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In vitro culture and biotechnology – fulfilled expectations?
Summary
The methods for in vitro culture of plant cells, tissues and organs had focused much attention in the beginning of the last century, which resulted in setting up the first commercial laboratories over 60 years ago. These laboratories
concentrated their activity on clonal propagation and their economical importance has been permanently growing. However, some of the applications of in
vitro methods are still not realistic, whereas introduction of other is not satisfactory. Plant breeding is an example where application of tissue culture techniques is below expectations. There are several reasons for such situation. Two
of them are of biological nature (genotypic effect, somaclonal variation), and
the third reason results from the development of other molecular methods providing alternative solutions. We suggest that the main limitations in more effective usage of in vitro methods should be minimized by the development of efficient plant stem cells’ culture procedures.
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1. Wprowadzenie
Minê³o niedawno 100 lat od pokazania, ¿e komórki roœlinne
mo¿na uprawiaæ aseptycznie w warunkach sztucznych, co nazwano metod¹ kultury in vitro. Ju¿ wtedy kultura in vitro pobudza³a wyobraŸniê zarówno w sferze badañ poznawczych, jak
i praktycznych. Zaowocowa³o to, jeszcze w latach trzydziestych
ubieg³ego wieku, próbami opatentowania tej metody w USA.

Kultura in vitro i biotechnologia – spe³nione nadzieje?

Jednak w efekcie powsta³o wiele patentów szczegó³owych, zwi¹zanych ze specyfik¹
biologiczn¹ poszczególnych grup roœlin, opracowano specjalne rozwi¹zania techniczne oraz okreœlone zabiegi zwane tak¿e procedurami. Najwa¿niejszym by³o jednak powstanie komercyjnych laboratoriów klonowania roœlin (mikrorozmna¿ania),
które od szeœædziesiêciu lat s¹ wa¿n¹ czêœci¹ gospodarki wielu krajów nazywan¹
przemys³em in vitro. Przemys³ ten nieustannie rozwija siê, wprowadzaj¹c wiele udoskonaleñ mo¿liwych dziêki rozwojowi nauki i techniki, chocia¿ korzystanie z patentów jest coraz rzadsze. Natomiast od strony biologicznej jedno pozostaje niezmienione, mianowicie do klonowania wykorzystywane s¹ przede wszystkim struktury
zorganizowane – jak protokormy u storczyków i p¹ki boczne oraz ich odpowiedniki u innych gatunków. Pocz¹tkowo przemys³ in vitro zajmowa³ siê wy³¹cznie roœlinami ogrodniczymi, ale wprowadzane s¹ nowe gatunki o innym ani¿eli roœliny ogrodnicze przeznaczeniu. W latach dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku przemys³ ten
pojawi³ siê tak¿e w leœnictwie i rolnictwie oraz wrêcz zaw³adn¹³ miskantem oferowanym do produkcji energii odnawialnej. W uprawie ziemniaka zaczêto wprowadzaæ technologiê klonowania polegaj¹c¹ na indukowaniu organów spichrzowych
nazwanych mikrobulwkami. Przemys³ in vitro zacz¹³ tak¿e poszukiwaæ bardziej kompleksowych rozwi¹zañ. Wyrazem tego jest rozszerzenie dzia³alnoœci o hodowlê odmian w³asnych (g³ównie w roœlinach ozdobnych), które ma skutkowaæ zwiêkszeniem
konkurencyjnoœci na rynku. Przemys³ in vitro jest wa¿n¹ sfer¹ gospodarki w wielu
krajach (1), jednak nie wszystkie scenariusze jego rozwoju uda³o siê zrealizowaæ.
Do tych ostatnich nale¿y na przyk³ad robotyzacja i automatyzacja klonowania oraz
sztuczne nasiona. Sztuczne nasiona w pierwotnym zamyœle bazowa³y na embriogenicznych kulturach komórkowych i po¿ywkach p³ynnych. Chocia¿ technologia ta zosta³a zastosowana u kilku gatunków, to jednak jest to g³ównie wynik rozszerzenia
pierwotnej definicji, a nie efektów wyp³ywaj¹cych z wykorzystania kultur zawiesinowych.
Innym, obok mikropropagacji, wa¿nym obszarem gospodarczego wykorzystania
kultury in vitro jest produkcja okreœlonych substancji, przede wszystkim biologicznie czynnych i potrzebnych g³ównie w przemyœle farmaceutycznym i przemys³ach
pokrewnych (np. kosmetyczny) oraz w przemyœle dodatków do ¿ywnoœci. Jednak¿e
w tym zakresie przyk³adów komercyjnego wykorzystania jest niewiele, pomimo intensywnych badañ i sporych oczekiwañ (21).
Kolejnym bardzo wa¿nym obszarem gospodarczego wykorzystania kultur in vitro
jest hodowla roœlin. Oczekiwania dotycz¹ce tego obszaru by³y inspirowane spektakularnymi (w sensie metodycznym) osi¹gniêciami lat siedemdziesi¹tych ubieg³ego
wieku. Nale¿a³y do nich m.in. uzyskanie mieszañca somatycznego ziemniaka z pomidorem (s³ynne pomato i topato), fuzje komórek cz³owieka i protoplastów tytoniu,
fuzje protoplastów izolowanych z gamet oraz wiele innych. Perspektywy jakie tutaj
nakreœlano by³y niejednokrotnie fascynuj¹ce i chocia¿ pojedyncze sukcesy mia³y
miejsce (22), to jednak zakres i efekty wprowadzonych rozwi¹zañ (nade wszystko
w sensie powszechnoœci stosowania), na pewno nie s¹ w pe³ni satysfakcjonuj¹ce.
BIOTECHNOLOGIA 2 (89) 10-17 2010

