсле дване то стана в ъзм ожно благо дарен ие на финансов ата п одкрепа по

проекти ИФС –Б-6 06 , ДТК 02/40,  B G051P O00 1-3. 3.04/1 7 (ФНИ към МОМН), 

NATO g rant CL G 98 3884 и ERA 117.
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Групи ране то е н еясно. Проби те о т O. cu mana � се гр упир ат заедно

с род Lat hrae a � .

p7

Orobanche gracilis � се о тде ля, бе з гр упир ане по разн овидности.  

Видове те о т subsect. Mino res � са ра зда лечен и в клъс тер о т вто ри

ред. Маркер ът е селективен за O. ca ryophyllacea � и O. lutea �. 

Въпреки, че р од L athraea �попа да в н ай-в ътрешн ите в ъзли, 

разклоняван ето в неговия клъстер съо тветс тва на два та ви да и

маркер ът е селе ктивен за тя х.

Ясно се ра зде лят в идове те о т ро д La thra ea и относи те лно добре

се групир а O. g racilis �. Разнов иднос тите на O. ca ryophyllacea � се

разде лят в п ървия в ъзел. Д обро е групиран ето на subsect. Mino res 

�. Проби те о т O. lutea � са в общ клъстер . Пр едстав ите лите на

subsect. Gland ulosae � � се гр упи рат.  Мар ке ът не е селективен за

O. cu mana �, и е селе ктив ен за sect. Oro banche и род Lath raea �..

Род Lath rae a � се отделя при в тория в ъзел,  с подр еждан е по

видове. O. cu mana � се гр упи ра с O. alba �. Su bsect. Мino res �

показва т б ли зко р одство . Orob anche g racilis � и O. lutea  � се

групира т в о бщ клъс тер бе законо мернос ти. Ра знови днос тите на

O. ca ryophyllacea � п опадат в о тдалечен и клъс тери. Маркер ът е

селективен за Lat hra ea, О. sub ect. Mino res, O. g racilis и O. cu ma na.

Разнови дностите на O. g racilis � се разделят о ще в п ървия в ъзел.  

На същ ото ниво се о тделя т O. cu ma na � , sect. Mino res � и двата

вида о т ро д Lath rae a �.  Добр о групиран е се наб людава при

пробите от O. lutea � и O.  caryophyllacea �. Бип лотът пока зва

добра се лективнос т на марке ра в гран ици те на родовете , но

липсва селе ктив ност п ри ра згранич аване н а Lath rae a и Orobanche .

Липсва закономе рност в разп реде лени ето на про бите от Lath raea 

�. Ра зде ляне то на O.  caryophyllacea � от O. lutea � став а още в

първия в ъзел,  но б ез гр упир ане на проб ите.  Наб людава се до бро

групира не и разделя не на разн овидн ости те на O.  gracilis � във

втория в ъзел, като в бип ло та те попа дат в различн и ква дран ти.

Двата ви да L athraea � се гр упира т и разделя т е дин о т друг н а ниво
втори в ъзел, в общ клъстер със subsect. Minores �, O. cu mana � и

O. ca ryophyllacea �. Про бите на O. gracilis � и O. lute a � се груп ират

сравните лно добр е, но без разделя не по р азн овидн ости в O.  gracilis. 

Представено то и зсле дване е част о т про учва нето на сем. Oroba nchaceae в

Българ ия. Използван ите в изследван ето маркери дока зват наличието на

разнов иднос тта O.  caryophyllacea var. mac rolepis T.Geo rg. и потв ърж дава т

таксоно мичния ранг на O. gracilis va r. sprunerii (F.W.Sch ultz) Bec k. Гене тичн ите

разлики м ежду ин диви ди те о т O. cu man a в ър ху култур ни и диви

гостоприем ници пока зват се лективн о влия ние н а гостопр иемни ка пр и то зи ви д
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