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Komórkowe aspekty regeneracji
w kulturach protoplastów
³ubinu ¿ó³tego (Lupinus luteus L.)
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Katedra Botaniki i Fizjologii Roœlin, Wydzia³ Ogrodniczy,
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Cellular aspects of regeneration in protoplast culture of yellow lupin
(Lupinus luteus L.)
Summary
Yellow lupin (Lupinus luteus), like many other Fabaceae species, exhibits
strong recalcitrance to in vitro conditions of protoplast culture, where regeneration capacity is extremely limited, and only incipient mitoses are observed. In
case of the restricted morphogenetic potential of yellow lupin protoplasts, special attention should be paid to the cellular mechanisms that control gaining of
totipotency in culture. These are especially: the structure and functioning of
new cell wall, elements of cytoskeleton, as well as some cell components of signaling properties. Detailed investigation on these structures and their behaviour in culture conditions may contribute to the understanding and bypassing
of the recalcitrance problem in yellow lupin.
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1. Wstêp
Warunki regeneracji roœlin w kulturach izolowanych protoplastów zosta³y opisane dla wielu gatunków, szczegó³owego
przegl¹du dokonali ostatnio Davey i wsp. (1). £ubin ¿ó³ty, podobnie jak wiele roœlin z rodziny Fabaceae, reaguje na stresowe
warunki kultury protoplastów silnie obni¿on¹ zdolnoœci¹ regeneracyjn¹ (2). Do tej pory nie uda³o siê uzyskaæ z protoplastów
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tego gatunku materia³u do regeneracji w warunkach in vitro roœlin, ani nawet ich organów, chocia¿ notuje siê pewien postêp (3). Prowadzone badania maj¹ na celu
prze³amanie istniej¹cych barier i wywo³anie pe³nej odpowiedzi morfogenetycznej.
W sytuacji ograniczonego potencja³u regeneracyjnego, szczególn¹ uwagê nale¿y
zwróciæ na komórkowe aspekty nabywania zdolnoœci podzia³owej przez protoplasty, takie jak odbudowa œciany komórkowej, organizacja cytoszkieletu czy te¿ rola
pewnych sk³adników komórkowych, pe³ni¹cych funkcje sygnalne. Okreœlenie sekwencji zachodz¹cych procesów i ich ewentualnych zaburzeñ mo¿e przyczyniæ siê
do zrozumienia problemu nadwra¿liwoœci protoplastów ³ubinu i podwy¿szenia ich
aktywnoœci morfogenetycznej.

2. Œciana komórkowa
W pierwszych badaniach nad kulturami protoplastów Nagata i Takebe (4) udowodnili, ¿e podzia³y s¹ uwarunkowane uprzedni¹ odbudow¹ œciany komórkowej.
PóŸniej stwierdzano wielokrotnie, ¿e mitoza zachodzi tylko po prawid³owym odtworzeniu struktur œciany (5), dlatego te¿ niska czêstotliwoœæ podzia³ów protoplastów ³ubinu ¿ó³tego mo¿e byæ wynikiem zaburzeñ w tym procesie. Pojawianie siê
sk³adników œciany na powierzchni b³ony komórkowej protoplastu jest u niektórych
gatunków obserwowane ju¿ w ci¹gu kilku godzin od zawieszenia w po¿ywce, a po
2-4 dniach kultura staje siê zawiesin¹ komórek (6). U protoplastów hypokotylowych
³ubinu ¿ó³tego po 4 dniach kultury tylko u ok. 30% stwierdzono obecnoœæ fragmentów œciany komórkowej, w postaci pojedynczych w³ókien celulozy. W kolejnych
dniach uk³ad fibryl celulozowych by³ nieregularny i chaotyczny. Z kolei szybsze tempo odtwarzania œciany przez protoplasty liœcieniowe wi¹za³o siê z powstawaniem
na powierzchni protoplastów rozleg³ych obszarów bez celulozy, widocznych w postaci okr¹g³ych luk. W optymalnych warunkach, gdy œciana odbudowywana by³a
wolniej, pasma celulozy uk³ada³y siê w pierœcienie obejmuj¹ce ca³y protoplast.
