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Część 4: Techniki laboratoryjne 

 

 Podsumowanie 

Ta jednostka oferuje wgląd w techniki laboratoryjne stosowane w celu utrzymania najwyższego 

poziomu kontroli jakości. Wyjaśnia dokładnie koncepcję wszystkich tych technik i ich 

przydatność dla upewnienia się, że próbka rośliny jest bezpieczna w użyciu i wolna od 

toksycznych chemikaliów itp. Techniki te pomagają również w mierzeniu czystości, a także 

w określaniu wszystkich składników w próbce. 

 

 Rezultaty nauczania 

Po ukończeniu rozdziału uczestnik szkolenia będzie wiedział jak  

1. Wyjaśnić różne techniki laboratoryjne 

2. Wyjaśnić czym jest technika DNA 

3. Wybrać technikę najlepsza dla posiadanej próbki. 

 

 Umiejętności ogólne i uniwersalne: 

1. Wykorzystuje różne techniki laboratoryjne 

2. Pracuje samodzielnie 

3. Organizuje zadania 
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Metody kontroli jakości leków ziołowych wymagają kontroli analitycznej za pomocą technik 

chromatograficznych i spektroskopowych. Obejmują one TLC, HPLC, GC, ultrafiolet (UV), 

podczerwień z transformatą Fouriera (FT-IR), spektroskopię absorpcji atomowej (AAS), 

fluorymetrię, bliską podczerwień (NIR) i spektrofotometr. Odciski linii DNA metodą HPLC 

obejmują rejestrację chromatogramów, czas retencji każdego pojedynczego piku i widma 

absorpcyjne z różnymi fazami ruchomymi. Podobnie, chromatografia gaz-ciecz (GLC) służy do 

generowania profili odcisków DNA lotnych olejów i stałych olejów ziołowych. Ponadto 

najnowsze metody stosowania chromatografii dzielonej i spektrometrii, takie jak 

chromatografia gazowa-spektrometria masowa (GC-MS), elektroforeza kapilarna (CEDAD), 

wysokosprawna chromatografia cieczowo-cienkowarstwowa (HPTLC) i wysokosprawna 

chromatografia cieczowa Spektroskopia masowa (HPLC-MS), może dostarczyć dodatkowych 

informacji spektralnych, które będą bardzo pomocne w analizie jakościowej, a nawet 

w procesie strukturalnego objaśnienia (4, 19, 20, 21). 

Istnieje również mnóstwo technik DNA, które są stosowane jako uzupełnienie metod i technik 

klasycznej botaniki do identyfikacji roślin, w tym RAPD, RFLP, ARMS, CAPS, AFLP, ISSR, 

hybrydyzacji i mikromacierzy (22). Niedawny rozwój technologiczny polega na uwierzytelnianiu 

roślin leczniczych za pomocą kodu kreskowego DNA. Ta metoda opiera się na wykrywaniu 

zmiennych miejsc wewnętrznej transkrybowanej proteazy rDNA (ITS). Kod kreskowy DNA 

stanowi potężne narzędzie do uwierzytelniania roślin i doskonale nadaje się do kontroli jakości 

roślin leczniczych. Badania prowadzone obecnie w tej dziedzinie koncentrują się na pytaniu, ile 

i które fragmenty DNA są niezbędne do optymalnej dyskryminacji różnych gatunków. 

Poniżej przedstawiono prezentację każdej z wyżej wymienionych technik i sposobów 

zapewnienia jakości produktu końcowego. 
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TECHNIKI CHROMATOGRAFICZNE / SPEKTROSKOPOWE 

 

