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Обект на изследване са 14 образеца от дивия диплоиден вид Aegilops tauschii, 
донор на D генома в хлебната пшеница. Биохимичният анализ показа съществено 
вариране на високомолекулните глутенини в образците на дивия вид в сравнение 
с културната пшеница. Установени са осем Glu–D1 алела, които са резултат от 
комбинацията на различни х- и у-тип субединици. Шест х–тип глутенинови субединици: 
1t, 2.1t, 1.5t, 2t, 4t и 5t  са определени в зависимост от тяхната електрофоретична 
подвижност, както и пет субединици у–тип:  10.1t, 10.2t, 11t, 12t, 12.4t.

Aнализът на глиадините установява значителен генетичен полиморфизъм и в 
Gli–Dt1 и Gli–Dt2 локусите на вида. Идентифицирани са много по-голям брой алели 
в сравнение с обикновената пшеница. Ето защо използваната номенклатура за 
глиадиновите алели на хексаплоидната пшеница се прилага и за класификацията 
в Aegilops tauschii, т.е. групиране в глиадинови блокове, принадлежащи към Gli-1 
(в областите на ω- и  γ- глиадините) и Gli-2 (в областите на β- и α- глиадините). 
Установени са тринадесет специфични за всеки образец глиадинови блока, 
принадлежащи към Gli–1 локуса. При шест oбразеца липсват характерните за T. 
aestivum  бавноподвижни ω-глиадини, а други шест притежават характерните за 
всички хексаплоиди бавноподвижни бендове ω1 и ω2, които са един от двата основни 
протеинови типа в хлебната пшеница, известен като Chinese spring (CS) – тип. 
Три форми притежават по–бавно подвижни протеинови ω-бендове известни като 
Cheyenne–тип. Налице е частично, слабо експресиране или липса на α - глиадините 
от Gli – D2 блоковете. Припокриването на Gli–D1 и Gli–D2 групите в региона очертаващ 
γ- и β- зоните оказва съществено затруднение при класификацията на тези белтъци. 
Настоящото изследване потвърждава, че диплоидният прародител на пшеницата е 
ценен източник  на специфични гени за качеството, които могат да се използват в 
селекцията за подобряване на културната пшеница.

Ключови думи:Aegilops tauschii – Triticum aestivum – D геном – HMW глутенини 
– SDS-PAGE – глиадини – A-PAGE 

Abstract

Doneva, S., P. Spetsov, 2011. Polymorphism of glutenins and gliadins in Aegilops 
tauschii (2n=14, DD) accessions  FCS 7(2):243-253

Fourteen Aegilops tauschii accessions, D genome donor to Ttiticum aestivum, are 
subjected to this study. The biochemical analysis shows increased variation in HMW 
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glutenins in the species compared to bread wheat. Eight Glu-D1 aleles are found as a result 
of different x- and y-type subunit combinations. Six x-type glutenin subunits: 1t, 2.1t, 1.5t, 
2t, 4t and 5t, and five y-type subunits: 10.1t, 10.2t, 11t, 12t and 12.4t are fixed depending 
of their electrophoretic mobility. There is also a variety of expression in Gli-Dt1 and  Gli-Dt2 
loci. More gliadin alleles in accessions are found than in the hexaploid wheat. The utilized 
nomenclature for gliadins in wheat is applied for the same purpose in Ae. tauschii, i.e. 
grouping in gliadin blocks expressed at Gli-1 (in the regions of ω- and γ-gliadins) and Gli-2 
(β- and α-gliadins). Thirteen gliadin blocks at Gli-1 locus are identified. Six accessions do 
not  expressed the slow moving ω-gliadins, characteristic for T. aestivum, and another six 
lines give the bands ω1 and ω2, which are one of representative groups in wheat, namely 
Chinese spring (CS) type. Three accessions perform slow moving bands, expressing as 
ω-gliadins Cheyenne-type. Partial overlapping  of  γ- and β-gliadins at Gli-D1 and Gli-D2 
loci hamper the expression and classification of gliadin bands. This study confirm that the 
wild diploid relative Ae. tauschii is a valuable resource of specific quality genes that may 
be of use in wheat improvement.

