
Молекулярно-таксономично изследване на sect. Acetosa (Rumex, 

subgen. Acetosa, Polygonaceae) в българската флора
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БългарскитеБългарските представителипредставители нана секциясекция AcetosaAcetosa представляватпредставляват естественаестествена групагрупа отот близкородствениблизкородствени в идовев идове сс общобщ произ ходпроиз ход. . 

ЕволюциятаЕволюцията вв тазитази групагрупа ее протеклапротекла вв посокапосока нана силнасилна екологичнаекологична специализацияспециализация вв сравнениесравнение сс морф ологичнатаморф ологичната, , различниразлични механизмимеханизми заза определянеопределяне нана полапола, , двудомностдвудомност ии

намаляваненамаляване нана хромозомнияхромозомния бройброй ((хх = 7).= 7).

ИзползванитеИзползваните молекулярнимолекулярни ISSRISSR маркеримаркери позволяватпозволяват ясноясно ии недв усмисленонедв усмислено разграничаванеразграничаване нана в идоветев идовете в  секция  в  секция  AcetosaAcetosa сс неяснинеясни морф ологичниморф ологични белезибелези ии демонстрирадемонстриратт

приложимосттаприложимостта нана методаметода припри изя сняванетоизя сняването нана ф илогеничниф илогенични взаимоотношениявзаимоотношения нана различниразлични таксономичнитаксономични ниванива ((подродподрод, , секциясекция) . ) . 

НаправенаНаправена ее оценкаоценка нана генетичнотогенетичното разнообразиеразнообразие ии родственитеродствените връзкивръзки междумежду четиричетири българскибългарски в идав ида, , принадлежащипринадлежащи къмкъм родрод RumexRumex LL., .,  подродподрод AcetosaAcetosa (Mill.) Rech.f .,  (Mill.) Rech.f .,  секциясекция AcetosaAcetosa

(Mill.) (Mill.) DCDC. . ИзследваниИзследвани саса екземпляриекземпляри отот естествениестествени популациипопулации нана R. acetosaR. acetosa L., L., R. tuberosusR. tuberosus L., L., R. thyrsiflorusR. thyrsiflorus Fingerh. Fingerh. ии R. arifoliusR. arifolius AllAll. . РазграничаванетоРазграничаването нана видоветевидовете вв таксономичнататаксономичната

литературалитература сесе основаваосновава нана няколконяколко неточнинеточни морф ологичниморф ологични характеристикихарактеристики, ,  коетокоето ее причинапричина дада считамесчитаме, , чече тете саса недостатъчнонедостатъчно убедителниубедителни заза разграничаванеразграничаване нана видоветевидовете отот секциясекция

AcetosaAcetosa.. ЦелтаЦелта нана изследванитоизследванито ее дада сесе тестваттестват молекулнимолекулни ISSRISSR маркеримаркери, , чрезчрез коитокоито дада сесе о ценио цени генетичнатагенетичната обособеностобособеност ии родственитеродствените връзкивръзки припри българскитебългарските д иворастящид иворастящи в идовев идове

отот подродподрод AcetosaAcetosa, , секциясекция AcetosaAcetosa.. ЗаЗа целтацелта отот пробитепробите ее изолиранаизолирана общаобща ДНКДНК, , коятокоято ее изполванаизполвана катокато матрицаматрица заза провежданепровеждане нана ISSRISSR--PCR  PCR  реакцииреакции съссъс седемседем праймерапраймера. .  

РазпределениетоРазпределението нана полученитеполучените полиморф ниполиморф ни ISSRISSR продуктипродукти заза всекивсеки ед инед ин праймерпраймер ее анализира ноанализира но посредствомпосредством програматапрограмата PAST. PAST. ППолученитеолучените матрициматрици сс евклидовиевклидови разстоянияразстояния саса

използваниизползвани заза конструира неконструира не нана обобщенаобобщена кладограмакладограма представящапредставяща граф ичнограф ично генетичнитегенетичните различниразлични припри изследванитеизследваните в идовев идове. . 

Изс ле два нетоИзс ле два нето ее финанс иранофинанс ирано попо договоридоговори ИФСИФС--ББ 606, 606, Д ООД ОО 22--1 5 1 5 ии Д ТКД ТК 0 2/40 (0 2/40 (ФондФонд На учниНа учни изс ле два нияизс ле два ния, , Минис те рс твоМинис те рс тво нана обра зова ниетообра зова нието, , м ла деж там ла деж та ии на ука тана ука та нана Ре публикаРе публика Бълга рияБълга рия).  ).  

VII VII Н АЦИОНАЛНАН АЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯ ПОПО БОТАНИКАБОТАНИКА
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Подбрани те прайме ри успешн о амп лифицират мик росате ли тни последо вате лнос ти в генома на изследвани те 4 ви да от секция Acetosa.  

Видово специфични ISSR  фрагмен ти сa получени пос редс твом прай ме ри 2,  7,  810 , 811, 826  и 836. Единс твено п родук ти те на прай ме р 817 не

показват поли морфизъ м ме жду изс ледвани те таксони.  Поли морфни те ивици са изп олзвани за пос трояване на обобщена кладог рама,  

илюс трираща гене тичните различия ме жду п роби те от изс ледвани те видове. 