TLC (chromatografia cienkowarstwowa): Chromatografia cienkowarstwowa (TLC) jest techniką 

chromatograficzną i służy do rozdzielania nielotnych mieszanin (23). Wykorzystuje arkusz folii 

szklanej, plastikowej lub aluminiowej pokrytej materiałem adsorbującym (żel krzemionkowy lub 

tlenek glinu) i nazywa się to fazą stacjonarną. Następnie próbkę nakłada się na płytkę, 

a następnie fazę ruchomą (rozpuszczalnik lub mieszaninę rozpuszczalników) zaciąga się płytką 

przez działanie kapilarne. Mieszaninę rozdziela się, ponieważ różne anality mogą wchodzić na 

płytkę TLC z różnymi szybkościami (24). Ważne jest, aby wiedzieć, że faza mobilna i stacjonarna 

mają różne właściwości, a faza ruchoma może również być mieszaniną, co umożliwia każdemu 

chemikowi dostrojenie właściwości fazy ruchomej. W rezultacie można go wykorzystać podczas 

kontroli jakości mieszanin ekstraktów roślin leczniczych i ich produktów końcowych i jest 

stosunkowo łatwym sposobem rozdzielania mieszanin. 

 

 

Rozdzielenie czarnego tuszu na płycie TLC 

HPLC: wysokosprawna chromatografia cieczowa, jest techniką laboratoryjną stosowaną 

w mieszaninie i pomaga oddzielić, zidentyfikować i określić ilościowo każdy składnik. 

Wykorzystuje pompy do przepuszczania ciekłego rozpuszczalnika pod ciśnieniem, zawierającego 

mieszaninę próbek przez kolumnę wypełnioną stałym materiałem adsorbującym. Wiadomo, że 

każdy składnik, który istnieje w próbce, oddziałuje nieco inaczej z materiałem adsorbentu, który 

jest używany za każdym razem, a zatem istnieją różne szybkości przepływu dla różnych 

składników, co prowadzi do rozdzielenia składników podczas wypływu z kolumny. (25). Dzięki 

tej technice naukowiec ma całkowitą kontrolę nad parametrami pracy, takimi jak natężenie 

przepływu fazy ruchomej, kontrola bufora fazy ruchomej, temperatura w piecu kolumnowym 

itp. Ponadto oprogramowanie do HPLC jest w stanie raportować dokładne wyniki w oparciu 

o liczbę zapisów na powierzchni, co może pomóc w zapewnieniu jakości roślin leczniczych 

poprzez identyfikację pierwiastków w mieszaninie i rozdzielić je w zależności od jakości. 
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HPLC 

GC: Chromatografia gazowa (GC) to technika chromatograficzna stosowana do rozdzielania 

i analizowania związków, które można odparować. Typowe zastosowania GC obejmują 

testowanie czystości konkretnej substancji (np. produkty końcowe roślin leczniczych) lub 

oddzielanie różnych składników mieszaniny (można również określić względne ilości takich 

składników, przydatne, gdy musimy określić położenie ciał obcych w mieszaninie). W niektórych 

sytuacjach GC może pomóc w identyfikacji związku. GC może być użyty do przygotowania 

czystych związków z mieszaniny (26, 27). Chromatografia gazowa jest podobna do 

chromatografii kolumnowej w odniesieniu do jej zasad, ale ma kilka różnic. Najpierw proces 

rozdzielania związków w mieszaninie odbywa się pomiędzy fazą stacjonarną cieczy a fazą 

ruchomą gazu, podczas gdy w chromatografii kolumnowej faza stacjonarna jest ciałem stałym, 

a faza ruchoma jest cieczą. (Stąd pełna nazwa procedury brzmi "Gazowa chromatografia 

cieczowa", odpowiednio w odniesieniu do ruchomych i stacjonarnych faz). Po drugie, kolumna, 

przez którą przechodzi faza gazowa znajduje się w piecu, w którym temperatura gazu może być 

kontrolowana, podczas gdy chromatografia kolumnowa nie ma takiej kontroli temperatury (26). 