УВОД     

Съвременната селекция разполага с генетични ресурси от дивите диплоидни 
видове в групата Aegilops-Triticum за прехвърляне на полезни гени в хлебната 
пшеница, с цел използването им като изходен материал. От една страна дивите 
прародители на пшеницата са основен източник на ценни гени, които повишават 
устойчивостта на хлебната пшеница към гъбни болести, насекомни неприятели, 
солеустойчивост, толерантност към повишено съдържание на мед и алуминий, 
сухо- и студоустойчивост, ранозрялост и др. (Стоянов и др., 2010; Plamenov and 
Spetsov, 2011). От друга страна дивите прародители осигуряват голямо генетично 
разнообразие на ендоспермови протеини - глутенини и глиадини, които са свързани 
с хлебопекарните качества на хлебната пшеница. Глутенините и глиадините имат 
свойството да образуват във вода еластична маса наречена глутен, който притежава 
уникални физико-химични свойства и основно определя технологичните качества 
на хляба. Тези протеини са кодирани от комплексен локус или клъстерни  гени, 
локализирани в първа и шеста хромозомна група.

Добре известно е, че високомолекулните глутенинови субединици са най-
важните ендоспермови протеини, свързани с качеството на обикновената пшеница. 
Те се състоят от множество фракции, свързани помежду си с дисулфидни 
мостове. Гените, контролиращи високомолекулните глутенини са разположени в 
дългите рамена на хромозоми 1А, 1В и 1D. Локусите, съдържащи алелите, които 
контролират високомолекулните глутенинови субединици носят общото название 
Glu-1, поотделно Glu-A1, Glu-B1 и Glu-D1. Всеки локус съдържа 2 алела, обуславящи 
експресията на два типа субединици - х и у.  Високомолекулните х-тип субединици са 
с по-слаба подвижност при гел-електрофореза, докато нискомолекулните у–тип са с 
по-голяма подвижност. HMW-глутенините от Glu-D1 локуса са с най-голямо влияние 
върху хлебопекарните качества.  Установени са повече от 30 различни Glu-D1 
алела в хлебната пшеница и други хексаплоидни видове и са доказани специфични 
връзки между някои от тях: комбинацията 1Dx5+1Dy10  е гаранция за много добри 
характеристики на брашното (Xu et al., 2010). В диплоидния прародител на D-генома 
на хексаплоидната пшеница, Ae. tauschii (2n=2x=14, DD), алелното вариране на 
HMW-глутениновите субединици е по-голямо в сравнение с културната пшеница 
и в резултат на това са установени над 85 различни Glu-D1 алела. Много от тези 
алели са уникални за дивия вид и оказват специфично влияние върху крайните 
хлебопекрани качества. Ето защо синтетичните хексаплоидни пшеници, които се 
получават чрез хибридизация между тетраплоидна пшеница (Triticum turgidum L.) 
и Ae. tauschii се отличават с по-кратко време на омесване и подобрени мелнични и 
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пекарни характеристики в сравнение с другите хексаплоидни пшеници и успешно 
могат да се използват като тест за ефекта на HMW от Ae. tauschii върху качествените 
показатели на зърното (Yan et al., 2003).  

Глиадините са мономерни протеини със сравнително ниско молекулно тегло, 
без дисулфидни връзки между отделните фракции. При фракциониране се разделят 
на четири основни групи: α-, β-, γ- и ω-. Установено е, че при обикновената пшеница 
гените, контролиращи α- и β – глиадините са в късите рамена на хромозоми 6А, 6В 
и 6D, а гените контролиращи γ- и ω-глиадините са в късите рамена на хромозомите 
от първа група. Локусите, съдържащи гените, които контролират γ- и ω- глиадините 
носят общото название Gli-1 (Gli-A1, Gli-B1, Gli-D1), a тези контролиращи α- и β-
глиадините носят общото название Gli-2 (Gli-A2, Gli-B2, Gli-D2). При Ae. tauschii, 
глиадините са кодирани от два локуса: Gli-D1 и Gli-D2 в късите рамена на хромозоми 
1D и 6D, съответно. Установено е много високо ниво на полиформизъм в Gli-D локуса 
на вида в сравнение с обикновената пшеница. Докато при обикновената пшеница са 
установени  12 и 19 алела в Gli-D1 и Gli-D2 локусите, съответно, то в диплоидния 
вид са идентифицирани над 150 алела във всеки един от посочените локуси. Редица 
изследвания доказват, че много глиадинови алели от дивия прародител оказват 
положително влияние върху силата на глутена (Sosinov and Popereya, 1982). Ето 
защо глиадините подобно на високомолекулните глутенини, са обект на трансфер от 
Ae. tauschii  в хексаплоиднaта пшеница за повишаване на качеството и други желани 
показатели (Yan et al., 2003а).