11

Stefan Malepszy, Wojciech Burza

Wydawa³o siê, ¿e kultura in vitro pozwoli pokonaæ wiele ograniczeñ wystêpuj¹cych
w hodowli nowych odmian. Oczekiwano m.in. zastosowania hybrydyzacji do przenoszenia genów miêdzy gatunkami oraz uzyskiwania mieszañców pe³nych (nowe
gatunki uprawne); szybkiej homozygotyzacji z wykorzystaniem podwojonych haploidów; „podstawiania” cytoplazmy przy tworzeniu komponentów mêsko-sterylnych
do produkcji odmian heterozyjnych; uzyskiwania œciœle okreœlonych kombinacji genotypowych przez fuzje protoplastów w ziemniakach dihaploidalnych. Du¿ych u³atwieñ oczekiwano z zastosowania selekcji okreœlonych mutantów (7).
Jeœli dok³adnie przyjrzeæ siê przyczynom niespe³nienia wielu oczekiwañ, szczególnie w hodowli roœlin, to mo¿na je uj¹æ w trzy kategorie. Jedne maj¹ charakter
biologiczny, drugie s¹ wynikiem pojawienia siê nowych mo¿liwoœci ( przede wszystkim powsta³ych dziêki rozwojowi biologii molekularnej), a trzecie s¹ spowodowane
zbyt du¿ymi kosztami poszczególnych rozwi¹zañ. Na przyk³ad in¿ynieria genetyczna doœæ radykalnie zmniejszy³a znaczenie hybrydyzacji i selekcji mutantów jako Ÿróde³ nowych cech.
Spoœród wymienionych kategorii ograniczeñ chcielibyœmy skupiæ siê na przyczynach biologicznych. S¹ one pochodn¹ dwóch problemów o charakterze podstawowym zwi¹zanych z sam¹ kultur¹. Pierwszym jest efekt genotypu w kulturze –
przede wszystkim wydajnoœæ regeneracji i jakoœæ roœlin zregenerowanych, natomiast drugim jest powszechnoœæ wystêpowania zmiennoœci somaklonalnej. Obydwa
te zjawiska wystêpuj¹ ze szczególnym nasileniem w przypadku sytuacji w których
regeneracja jest zwi¹zana z odró¿nicowaniem. S¹dzimy, ¿e szczegó³y podane w dalszej czêœci tego artyku³u uzasadni¹ ten punkt widzenia oraz poka¿¹ czy realne jest
pokonanie obu wspomnianych ograniczeñ.