Spektroskopia widzialna w ultrafiolecie: spektroskopia widzialna w świetle ultrafioletowym lub 

spektrofotometria w świetle ultrafioletowym (UV-Vis lub UV / Vis) to technika, która daje wyniki 

w widmie widzialnym w zakresie ultrafioletu. Oznacza to, że wykorzystuje światło w widzialnych 

i sąsiednich widmach. Absorpcja lub odbicie w zakresie widzialnym może bezpośrednio 

wpływać na kolor chemikaliów. W tym obszarze widma elektromagnetycznego atomy 

i cząsteczki przechodzą przez przejścia elektronowe. Spektroskopia absorpcyjna jest 

komplementarna do spektroskopii fluorescencyjnej, ponieważ fluorescencja jest stosowana do 

przechodzenia ze stanu wzbudzonego do stanu podstawowego, podczas gdy pomiary absorpcji 

przechodzą ze stanu podstawowego do stanu wzbudzonego (28). Spektroskopię UV / Vis można 

wykorzystać do ilościowego oznaczania różnych analitów, na przykład silnie sprzężonych 

związków organicznych i biologicznych makromolekuł. Analizę spektroskopową przeprowadza 

się w roztworach, ale można również badać cząstki stałe i gazy. 
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Beckman DU640 UV/Vis 

 

Spektroskopia fourierowska w obszarze podczerwieni: Spektroskopia fourierowska w obszarze 

podczerwieni (FTIR) jest techniką stosowaną do uzyskania widma w podczerwieni absorpcji lub 

emisji stałej, ciekłej lub gazowej. Fakt, że spektrometr FTIR zbiera dane o wysokiej rozdzielczości 

spektralnej w szerokim zakresie widmowym jednocześnie, daje znaczną przewagę nad 

spektrometrem dyspersyjnym, który mierzy intensywność w wąskim zakresie długości fal. 

Celem każdej techniki związanej ze spektroskopią absorpcyjną jest pomiar, jak dobrze próbka 

absorbuje światło przy każdej długości fali. Można to osiągnąć poprzez świecenie 

monochromatycznej wiązki w próbce, a następnie pomiar absorpcji światła, i powtarzanie tych 

kroków dla każdej długości fali. 

Do uzyskania wyników w mniej intuicyjny sposób można zastosować transformację Fouriera. 

Zamiast świecić monochromatyczną wiązką światła w próbce, technika ta wykorzystuje 

jednocześnie wiązkę zawierającą wiele częstotliwości światła i mierzy, ile tej wiązki jest 

absorbowane przez próbkę. Następnie wiązkę można zmodyfikować, aby zawierała różne 

kombinacje częstotliwości, dając drugi punkt danych. Ten proces powtarza się wiele razy. 

Następnie komputer pobiera wszystkie te dane i wylicza wstecz, aby określić, jaka jest absorpcja 

przy każdej długości fali (29). 

AAS: Atomowa spektroskopia absorpcyjna (AAS) odnosi się do spektrofotometrii, która jest 

wykorzystywana do ilościowego oznaczania wielu pierwiastków chemicznych za pomocą 

absorpcji światła przez wolne atomy, w stanie gazowym. W chemii analitycznej technika służy 

do określania stężenia określonego pierwiastka (zwanego analitem) w analizowanej próbce. 

AAS jest w stanie określić ponad 70 różnych elementów istniejących w roztworze lub 

bezpośrednio w dowolnej próbce stałej, która jest wykorzystywana w badaniach 

farmakologicznych, biofizycznych i toksykologicznych. AAS jest szeroko stosowany w chemii, 

w analizie płynów biologicznych, tkanek, takich jak krew, ślina itp. Jest również wykorzystywany 

w analizie końcowego produktu leczniczego pod względem ilości pozostającego w nim 

katalizatora (30). 
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Przyrząd do atomowej spektroskopii absorpcyjnej 

Spektroskopia w bliskiej podczerwieni: NIRS jest metodą spektroskopową wykorzystującą 

obszar bliskiej podczerwieni widma elektromagnetycznego (700 nm do 2500 nm). Typowe 

zastosowania obejmują diagnostykę i badania. Istnieje również wiele aplikacji w innych 

dziedzinach, takich jak kontrola jakości produktów farmaceutycznych, spożywczych 

i agrochemicznych, co nas interesuje. Spektroskopia w bliskiej podczerwieni jest szeroko 

stosowana w rolnictwie do określania jakości owoców, warzyw, jaj i produktów mlecznych, 

kawy, herbaty i przypraw. Wykorzystując NIRS można ocenić skład tych produktów w sposób 

niezawodny, szybki, tani i nieingerujący (31). Dlatego bardzo ważne jest wykorzystanie NIRS do 

określania jakości naszych produktów końcowych i mieszanin produktów końcowych 

w odniesieniu do roślin leczniczych. 