Целта на това проучване е да се идентифицират и характеризират алелните 
вариации в Glu-Dt1 локуса на високомолекулните глутенинови субединици и в 
Gli-Dt1 локуса на глиадините в образци на Aegilops tauschii, които се използват  в 
Добруджански земеделски институт  за създаване на синтетични хексаплоидни 
пшеници като изходен селекционен материал. 

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ

Материалите са 14 образеца на вида Ае. tauschii (Таблица 1). Eлектрофорезата 
е осъществена чрез използване на единични зърна. Първо е извършена екстракция 
на глиадините, а утайката след тази екстракция е използвана за анализ на HMW 
– глутенините.

Екстракцията на глиадините е извършена със 70% етилов алкохол, а самото 
разделяне на белтъчните фракции е направено с помощта на едномерна кисела 
вертикална  електрофореза ( А–PAGE ) по Кhan et al. (1983), осъществена на 8% 
разделящ гел при постоянна сила на тока от 60 мА, която след 1 час се увеличава 
на 120 мА. Продължителността на електрофорезата при тези условия е около 5 часа 
при постоянна температура от 10°С. След това геловете се фиксират и оцветяват  с 
0,15% СВВ R250, 20% етанол и 12% ТХО за 24 часа, след което се обезцветяват с 
дестилирана вода. 

Екстракцията на високомолекулните глутенини е осъществена по метода на Singh 
et al. (1991). Към всяка стрита на брашно проба се добавя 0.50ml, 50% пропанол, за 
да се отстранят албумините и глобулините. Следва екстрахиране на глутенините 
като първо към пробата се добавя 0.1ml, 50% (v/v) пропанол, 0.08М Tris – HCl, pH 
8.0, съдържащ 1% (w/v) прясно добавен дитиотреитол (DTT). След инкубиране за 1 
час при 65°С към всяка проба се добавя 0.1ml, 50% (v/v) пропанол, съдържащ 1.4% ( 
v/v ) прясно добавен 4–винилпиридин  (VP). По този начин се извършва алкилиране 
на пробите. Следва инкубация за 1 час при 65°C и центрофугиране за 10 минути при 
12000g. 0.2ml от всеки супернатант се прехвърля в нова епендорфка и към него се 
добавят 0.2ml от разтвор, съдържащ 2% SDS, 0.08M Tris – HCl (pH 8.0), 40% глицерол 
и 0.02% бромфенол блу. Пробите се разбъркват, инкубират се за 1 час при 65˚C, 
центрофугират  се при 12000g за 10 min, след което могат да се използват за SDS–



Полиморфизъм на глутенини и глиадини  в образци  на Aegilops tauschii (2n=14, DD)

246

PAGE анализ. Електрофорезата се осъществява на вертикален апарат по метода 
на Laemmli (1970) в два варианта: а) класическа едномерна полиакриламидна гелна 
електрофореза на 8 % и 12% гел и б) едномерна SDS – PAGE на 12% гел с добавка 
на 4М урея по Lafiandra et al. (1993).

Taблица 1. Произход и регистрирани различия между образците на Аеgilops tauschii 
в условията на ДЗИ-Генерал Тошево 

Table 1. Origin and observed differences among Аеgilops tauschii accessions at the 
conditions of DAI-General Тoshevo

Образец №
Accession No

Произход
Origin

Характерен признак
Observed character

149 ДЗИ-гр. Генерал Тошево
DAI-General Toshevo

Кратък вегетационен период
Short period of vegetation

1914 Гатерслебен, Германия
Gatersleben, Germany

1915 Гатерслебен, Германия
Gatersleben, Germany

Кратък вегетационен период, устойчивост 
към брашнеста мана
Short period of vegetation, resistance to 
powdery mildew

1916 Гатерслебен, Германия
Gatersleben, Germany

1917 Гатерслебен, Германия
Gatersleben, Germany

1918 Гатерслебен, Германия
Gatersleben, Germany

19088 ИРГР-гр. Садово
IPGR-Sadovo

Кратък вегетационен период
Short period of vegetation

22744 Русия
Russia

Устойчивост към брашнеста мана, едри 
тичинки
Resistance to powdery mildew, large 
anthers