2. Efekt genotypu w kulturze
Zgodnie z teori¹ totipotencji ka¿da komórka ¿ywa jest potencjalnie zdolna do
odtworzenia (regeneracji) organizmu, jednak ujawnienie tej zdolnoœci jest mo¿liwe
w okreœlonym œrodowisku, nazywanym warunkami kultury. Owe warunki kultury nie
s¹ uniwersalne, lecz wykazuj¹ specyficznoœæ przejawiaj¹c¹ siê w ten sposób, ¿e
bêd¹c odpowiednimi dla jednego gatunku, po zastosowaniu do innego mog¹ zupe³nie
zawodziæ. Wp³yw genotypu jest szczególnie silny w tych przypadkach kiedy regeneracja jest zwi¹zana ze zmian¹ pierwotnej determinacji rozwojowej, czyli koniecznoœci¹ odró¿nicowania komórek eksplantatu pierwotnego. Ró¿nice w wymaganiach co
do warunków kultury dotycz¹ nie tylko gatunków, ale wystêpuj¹ tak¿e wewn¹trz
gatunku, czyli miêdzy odmianami (liniami) i formami. Skutkiem tego jest koniecznoœæ tworzenia lub przynajmniej testowania procedur dla poszczególnych obiektów. W praktyce jest to du¿e utrudnienie, tym bardziej dotkliwe, ¿e czêsto nie mo¿na ³atwo okreœliæ czynnika(ów), które za t¹ zmiennoœæ reakcji odpowiadaj¹. Sytuacjê
tê jeszcze komplikuje wystêpowanie ró¿nic w reakcji, zale¿nie od typu kultury. In12
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nymi s³owy odmiana/linia regeneruj¹ca roœliny w kulturze kalusa otrzymanego z liœci, mo¿e nie regenerowaæ roœlin w kulturze protoplastów mezofilowych i/lub w kulturze pylników czy mikrospor. Przyk³ady takich zale¿noœci pomiêdzy typem kultury
a totipotencj¹ wyra¿on¹ zdolnoœci¹ do regeneracji roœlin pokazano w tabeli 1. Uwa¿a siê, ¿e za wystêpowanie efektu genotypu s¹ odpowiedzialne ró¿norodne mechanizmy genetyczne, od najprostszych wynikaj¹cych z dzia³ania pojedynczych genów,
po bardziej z³o¿one jak ró¿ne typy wspó³dzia³ania i QTL (17). W ten sposób zjawisko to jest bardzo skomplikowane (genotyp+typ kultury+ró¿ne geny dla ró¿nych
typów kultury). Znane s¹ wprawdzie sugestywne przypadki wykorzystania wiedzy
o genetycznym uwarunkowaniu regeneracji, jednak maj¹ one charakter incydentalny.
Rozwi¹zaniem by³oby monitorowanie czynników genetycznych wp³ywaj¹cych na efekt
kultury w procesie hodowli. Nie jest to mo¿liwe ze wzglêdu na koszty z tym zwi¹zane.

Tabela 1
Zró¿nicowana zdolnoœæ do regeneracji obserwowana wœród linii wsobnych ¿yta w zale¿noœci od typu kultury
in vitro (14-16)
Linia