Spektrofotometr: Spektrofotometr służy do pomiaru transmitancji lub współczynnika odbicia 

roztworów i innych postaci substancji, takich jak przezroczyste lub nieprzezroczyste ciała stałe, 

polerowane szkło lub gazy. Bezbarwne biochemikalia można przekształcać i barwić, aby 

nadawały się do reakcji, które tworzą związki chromogenne, a następnie przeprowadzają 

analizę kolorymetryczną (32). Spektrofotometria jest techniką często stosowaną do ważnych 

pomiarów, w tym aktywności enzymów, oznaczeń stężenia białek i oznaczeń enzymatycznych 

stałych kinetycznych. Ostatecznie, gdy używamy spektrofotometru, jesteśmy w stanie określić, 

jakie substancje obecne są w próbce docelowej i ile dokładnie jest, poprzez obliczenia 

obserwowanych długości fal, co jest pomocne, gdy cel jest mieszaniną roślin leczniczych lub 

ekstraktu. 
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GC - MS: chromatografia gazowa - spektrometria masowa (GC-MS) to analityczna metoda, która 

łączy cechy chromatografii gazowej i spektrometrii masowej w celu identyfikacji różnych 

substancji w dowolnej próbce (33). Spośród wielu zastosowań GC-MS, niektóre obejmują 

wykrywanie leków, analizę środowiskową i identyfikację nieznanych próbek (przydatne, gdy 

badamy próbkę z nieznanej rośliny lub mieszanin). Jeszcze bardziej interesujące jest to, że GC - 

MS może identyfikować pierwiastki śladowe w materiałach, które uległy dezintegracji poza 

identyfikacją poprzez analizę i wykrywanie nawet najmniejszych ilości substancji. Maszyna GC-

MS składa się z dwóch głównych bloków: chromatografu gazowego i spektrometru masowego. 

Jeśli chodzi o technikę, stosuje się kolumnę kapilarną, która zależy od wymiarów kolumny 

(długość, średnica, grubość warstwy), jak również właściwości fazy (np. 5% polisiloksanu 

fenylu). Oddzielenie cząsteczek podczas przechodzenia próbki przez długość kolumny nastąpi z 

powodu różnych właściwości chemicznych, które mają różne cząsteczki w mieszaninie. Również 

ich względne powinowactwo do stacjonarnej fazy kolumny jest czynnikiem podziału. Kolumna 

zachowuje cząsteczki, a następnie wypłukuje je w różnym czasie (jest to tak zwany czas 

retencji). Dzięki temu spektrometr masowy może wychwytywać, odchylać i wykrywać 

zjonizowane cząsteczki oddzielnie. 

 

 

Przykład instrumentu GC-MS  

CEDAD: Elektroforeza kapilarna (CE) to metoda, która jest wykonywana w kapilarach oraz 

w kanałach mikropłynowych i przepływowych. Określenie detektor diodowy (DAD) stosowane 

w elektroforezie kapilarnej (CE) może skutecznie oferować podobne zalety jak w HPLC, 

w odniesieniu do wykrywania pojedynczej długości fali. Dzięki zoptymalizowanemu układowi 

optycznemu, DAD daje czułość porównywalną z czułością pojedynczych lub zmiennych 

detektorów długości fali (34). CEDAD jest przydatny, gdy trzeba rozdzielić elementy mieszaniny, 