26991 Азербайджан
Azerbaijan

Устойчивост към брашнеста мана
Resistance to powdery mildew

30421 Азербайджан
Azerbaijan

Устойчивост към брашнеста мана
Resistance to powdery mildew

30423 Азербайджан
Azerbaijan

Устойчивост към брашнеста мана
Resistance to powdery mildew

30425 Азербайджан/Azerbaijan

30452 ИРГР-гр. Садово
IPGR-Sadovo

Кратък вегетационен период, 
чувствителност към брашнеста мана
Short period of vegetation, susceptibility to 
powdery mildew

31488 Азербайджан
Azerbaijan

Средна устойчивост към брашнеста мана
Medium resistance to powdery mildew
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РЕЗУЛТАТИ

SDS – PAGE анализ

В образците са регистрирани 11 типа HMW – глутенини, срещащи се с различна 
честота в Glu – Dt локуса (Табл. 2). Подобно на HMW – глутенините установени 
от Payne (1981) при обикновената пшеницa, високомолекулните глутенини на Ae. 
tauschii се характеризират с двойка субединици, едната от които се нарича х – тип 
субединица и е по – бавно подвижна, а другата се нарича у – тип и е по-бързо 
подвижна при SDS–PAGE гел електрофореза. Направеният биохимичен анализ 
показа по-голямо разнообразие при HMW – глутенините на дивия вид в сравнение с 
хлебната пшеница, при която в Glu – D1 локуса са установени само 7 алела.

Таблица 2. Различни алелни форми и честота, с която се срещат високомолекулните 
глутенинови субединици,  кодирани от Glu–Dt локуса на Аegilops tauschii.

Table 2. Different alleles and frequency of HMW glutenins at Glu-Dt locus, expressed in 
Аеgilops tauschii accessions

Алелен състав на HMW
Alelic composition of HMW-GS

(1Dtx + 1Dty)

Брой образци
Number of 
accessions

Честота  (%)
Frequency

4t + 10.2t
2t + 10.1t
2.1t + 12t
1t + 10.1t
1.5t + 11t
5t +12t

2t + 12.4t
2t + 12t

1
4
1
1
1
4
1
1

7,14
28,57
7,14
7,14
7,14

28,57
7,14
7,14

Субединиците се характеризират въз основа на тяхната електрофоретична 
подвижност на 8% и 12% SDS–PAGE гелове. За тази цел се прилага системата 
за класификация на Lagudah и Halloran (1988) и Gianibelli et al. (2001), при която 
субединиците на Ae. tauschii се идентифицират чрез цифровите означения въведени 
от Payne и Lawrence (1983), последвани от означението – t, показващо техния 
произход от Ae. tauschii. След класификацията на нормални гелове, субединиците 
се диференцират чрез urea/SDS-PAGE електрофореза, при която всички субединици 
променят своята електрофоретична подвижност и заемат нови позиции в гела, което 
подобрява тяхното разделяне и отчитане.

Шест х – тип субединици са установени на 8% и 12% гелове и подредени според 
тяхната електрофоретична подвижност: 1t, 2.1t, 1.5t, 2t, 4t и 5t (фиг.1-2). Не е намерен 
образец с null х – тип субединица, която се среща с много малка честота при дивия 
вид. 

Всички образци, включени в това изследване, притежават у – тип субединици 
(фиг. 1-2). В резултат на проучването се идентифицират пет  у – тип субединици:  
10.1t, 10.2t, 11t, 12t,  12.4t  в зависимост от тяхната относителна електрофоретична 
подвижност. Не е установен образец с null у–тип субединица. Данните, представени 
в табл. 2 показват, че измежду осемте различни Glu – D1 алела,  получени от 
разнообразните комбинации на х– и у–тип субединици, с най–голяма честота се 
срещат 5t + 12t  и 2t + 10.1t .
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Фигура 1. 1Dx и 1Dy HMW глутенинови субединици на 12% SDS-PAGE при 14 
образци на дивия вид: 1)19088, 2)30421, 3)30423, 4)30452, 5)1915, 6)1918, 7)1917, 

8)22744, 9)31488, 10)1914, 11)1916, 12)149, 13)26991, 14)30425. Стандарти за 
HMW идентификацията: „Hope” (H), „Chinese Spring” (CS) и „Bezostaya 1” (BZ).