Typ kultury i udzia³ (%) eksplantatów regeneruj¹cych roœliny
niedojrza³e zarodki

niedojrza³e kwiatostany

L318

pylniki

60,2

60,1

0,44

L9

0,0

0,0

0,0

H363

0,0

76,4

nb

D855

19,9

53,9

nb

L299

1,4

0,0

nb

H316

29,1

0,0

nb

Dw28

nb

48,0

0,0

nb – nie badano

Wp³yw genotypu mo¿e powodowaæ dodatkowe konsekwencje w przypadku kultury pylników i kultury mikrospor. Otó¿ ten typ kultury jest stosowany w celu
zast¹pienia segregacji zygotycznej, segregacj¹ gametyczn¹, co skutkuje skróceniem
czasu potrzebnego na otrzymanie linii homozygotycznych oraz wielokrotnym
zmniejszeniem liczebnoœci analizowanych roœlin, a w efekcie koñcowym prowadzi
do obni¿enia kosztów wytwarzania nowych odmian. Otó¿ w ka¿dej z dwóch podstawowych metod u¿ywanych w tym celu, to jest metody androgenezy oraz gynogenezy wystêpuje silna zale¿noœæ od genotypu dawcy. Tymczasem nie znamy powi¹zañ
jakie wystêpuj¹ miêdzy genami sprzyjaj¹cymi powstawaniu haploidów a cechami
wa¿nymi z punktu widzenia hodowlanego. Bez wyjaœnienia tych zale¿noœci u¿ywanie podwojonych haploidów mo¿e ograniczaæ efektywnoœæ hodowli, szczególnie
kiedy jest stosowane jako metoda podstawowa i/lub jest u¿ywane na du¿¹ skalê.
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Wp³yw genotypu na regeneracjê roœlin ma tak¿e swoje konsekwencje ujemne
w przypadku stosowania modyfikacji genetycznych. Utrudnia bowiem realizacjê
optymalnego scenariusza tworzenia odmiany genetycznie zmodyfikowanej, zgodnie
z którym biorc¹ transgenu powinna byæ okreœlona odmiana, najlepiej bardzo dobra,
znajduj¹ca siê na rynku (18,19). Natomiast je¿eli dana odmiana w kulturze nie regeneruje lub regeneruje s³abo, wtedy potrzebne s¹ inne rozwi¹zania, utrudniaj¹ce realizacjê scenariusza optymalnego. Konsekwencj¹ bêd¹ zwiêkszone koszty.

3. Zmiennoœæ somaklonalna
Roœliny powsta³e w kulturze in vitro z eksplantatów zawieraj¹cych komórki somatyczne s¹ klonem roœliny, która by³a dawc¹ eksplantatu, a zatem fenotypowo powinny byæ identyczne z dawc¹. Jest to w zasadzie prawdziwe w odniesieniu do kultury merystemów pêdowych oraz kultur z ni¹ ekwiwalentnych, ale g³êboko nieprawdziwe w tych przypadkach, kiedy do regeneracji roœlin niezbêdne jest odró¿nicowanie komórek eksplantatu pierwotnego. Znalaz³o to swój wyraz we wprowadzeniu
terminu zmiennoœæ somaklonalna (8). Zak³ada siê, ¿e regeneracja zwi¹zana z odró¿nicowaniem, wywo³uje g³êbokie zmiany w epigenomie (20), a samej kulturze przypisuje siê wrêcz dzia³anie mutagenne (5). Uwa¿a siê jednak, ¿e poszczególne typy kultury ró¿ni¹ siê znacznie pod wzglêdem czêstotliwoœci wywo³ywania zmian somaklonalnych, aczkolwiek dane eksperymentalne o tych relacjach s¹ bardzo niepe³ne (6).
Przyczyn¹ takiego stanu jest metodyczna trudnoœæ udowodnienia takiego zró¿nicowania. S¹ zatem takie typy kultury, w których czêstotliwoœæ zmian somaklonalnych
jest wysoka i takie gdzie jest ona minimalna. Przyk³ad takich zale¿noœci pomiêdzy
szeœcioma typami kultury in vitro a czêstotliwoœci¹ zmian somaklonalnych, mierzon¹
frekwencj¹ wystêpowania dziedzicznych zmian morfologicznych, podano w tabeli 2
dla ogórka. Przywo³ujemy te dane, poniewa¿ we wszystkich przypadkach pos³u¿ono
siê jednakow¹ miar¹, któr¹ by³a czêstotliwoœæ wystêpowania nowych fenotypów
w pierwszym pokoleniu po samozapyleniu tej samej wysoce wsobnej linii, co by³o
zasadnicze dla prawid³owego wnioskowania. Wskazuj¹ one, ¿e w niektórych typach
kultury zmiennoœæ jest bardzo silna i potomstwa wolne od zmian s¹ nieliczne, na
przyk³ad kultura protoplastów ogórka. S¹ jednak i takie gdzie frekwencja zmian jest
minimalna lub wystêpuj¹ tylko zmiany spowodowane mutacjami w DNA mitochondrialnym. Zale¿noœci takie wystêpuj¹ prawdopodobnie u wiêkszoœci gatunków, czyli
s¹ typy kultury dzia³aj¹ce bardziej mutagennie i takie w których efekt ten jest niewielki. Zmiany spowodowane mutacjami w DNA mitochondrialnym nie powinny byæ
problemem w komercyjnym wykorzystaniu klonowania, albowiem nie przeprowadza siê samozapyleñ, koniecznych do pe³nego ujawnienia cech genotypowych (homoplastyzacji). W tabeli 3 podano z kolei wystêpowanie roœlin tetraploidalnych
w trzech typach kultury. Tak¿e w tym przypadku wystêpuj¹ dwie zale¿noœci – s¹
typy kultury nie generuj¹ce tetraploidalnych regeneratów oraz typy w których
14
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wyst¹pienie takich zdarzeñ jest nieregularne i zale¿y od eksperymentu. Zmiennoœæ
somaklonalna nie jest niestety jedyn¹ zmiennoœci¹ wystêpuj¹c¹ po kulturze in vitro,
albowiem w przypadku kultury pylników i mikrospor pojawia siê zmiennoœæ gametoklonalna, która mo¿e dodatkowo utrudniaæ uzyskiwanie okreœlonych kombinacji
genetycznych linii DH (podwojonych haploidów).
Tabela 2
Zale¿noœci pomiêdzy typem kultury in vitro i zmiennoœci¹ somaklonaln¹ wyra¿on¹ czêstotliwoœci¹
potomstw R1 segreguj¹cych nowe cechy morfologiczne u ogórka linii B
Typ kultury