aby następnie je zidentyfikować, tak jak w naszym przypadku, rozdzielenie mieszanin różnych 

pierwiastków. 
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HPTCL: wysokosprawna chromatografia cienkowarstwowa jest formą chromatografii 

cienkowarstwowej, która jest ulepszona o wiele ulepszeń w celu zwiększenia rozdzielczości, 

a tym samym umożliwienia dokładniejszych pomiarów (35). Procedura rozpoczyna się od użycia 

płytki z próbkami, a następnie ładujemy pierwszy rozpuszczalnik. Następnie obracamy płytkę 

o 90 °, a następnie traktujemy ją drugim rozpuszczalnikiem. 

HPLC - MS: Chromatografia cieczowa - spektrometria masowa (LC-MS) odnosi się do techniki 

stosowanej przez chemików analitycznych i może łączyć fizyczne możliwości separacji 

w chromatografii cieczowej z możliwościami analizy masowej spektrometrii masowej (MS). 

Systemy łączące MS i chromatografię są bardzo popularne w analizie chemicznej, ponieważ 

indywidualne możliwości każdej techniki są wzmocnione synergicznie. Zaletą stosowania HPLC - 

MS jest to, że podczas gdy chromatografia cieczowa oddziela mieszaniny z wieloma 

składnikami, to spektrometria masowa może zapewnić strukturalne tożsamości każdego 

z poszczególnych składników, zarówno o wysokiej czułości cząsteczkowej, jak i czułości 

wykrywania. Technika ta jest zwykle nazywana "techniką tandemową" i może być stosowana do 

analizy związków biochemicznych, organicznych i nieorganicznych, które zwykle znajdujemy 

w złożonych próbkach pochodzenia środowiskowego i biologicznego. Dlatego LC-MS może być 

stosowany w wielu dziedzinach, w tym w biotechnologii, monitoringu środowiska, przemyśle 

farmaceutycznym i agrochemicznym, co jest szczególnie interesujące w przypadku roślin 

leczniczych (36, 37). Oprócz urządzeń do chromatografii cieczowej i spektrometrii mas, układ 

LC-MS może zawierać interfejs, który może skutecznie przenosić oddzielone składniki z kolumny 

LC do źródła jonów MS (37, 38). LC-MS jest często stosowana w opracowywaniu leków, 

ponieważ umożliwia szybkie potwierdzenie masy cząsteczkowej i identyfikacji struktury 

badanego leku. Te funkcje przyspieszają proces generowania, testowania i sprawdzania 

poprawności wykrywania, począwszy od szerokiej gamy produktów z potencjalną aplikacją. LC-

MS można stosować jako technikę opracowywania leków, a zwłaszcza do badań przesiewowych 

leków in vivo, identyfikacji metabolitów, identyfikacji zanieczyszczeń, ilościowej bioanalizy 

i kontroli jakości (39). 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNIKI DNA  
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RAPD: RAPD oznacza "losową amplifikację polimorficznego DNA" (40) i jest to typ reakcji PCR, 

ale zamplifikowane segmenty DNA są losowe i nie są swoiste. Główną zasadą tej techniki jest 

stworzenie kilku dowolnych i krótkich starterów (8-12 nukleotydów), a następnie PCR z dużą 

matrycą genomowego DNA i nadzieja, że niektóre fragmenty będą się namnażać. Otrzymane 

wzorce można rozdzielić i możemy uzyskać pół-unikalny profil z tej reakcji. Nie jest wymagana 

znajomość sekwencji DNA docelowego genomu, ponieważ startery wiążą się gdzieś 

w sekwencji, ale nie jest pewne, gdzie dokładnie. RAPD jest niedrogą, ale potężną metodą 

typowania i identyfikacji wielu gatunków bakterii. Może być stosowany, gdy musimy uzyskać 

glebę do wytworzenia leku i musi ona być wolna od bakterii. Identyfikacja różnych szczepów 

może prowadzić do odkrycia najlepszej strategii pozbycia się ich. 