Кладис тичният анализ на генетични те разс тояни я показва ясно групиране на проби с различна п ринадле жнос т в два клада. В единият са

най-тясно свъ рзани, подк лад формиран от п роби те на R. acetosa с този в кой то се г рупират п роби те на R. thyrsiflo rus. В торият к лад вк люч ва

популации те на видове те R. ar ifol ius и R. tuberosus, като генетично най-близки. 

Тези резултати не са в съотве тс твие с морф ологичните харак те рис тики на изследвани те видове. Най-близки морфологични параме три

показват видове те R. acetosa и R. tuberosus - слабо разк лонено съцве тие, лис та със сърце видна основа, до 3 пъти по- дълги, отк олк ото

ши роки. Групиране то не съотве тс тва на морфологични те харак те рис тики при и зследвани те видове, но кореспонди ра с екологичната и м

специализация.  По отношение на надморската височина само R. arifo lius е алпийски и субалпийски, мезофилен вид - сре ща се по ливади въ в

всички наши п ланини п ри надморски височини ме жду 800  и 2000 м. Ос танали те три вида и мат по- ши рока екологична п лас тичнос т, с ре щат

се най-често като ливадни ви дове, в паси ща,  тревис ти места в равнини те до п редп ланинския пояс. Най-ксерофилни харак терис тики

при те жава R. thyrs iflorus , сре ща се по сухи отк ри ти места и като пле вел по пъ ти щата . 
Кладограма, по лучена от обединяване на матрици евк лидови

разс тояни я получени с резултати те от 7 различни прай ме ра
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Разделяне на амплифицираните с р810 ISSR продукти посредством 1,5 % а гарозе н гел

R. arifoliusR. R. arifoliusarifolius R. acetosaR. R. acetosaacetosa R. thyrsiflorusRR. . thyrsiflorusthyrsiflorus
R. tuberosusRR. . tuberosustuberosus

КактоКакто повечетоповечето двудомнидвудомни растениярастения , , видоветевидовете киселецкиселец нене по казватпо казват различимразличим половполов диморф изъмдиморф изъм предипреди половаполова зрялостзрялост. . ПрезПрез репродуктив натарепродуктив ната фазафаза генеративнитегенеративните органиоргани, , цветовецветове, ,  

плоденплоден перигонперигон ии орехчетаорехчета видоветевидовете нене показватпоказват ясниясни различияразличия, ,  коетокоето затруднявазатруднява о пределанетоо пределането имим попо самосамо тезитези приз нациприз наци..СпоредСпоред нашинаши наблюдениянаблюдения морф ологиятаморф ологията нана подземнитеподземните

вегетативнивегетативни частичасти показватпоказват дискрет нидискрет ни различияразличия ии позволяватпозволяват идентиф икацияидентиф икация, ,  кактокакто вв предрепродуктивнапредрепродуктивна, ,  такатака ии вв репродуктивнарепродуктивна ф азаф аза

RR. . acetosaacetosa LL.. –– късокъсо коренищекоренище, ,  сс ниш ковидниниш ковидни добавъчнидобавъчни кореникорени безбез задебеляванезадебеляване, , коитокоито нене проникватпроникват надълбоконадълбоко. . 

RR. . tuberosustuberosus LL.. –– характернихарактерни заза видавида саса в ретеновиднов ретеновидно--грудковиднитегрудковидните задебеляваниязадебелявания нана добавъчнитедобавъчните кореникорени, ,  коетокоето позволявапозволява лесналесна идентиф икацияидентиф икация вв сравнениесравнение сс останалитеостаналите видовевидове вв

групатагрупата. . 

RR. . thyrsiflorusthyrsiflorus FingerhFingerh.. –– силносилно развитразвит верт икаленверт икален коренкорен, ,  неразклоненнеразклонен илиили слабослабо разклоненразклонен, , койтокойто достигадостига нана значителназначителна дълбочинадълбочина. . 

RR. . arifoliusarifolius AllAll. . –– тънкотънко коренищекоренище сс многобройнимногобройни тънкитънки, , добавъчнидобавъчни кореникорени..

RR. . acetosaacetosa LL..

RR. . tuberosustuberosus LL..

RR. . thyrsiflorusthyrsiflorus FingerhFingerh..

RR. . arifoliusarifolius AllAll..

Genus Genus RumexRumex LL..

SubgenSubgen. . AcetosaAcetosa ((MillMill.) .) RechRech. . ff..

SectSect. . AcetosaAcetosa ((MillMill.) .) DCDC..

Та ксономичнаТа ксономична схемасхема нана българскитебългарските видовевидове отот секциясекция AcetosaAcetosa

прай мер брой

класове

молекул ни

маси , kB (min-

max)

P2P2 2020 1129 29 –– 13681368

P7P7 1616 195 195 –– 991991

P810P810 1919 209 209 –– 14061406

P811P811 2222 131 131 –– 14291429

P817P817 1212 207 207 –– 10001000

P826P826 1616 226 226 –– 949949

P836P836 1212 121 121 –– 11461146

РазпределениеРазпределение нана получениполучени ISSRISSR ф рагментниф рагментни вв

класовекласове попо молекулнимолекулни масимаси