Ogólna liczba potomstw

Potomstwa segreguj¹ce (%)

kontrola (z nasion)

60

0

merystemy

31

6,7*

regeneracja z kalusa

60

8,3

bezpoœrednia regeneracja z mikroeksplantatów liœciowych
(2)

67

11,9*

bezpoœrednia regeneracja z protoplastów

20

90

* Wszystkie potomstwa o fenotypie MSC (4,10), fenotyp ten jest spowodowany przez mitochondria, na roœlinie R0 pojawia
siê najczêœciej w postaci plamek na jednym lub kilku liœciach i po kolejnych samozapyleniach i selekcji obejmuje ca³¹ roœlinê.

Tabela 3
Zmiennoœæ somaklonalna wyra¿ona wystêpowaniem tetraploidów w pokoleniu R0 po czterech typach kultury
u ogórka linii B; I, II – oznacza niezale¿ne eksperymenty
Typ kultury
merystemy

Liczba roœlin analizowanych

Tetraploidy (%)

31

0

kalus z roœlin
I

60

0

II

25

12

protoplasty z embriogenicznej kultury zawiesinowej
I

20

0

II

15

26,6

I

67

0

II

21

0

bezpoœrednia regeneracja z mikroskrawków liœciowych

Zmiennoœæ somaklonalna jest tak¿e niepo¿¹dana podczas uzyskiwania odmian genetycznie zmodyfikowanych. Powoduje bowiem, ¿e po transformacji pojawiaj¹ siê roœliny o cechach nowych, ale nie bêd¹cych skutkiem dzia³ania transgenu. Prowadzi to do
zwiêkszenia efektów niezamierzonych, których czêstotliwoœæ mo¿e byæ du¿a i mo¿e
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bardzo silnie zale¿eæ od odmiany (19). Mo¿e to powodowaæ ró¿norakie ograniczenia,
zwykle zmniejsza efektywnoœæ hodowli transgenicznej i zwiêksza jej koszty.