 

 

Technika RAPD  

RFLP: W biologii molekularnej RFLP jest techniką wykorzystującą wariacje istniejące 

w homologicznych sekwencjach DNA. Podczas wykonywania RFLP, próbka DNA musi zostać 

podzielona na segmenty (strawione) przez znane enzymy restrykcyjne. Następnie segmenty są 

rozdzielane zgodnie z ich długością za pomocą elektroforezy żelowej. Technika ta jest 

przydatna, gdy chcemy zilustrować różnice między pewnymi próbkami DNA, a także 

pogrupować je według wzorów trawienia. Analiza RFLP od lat jest podstawą wczesnych metod 

genetycznego pobierania odcisków papilarnych, przydatnych w identyfikacji próbek często 

pochodzących ze zbrodni itp., ale także z próbek środowiskowych. Pomaga to w identyfikacji 

niektórych rzadkich roślin i ich produktów. 
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.  

Technika RFLP  

 

ARMS: System mutacji opornych na amplifikację (ARMS) to prosta metoda stosowana 

do wykrywania mutacji zwanych SNP (polimorfizmy pojedynczego nukleotydu) lub bardzo małyc 

delecji. Zasada techniki opiera się na zastosowaniu starterów PCR specyficznych dla sekwencji, 

które umożliwiają amplifikację DNA tylko wtedy, gdy docelowy allel jest zawarty w próbce. 

Po zakończeniu reakcji ARMS obecność lub brak produktu PCR wskazuje na obecność lub brak 

docelowego allelu. Może to pomóc w identyfikacji zmutowanych szczepów bakterii grzybów, 

które mogą być obecne w produkcie końcowym, a także być użyteczne (na przykład bakterie 

Bifidus Actiregularis). 

CAPS: Rozszczepiona amplifikowana sekwencja polimorficzna lub metoda CAPS jest techniką 

w biologii molekularnej do analizy markerów genetycznych. Jest to dodatek lub rozszerzenie 

metody RFLP, wykorzystujące reakcję łańcuchową polimerazy (PCR) w celu szybszej analizy 

wyników. Podobnie jak w przypadku RFLP, CAPS wykorzystuje także fakt, że różnice w osobach 

mogą oferować nowe miejsca dla enzymów restrykcyjnych lub znieść istniejące. Następnie 

różnice te można wykryć i przeanalizować. W metodzie CAPS amplifikacja PCR koncentruje się 

głównie na zmienionym miejscu restrykcyjnym i produktach trawionych enzymem 

restrykcyjnym. Gdy przeprowadza się elektroforezę na żelu agarozowym lub akrylamidowym, 

strawione produkty PCR dają rozróżnialne wzory pasm. 
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AFLP: AFLP-PCR lub tylko AFLP to technika oparta na PCR, która jest wykorzystywana 

w badaniach genetycznych i inżynierii genetycznej. Metoda jest prosta i wykorzystuje enzymy 

restrykcyjne w celu trawienia DNA, a następnie specyficzne adaptery łączy z lepkimi końcami, 

które wytworzyły enzymy. Mała grupa tych fragmentów jest wybierana i wzmacniana. Selekcja 

opiera się na zastosowaniu starterów, które są komplementarne do sekwencji adaptorowej, 

sekwencji miejsca restrykcyjnego i kilku nukleotydów wewnątrz fragmentów miejsca 

restrykcyjnego. Po amplifikacji fragmenty można rozdzielić i następnie zwizualizować na żelu 

poliakrylamidowym. Uzyskane wyniki określa się jako polimorfizm obecności - brak (41). 

Technologia AFLP ma zdolność wykrywania różnych polimorfizmów w różnych regionach 

genomu jednocześnie. Jest to również technika bardzo czuła i odtwarzalna. Wszystko to 

sprawia, że AFLP jest odpowiednim narzędziem do identyfikacji zmienności genetycznej różnych 

szczepów roślin, zwierząt, grzybów itp. 