U protoplastów uzyskanych z mezofilu liœci naprzemiennie wystêpowa³y obszary
o stosunkowo grubym i cieñszym pok³adzie celulozy (badania w³asne). W œwietle
najnowszych badañ brak wydajnych cytokinez u protoplastów ³ubinu ¿ó³tego mo¿na uznaæ za konsekwencjê nieprawid³owoœci w regeneracji œciany. Uwa¿a siê, ¿e
przegroda komórkowa powstaj¹ca po podziale nie jest budowana tylko z nowo syntetyzowanych sk³adników, ale ich czêœæ jest wycofywana z ju¿ istniej¹cej œciany
i transportowana do nowo powstaj¹cej (7). Interesuj¹cy jest równie¿ fakt, ¿e odtwarzanie œciany przez protoplasty uzyskane z ró¿nych eksplantatów ³ubinu ¿ó³tego zachodzi wed³ug odmiennych wzorów. Jest to znacz¹ca informacja, poniewa¿ prócz
zmian sk³adu chemicznego œciany, tak¿e zmiany jej architektury stanowi¹ integraln¹
czêœæ procesu ró¿nicowania i oba czynniki odpowiadaj¹ za procesy morfogenetyczne w trakcie rozwoju roœlin (8). Na obecnym etapie badañ trudno okreœliæ przyczynê
zaburzeñ procesu regeneracji nowej œciany komórkowej u ³ubinu ¿ó³tego. Uwa¿a
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siê, ¿e poznanie sk³adu œciany, poprzez badania antygenów jej sk³adników, mo¿e
przyczyniæ siê do zrozumienia tego problemu. Potwierdzaj¹ to badania na protoplastach buraka, gdzie wykazano, ¿e profil antygenów œcian odgrywa istotn¹ rolê we
wra¿liwoœci protoplastów w kulturze (8). Jednak¿e sposób u³o¿enia mikrofibryl celulozy w regenerowanej œcianie jest œciœle kontrolowany i uwarunkowany uk³adem
elementów szkieletu komórkowego. Seagull i wsp. (9) zasugerowali, ¿e filamenty
aktynowe mog¹ braæ udzia³ w tworzeniu rusztowania z mikrotubul. Dziêki tej strukturze kompleks syntetyzuj¹cy w³ókna celulozy odk³ada j¹ w sposób uorganizowany.
Zaburzenia funkcjonowania cytoszkieletu wywo³ane stresem izolacji mog¹ zatem
skutkowaæ nieprawid³owoœciami w tym pierwszym stadium regeneracji protoplastów ³ubinu ¿ó³tego, jakim jest resynteza œciany komórkowej. Poszukuj¹c wyjaœnienia problemu nadwra¿liwoœci na warunki kultury protoplastów u tego gatunku warto przyjrzeæ siê bli¿ej uk³adowi œciana komórkowa-cytoszkielet.

3. Szkielet komórkowy
W trakcie morfogenezy roœlin plan podzia³u komórek musi byæ œciœle kontrolowany. Za jego prawid³ow¹ realizacjê podczas mitozy odpowiada cytoszkielet, zbudowany z mikrotubul i filamentów aktynowych (10). Oba sk³adniki bior¹ udzia³
w czynnym pozycjonowaniu organelli dziel¹cej siê komórki, przy czym filamenty aktyny odpowiadaj¹ za rozdzia³ organelli, natomiast mikrotubule za umiejscowienie
przegrody miêdzykomórkowej, przez co równie¿ wp³ywaj¹ na kszta³t komórek potomnych. W naszym laboratorium przeprowadzono wstêpne badania nad immunolokalizacj¹ bia³ek tubulinowych w protoplastach ³ubinu ¿ó³tego. Metodykê znakowania przystosowano do szczególnych warunków, które musz¹ byæ zapewnione,
aby prowadziæ obserwacje na tych delikatnych i labilnych obiektach. Bezpoœrednio
po izolacji mikrotubule tworzy³y sieæ, obejmuj¹c¹ proporcjonalnie ca³y protoplast.
Uk³ad sieci by³ najlepiej widoczny u protoplastów hypokotylowych. W rejonach peryferyjnych protoplastów obserwowano wiêksze skupiska tubuliny, co mo¿e œwiadczyæ o zachodz¹cej w tych miejscach odbudowie œciany. Wiele sk³adników do syntezy œciany jest transportowanych przez pêcherzyki Golgiego, a mikrotubule s¹ w komórce odpowiedzialne za ukierunkowanie ich ruchu (7). Obecnoœæ mikrotubul jest
zatem niezbêdna do odtworzenia œciany komórkowej i zajœcia podzia³ów protoplastu (11). Zmiany organizacji cytoszkieletu tubulinowego w pocz¹tkowych stadiach
kultury protoplastów Solanum lycopersicoides pozwoli³y na wyznaczenie pewnych
wzorów, zwi¹zanych z konkretnymi stadiami rozwojowymi protoplastów (11).