4. Czy efekt genotypu i zmiennoœæ somaklonalna s¹ nieuniknione?
Z przedstawionych danych wynika, ¿e obydwa zjawiska – efekt genotypu i zmiennoœæ somaklonalna ograniczaj¹ wykorzystanie niektórych mo¿liwoœci aplikacyjnych
kultury in vitro. Czy mo¿na temu zaradziæ? Otó¿, jak siê wydaje, szanse uwolnienia siê
od obu tych ograniczeñ, przynajmniej w pewnym zakresie, powstaj¹ w przypadku dysponowania kultur¹ komórek macierzystych. Wystêpowanie takich komórek w roœlinach jest dobrze udokumentowane (9,11) i mo¿na oczekiwaæ, ¿e brak zmiennoœci somaklonalnej powinien wynikaæ z dwóch podstawowych w³aœciwoœci tych komórek. S¹
to zdolnoœæ do realizacji pe³nego programu rozwojowego bez koniecznoœci odró¿nicowania oraz suwerennoœæ rozwojowa umo¿liwiaj¹ca rezygnacjê ze stosowania hormonów egzogennych w celu regeneracji roœlin. Hormony s¹ bowiem uznawane za jeden z podstawowych czynników zmiennoœci somaklonalnej. Wykorzystanie komórek
macierzystych powinno tak¿e eliminowaæ lub przynajmniej znacz¹co ograniczaæ efekt
genotypu ze wzglêdu na wspólnoœæ mechanizmów rozwojowych w obrêbie poszczególnych grup systematycznych. Problem jednak w tym, ¿e do tej pory nie wiemy czy
komórki macierzyste roœlin mo¿na utrzymywaæ w uk³adzie eksperymentalnym in vitro.
Otó¿ wydaje siê, ¿e opisana przez W. Burzê (tab. 4) embriogeniczna kultura zawiesinowa ogórka, wykazuj¹ca zielon¹ autofluorescencjê ma wiele nieoczekiwanych zalet
w porównaniu z typow¹ (klasyczn¹) kultur¹ zawiesinow¹, a niektóre jej cechy nawi¹zuj¹ bezpoœrednio do w³aœciwoœci komórek macierzystych. S¹ nimi w szczególnoœci:
d³ugotrwale utrzymuj¹cy siê potencja³ regeneracyjny, stabilnoœæ genetyczna w zakresie ploidalnoœci, suwerennoœæ wzrostowa i rozwojowa przejawiaj¹ca siê zdolnoœci¹ do
proliferacji oraz regeneracji roœlin bez egzogennej stymulacji hormonalnej oraz niezwyk³a ¿ywotnoœæ, w tym zdolnoœæ do wzrostu w ekstremalnie niskim zagêszczeniu.

Tabela 4
Porównanie podstawowych w³aœciwoœci typowej kultury zawiesinowej ogórka (proliferuj¹cej na po¿ywce z 2,4-D)
z w³aœciwoœciami kultury zawiesinowej wykazuj¹cej zielon¹ autofluorescencjê (3,4,12,13; Burza nie publikowane). W tej ostatniej, jak siê wydaje, wystêpuj¹ niektóre cechy komórek macierzystych
W³aœciwoœæ

Kultura zawiesinowa klasyczna

Kultura zawiesinowa z autofluorescencj¹

1

2

3

zachowanie zdolnoœci do regeneracji

6-18 miesiêcy

stabilnoœæ genetyczna regenerantów

diploidy, w miarê up³ywu czasu kultu- diploidy
ry wzrost udzia³u 4n

stymulacja regeneracji roœlin

eliminacja z po¿ywki 2,4-D
lub zast¹pienie auksyny cytokinin¹

16

ponad 48 miesiêcy

sterowanie proliferacj¹ i regeneracj¹ bez
egzogennych regulatorów wzrostu
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1

2

minimalne zagêszczenie komórek do 100 000 w 1
utrzymania proliferacji

cm3

3

1

komórka/cm3

jakoœæ po¿ywki proliferacyjnej

bogata – ½ zwi¹zków mineralnych MS * uboga – ½ substancji mineralnych MS,
i hormony
z substancji organicznych tylko sacharoza,
bez hormonów

wp³yw genotypu na regeneracjê

silny, regeneracja tylko u niektórych
odmian/linii

bez znaczenia, regeneracja tak¿e u genotypów znanych jako „recalcintrant
in vitro”

czêstoœæ pasa¿owania

7-14 dni

¿ywotnoœæ nawet po 18. miesi¹cach bez
pasa¿owania

*MS

– po¿ywka wg Murshige i Skoog (1962).
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