ISSR - PCR: ISSR (dla powtarzania sekwencji) jest ogólnym terminem dla regionu genomu 

między loci mikrosatelitarnymi. Komplementarne sekwencje z dwoma sąsiednimi 

mikrosatelitami są stosowane jako startery PCR, tak że zmienny region między nimi zostaje 

wzmocniony. W celu zapobiegania nadmiernej replikacji długich sekwencji DNA, istnieje 

ograniczenie dla cykli amplifikacji podczas tego typu PCR. Jest to użyteczne, ponieważ 

otrzymane nici DNA będą ogólnie krótkie, ale różnią się długością. Należy zwrócić uwagę na 

fakt, że technika ta nie jest w stanie odróżnić poszczególnych osobników. 

Kod kreskowy DNA: kod kreskowy DNA jest metodą taksonomii i używa krótkiego markera 

genetycznego w organizmie i jego DNA, aby go zidentyfikować, a następnie zaklasyfikować jako 

przynależny do określonego gatunku (42). Inna jest ta filogeneza, ponieważ tutaj głównym 

celem jest zidentyfikowanie nieznanej próbki pod względem wcześniejszej klasyfikacji (43). 

Chociaż kody kreskowe są czasami wykorzystywane do identyfikacji nieznanych gatunków (44), 

przydatność kodów paskowych DNA do tych celów jest przedmiotem debaty (45). Najbardziej 

znanym powszechnie stosowanym obszarem barcoding dla zwierząt jest fragment o wielkości 

około 600 pz i należy on do mitochondrialnego genu oksydazy cytochromowej I (COI). Inaczej 

jest w przypadku grzybów, w których stosuje się część transkrybowanego przez wewnętrzną 

przestrzeń 2 (ITS2) między genami rRNA. 

Zastosowania kodów kreskowych DNA obejmują identyfikowanie liści roślin, nawet gdy nie są 

dostępne kwiaty lub owoce, identyfikowanie larw owadów, identyfikowanie diety zwierzęcia 

na podstawie zawartości żołądkowej lub kału (46) i identyfikowanie produktów w handlu (na 

przykład suplementów ziołowych, drewno, skórki i inne części zwierzęce) (43). Posiadanie 

dobrze scharakteryzowanego i wystandaryzowanego miejsca do kodowania paskowego DNA 

jest optymalne. Powinien także występować w taksonach będących przedmiotem 

zainteresowania, łatwy do selekcji (47), wystarczająco krótki (48) i zapewniający duże różnice 

międzygatunkowe niż wewnątrzgatunkowe (49). W przypadku roślin jest to połączenie genów 

chloroplastów rbcL i matK (47, 50). Dla grzybów region transkrybowanych spacerów (ITS) (53). 

Kress i in. (43) sugerują, że użycie sekwencji COI "nie jest odpowiednie dla większości gatunków 
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roślin z powodu znacznie wolniejszej ewolucji genu oksydazy I cytochromu c u roślin wyższych 

niż u zwierząt". Przeprowadzono następnie serię eksperymentów w celu znalezienia bardziej 

odpowiedniego regionu genomu do zastosowania w kodowaniu paskowym DNA roślin 

kwitnących (lub większej grupy roślin lądowych) (48). Jedną z propozycji z 2005 r. był jądrowy, 

wewnętrzny transkrybowany fragment rozdzielający i plastydowa międzygenowa sekwencja 

rozdzielająca trnH-psbA; (43) inni badacze zalecali inne regiony, takie jak matK (48). 

W 2009 r. dużą grupę badaczy kodów kreskowych DNA zaproponowała, że następujące dwa 

geny chloroplastów (rbcL i matK) powinny być stosowane jako kod kreskowy dla roślin (47). 

Dodanie regionu ITS2 nastąpiło w celu zapewnienia lepszej rozdzielności międzygatunkowej 

(54). Poszukiwania najlepszych kodów kreskowych DNA w odniesieniu do roślin są 

kontynuowane, a najnowszą propozycją jest region ycf1 należący do chloroplastu (51). 
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