Figure 1. 1Dx and 1Dy HMW glutenin subunits in 12% SDS-PAGE of 14 wild 
species accessions: 1)19088, 2)30421, 3)30423, 4)30452, 5)1915, 6)1918, 7)1917, 
8)22744, 9)31488, 10)1914, 11)1916, 12)149, 13)26991, 14)30425. Standards for 
HMW identification: „Hope” (H), „Chinese Spring” (CS) and „Bezostaya 1” (BZ).

Фигура 2. 1Dx и 1Dy HMW глутенинови субединици на 8% SDS-PAGE при 
изследваните образци: 1)19088, 2)30421, 3)30423, 4)30452, 5)1915, 6)1918, 7)1917, 

8)22744, 9)31488, 10)1914, 11)1916, 12)149, 13)26991, 14)30425. Стандарти за 
HMW идентификацията: „Hope” (H), „Chinese Spring” (CS) и „Bezostaya 1” (BZ).

Figure 2. 1Dx and 1Dy HMW glutenin subunits in 8% SDS-PAGE of the 
investigated accessions: 1)19088, 2)30421, 3)30423, 4)30452, 5)1915, 6)1918, 7)1917, 

8)22744, 9)31488, 10)1914, 11)1916, 12)149, 13)26991, 14)30425. Standards for 
HMW identification: „Hope” (H), „Chinese Spring” (CS) and „Bezostaya 1” (BZ).

Фигура 3. 1Dx и 1Dy HMW глутенинови субединици на уреа 12% SDS-PAGE при 
следните образци: 1)19088, 2)30421, 3)30423, 4)30452, 5)1915, 6)1918, 7)1917, 
8)22744, 9)31488, 10)1914, 11)1916, 12)149, 13)26991, 14)30425. Стандарти за 

HMW идентификацията: „Hope” (H), „Chinese Spring” (CS), „Bezostaya 1” (BZ).
Figure 3. 1Dx and 1Dy HMW glutenin subunits in urea 12% SDS-PAGE of the 

following accessions: 1)19088, 2)30421, 3)30423, 4)30452, 5)1915, 6)1918, 7)1917, 
8)22744, 9)31488, 10)1914, 11)1916, 12)149, 13)26991, 14)30425. Standards for 
HMW identification: „Hope” (H), „Chinese Spring” (CS) and „Bezostaya 1” (BZ).
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При SDS–PAGE електрофореза с добавка на 4М уреа се наблюдава промяна в 
електрофоретичната подвижност на високомолекулните глутенини. Dy субединиците 
12 и 10 променят своята относителна подвижност, като бенд 10 се характеризира с 
по-голяма подвижност. Подобна промяна настъпва и при Dх–субединиците (2 и 5) при 
хексаплоидните пшеници. И при двата типа електрофорези (нормална и с 4М уреа) 
високомолекулните субединици се намират в две области на гела, съответстващи 
на х- и у–тип (фиг. 3).

А–PAGE анализ

Mономерните глиадини, установени с A–PAGE се групират в блокове, 
принадлежащи към Gli–1 локуса (Меtakovsky et al., 1984) и обхващат ω- и γ- зоните 
(фиг.4). В образците са установени  13  глиадинови блока (фиг.5), тъй като при 
линии 7 и 8 се наблюдава еднаквост на глиадиновия спектър. При шест от формите 
липсват бавноподвижните ω – глиадини, които са характерни за Т. aestivum ( фиг. 
4, линии 1, 2, 3, 4, 7 и 8). Други шест ( фиг. 4, линии 9, 10, 11, 12, 13, 14) притежават 
два бавноподвижни бенда, означени като ω1 и ω2, които се проявяват при всички 
хексаплоиди. Тези два компонента са един от двата основни протеинови типа в 
хлебната пшеница, известен като Chinese spring (CS) – тип на ω–глиадините( Masci 
et al., 1991). Този тип се кодира от Gli–D1l алела. Само в три образеца ( фиг. 4, фиг. 5  
линии 5, 6, 14) се наблюдават по-бавно подвижни протеинови бендове в сравнение 
с тези на CS. Другият основен глиадинов тип, известен като Cheyenne – тип на ω–
глиадините, който се кодира от  Gli–D1g алела в хлебната пшеница (Masci et al., 
1991), не е установен в  нито един от изследваните от нас образци.  

Фигура 4.  А-PAGE електрофореза на образците от Ае. tauschii: 1)19088, 
2)22744, 3)30421, 4)30423, 5)26991, 6)30425, 7)30452, 8)1915, 9)31488, 

10)1914, 11)1917, 12)1916, 13)149, 14)1918. Три хлебни пшеници 
са използвани като стандарти за  идентификацията на глиадините: 

„Chinese Spring” (CS), „Bezostaya 1” (BZ), „Cheyenne” (CH).
Фигуре 4. А-PAGE profile in Ае. tauschii accessions: 1)19088, 2)22744, 

3)30421, 4)30423, 5)26991, 6)30425, 7)30452, 8)1915, 9)31488, 10)1914, 
11)1917, 12)1916, 13)149, 14)1918. Standards for gliadin identification: 

„Chinese Spring” (CS), „Bezostaya 1” (BZ) and „Cheyenne” (CH).
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Gli–Dt2 блоковете обхващат глиадинови компоненти, които се намират в β- и 
α- зоните (фиг.4). Повечето от бендовете в тези зони са по-интензивно оцветени в 
сравнение с компонентите в Gli–Dt1 блоковете. Наблюдава се слабо припокриване 
на Gli–D1 и Gli–D2  групите в региона очертаващ γ- и β- зоните, което до известна 
степен затруднява класификацията на тези протеини. α- глиадините са  частично, 
или слабо експресирани, а при някои от линиите напълно липсват. Образците 
19088 (линия 1), 22744 (линия 2) и 30425 (линия 6) пртежават сравнително добре 
експресирани α - глиадини. С минорни α - глиадинови бендове се характеризират  
формите 30423 ( линия 4), 26991 (линия 5), 30452 (линия 7), 1915 (линия 8), 31488 
(линия 9) и 1918 (линия 14). При всички останали образци α - глиадините напълно 
липсват ( 30421-линия 3, 1914- линия 10, 1917-линия 11, 1916-линия 12 и 149-линия 
13).

Фигура 5.  Диаграмно представяне на блоковете на глиадиновите компоненти 
(Gli–Dt1) на три хлебни пшеници, използвани като стандарти:  „Bezostaya 1” (BZ) с  
Gli–D1b алел, „Chinese spring” с Gli–D1d алел и „Cheyenne” (CH) с Gli–D1l алел, 
и следните образци от Ае. tauschii: 1)19088, 2)22744, 3)30421, 4)30423, 5)26991, 
6)30425, 7)30452, 8)1915, 9)31488, 10)1914, 11)1917, 12)1916, 13)149, 14)1918.

Figure 5. Diagram of gliadin blocks (Gli-Dt1) identified in three standard 
bread wheats: „Bezostaya 1” (BZ) expressing Gli–D1b аllele, „Chinese 

spring” with Gli–D1d and „Cheyenne” (CH) with Gli–D1l, and the following  
accessions: 1)19088, 2)22744, 3)30421, 4)30423, 5)26991, 6)30425, 7)30452, 

8)1915, 9)31488, 10)1914, 11)1917, 12)1916, 13)149, 14)1918.
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ОБСЪЖДАНЕ

През последните години дивите  видове от род Aegilops се изследват все по– 
интензивно във връзка с използването им като генетични ресурси в съвременната 
селекция на хлебната пшеница. Редица гени от диплоидните видове, вкл. Ae. tauschii, 
се използват за подобряване на хлебната пшеница (Hsam et al. 2001; Plamenov and 
Spetsov, 2011). Ефектът на високомолекулните глутенинови субединици, кодирани 
от Glu–1 локуса, е добре проучен (Payne, 1987). Субединиците 2.1t и 1.5t са 
установени за първи път в Ае. tauschii от Lagudah и Halloran (1988) и Williams et al. 
(1993). Субединица 1t има по-ниска подвижност от субединица 2.1t (Gianibelli et al. 
2001). Субединици 2t и 5t са на нивото на субединици 2 и 5 в използваните стандарти 
обикновена пшеница („Hope”, „Chinese Spring” и „Bezostaya 1”), докато субединица 
4t e по–бавно подвижна в сравнение с 5t. За първи път Gianibelli et al. (2001) съобщава 
за наличието на  високомолекулна null х-тип субединица при Ае. tauschii. Повечето 
от х–тип глутениновите субединици установени в проучваните от нас образци, са 
сходни с тези при обикновената пшеница, с изключение на субединиците с много 
слаба подвижност, 2.2 и 2.2*, кодирани от Glu–D1 локуса в хлебната пшеница, които 
не са намерени в дивия вид (Lagudah, Halloran, 1988; Williams et al., 1993; Gianibelli 
et al., 2001; Pfluger et al., 2001). Предполага се, че тези субединици с много високо 
молекулно тегло са възникнали в хексаплоидната пшеница в резултат на единична 
кръстоска с друг HMW – глутенинов ген. 

Следвайки номенклатурата на Lagudah и Halloran (1988а) и Gianibelli et al. 
(2001), y-тип субединици 10.1t и 10.2t се отличават с по-високо молекулно  тегло в 
сравнение с бенд 10 при хлебната пшеница, докато субединица 11t се характеризира 
с по-ниско молекулно тегло и съответно с по-висока подвижност. При Ae. tauschii се 
среща и  null  у–тип субединица , за която съобщава в свое проучване Gianibelli et al. 
(2001).   В нашето изследване не е установен образец със субединица 12.2t, която 
има същата електрофоретична подвижност като Т2 – субединицата установена 
от Lagudah и Halloran (1988) и William et al. (1993). Тази субединица обикновено 
съществува с друга глутенинова субединица Т1, която не намираме в изследваните 
образци. Това се дължи на използването на двустепенен екстракционен метод, при 
който мономерните протеини се отстраняват. В резултат на проведени биохимични 
и генетични анализи Gianibelli et al. (2002) установяват, че Т1–субединицата 
принадлежи към  мономерните ω -глиадини, които се кодират от нов локус Gli–DT1 
в късото рамо на хромозома 1D. Субединица 12t, установена в пет от образците е 
със същата подвижност както субединица 12 в културната пшеница. При една линия 
фиксираме субединица 12.4t, която е установена за първи път от Gianibelli et al. 
(2001). Тази субединица има много различно молекулно тегло, по-ниско в сравнение 
с другите високомолекулни глутенинови субединици, особено когато се анализират 
алкилирани протеини. Подвижността и на двата типа субединици (х- и у-тип) нараства 
под влияние на алкилирането с 4–винилпиридин вероятно поради някои промени в 
тяхната конформация.                                                                                                                             

Редица изследвания показват, че HMW–глутениновите гени от Ae. tauschii имат 
значително влияние върху хлебопекарните качества на синтетичните хексаплоидни 
пшеници (Lagudah et al. 1987, Hsam et al. 2001). Установено е, че хексаплоидите, които 
притежават двойките 5+12 и 1.5+10 се характеризират с много добри качествени 
показатели и обем на хляба ( Peña et al., 1995).

Влиянието на алелите от Gli–локуса върху качеството на брашното е спорно 
поради възможния ефект от страна на нискомолекулните глутенини от Glu-3 локуса, 
които са тясно свързани с Gli–1 локуса (Payne et al., 1984). Редица проучвания 
показват, че някои глиадинови алели от Gli-2 локуса , които не са свързани с 
нискомолекулните глутенини, са тясно свързани със силата на глутена и в тази връзка 
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са добър потенциал за подобряване на качеството на хлебната пшеница. Като цяло 
глиадиновите алели, прехвърлени от Ae. tauschii и експресирани в синтетичните 
хексаплоиди, са лесни за идентифициране чрез сравнение с родителските линии. 
Изследванията показват, че в повечето от случаите бавноподвижните ω–глиадини 
присъстват в спектъра на синтетичните хексаплоиди, докато някои глиадинови 
компоненти (α-, β- глиадини) не се експресират. Подобни резултати съобщават в 
своите изследвания William et al. (1993) и Yan et al. (2002).

ИЗВОДИ

1. Образците № 31488, 1914, 1917 и 1916, притежаващи двойката субединици 
5t+12t  могат  да се използват за създаване на синтетични пшеници с оглед проучване 
на хлебопекарните качества на изходния материал.

2.  Образците № 19088, 22744 и 26991 съдържат високомолекулните бендове 4t, 
1.5t, 10.2t, 11t и 12.4t, които отсъстват в стандартните сортове пшеница и вероятно 
представляват интерес за селекцията на линии с качествено зърно.

3.  Новите проламинови алели в Aegilops tauschii могат да намерят приложение 
в селекцията като източници  за подобряване качеството на пшеницата. В процес 
на проучване са връзките между специфичните глиадинови алели на дивия вид и 
хлебопекарните качества на синтетичните хексаплоиди. 
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