Stwierdzono, ¿e zmiany w strukturze systemu mikrotubularnego wywo³ane s¹ samym procesem izolacji protoplastów. Uk³ad mikrotubul z uporz¹dkowanego przechodzi wtedy w chaotyczn¹ sieæ. Najprawdopodobniej zwi¹zane jest to z usuniêciem œciany komórkowej oraz reorganizacj¹ struktur j¹dra komórkowego. W kulturach protoplastów tytoniu dowiedziono, ¿e zarówno mikrotubule jak i filamenty ak20
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tynowe, u³o¿one „przypadkowo” w sferycznych komórkach, ulegaj¹ reorganizacji
podczas wyd³u¿ania siê komórki. Tworz¹ wtedy zespo³y pierœcieni, ustawionych
prostopadle do d³u¿szej osi komórki (12). U lucerny stwierdzono, ¿e wystêpowanie
delikatnych, rozga³êziaj¹cych siê i bez³adnie u³o¿onych mikrotubul wi¹za³o siê z asymetrycznym podzia³em powsta³ej z protoplastu komórki, natomiast podzia³ symetryczny zachodzi³, wówczas gdy grube wi¹zki mikrotubul u³o¿one by³y równolegle (13). Poznany jest równie¿ prawid³owy uk³ad sieci elementów cytoszkieletu
w dziel¹cych siê komórkach in vivo (14). Ze wzglêdu na ogromn¹ rolê tej struktury
komórkowej w procesach, które z trudnoœci¹ s¹ wywo³ywane u ³ubinu ¿ó³tego: cytokineza, tworzenie mikrokolonii, okreœlenie wzorów uk³adu cytoszkieletu i skorelowanie ich ze stadiami nabywania zdolnoœci podzia³owej jest uzasadnione. Potwierdzili to tak¿e Sinha i Caligari (15), którzy jako jeden z dalszych kierunków badañ nad protoplastami ³ubinu bia³ego wyznaczyli przeprowadzenie oceny funkcjonowania cytoszkieletu.

4. Rola bia³ek arabinogalaktanowych
Po odtworzeniu œciany komórkowej, u protoplastów ³ubinu ¿ó³tego podjêto próby lokalizacji bia³ek arabinogalaktanowych (AGP, ang. arabinogalactan proteins), bêd¹cych jednym z jej komponentów. £añcuch wêglowodanowy stanowi ponad 90%
masy ca³ej cz¹steczki, dlatego te¿ czasem zalicza siê je do proteoglikanów. AGP wystêpuj¹ praktycznie w ka¿dej komórce wszystkich gatunków roœlin, od mszaków do
okrytozal¹¿kowych (16). Bia³ka te s¹ zlokalizowane w b³onie komórkowej i jednoczeœnie zakotwiczone w œcianie, ³¹cz¹c je, a ich zmieniaj¹ca siê struktura mo¿e stanowiæ znacznik to¿samoœci komórki lub sygna³ dla komórek s¹siaduj¹cych. U ³ubinu
¿ó³tego bia³ka AGP wykryto tylko u oko³o 40% protoplastów liœcieniowych (badania
w³asne). W pracach na innych gatunkach wykazano, ¿e unieczynnienie AGP glukozylow¹ pochodn¹ (tzw. odczynnikiem Yariva) wywo³uje zahamowanie podzia³ów lub
powiêkszania siê komórek, czasem prowadz¹c nawet do ich obumarcia (17). W innych badaniach dowiedziono, ¿e pewne bia³ka AGP, obecne w œcianach oznaczaj¹,
¿e komórka wchodzi na drogê programowanej œmierci (18). W œwietle tych badañ
mo¿na uznaæ, ¿e protoplasty ³ubinu, zawieraj¹ce AGP, stopniowo obumiera³y, a te,
u których bia³ek tych nie wykryto, rozwija³y siê normalnie. Jednak¿e uwa¿a siê, ¿e
bia³ka arabinogalaktanowe stymuluj¹ wiele procesów ró¿nicowania siê komórek.
Potwierdzono to w badaniach na protoplastach buraka (19) i w kulturach mikrospor
pszenicy (20). U buraka udowodniono udzia³ bia³ek AGP w odtwarzaniu œciany komórkowej przez nieembriogeniczne komórki oraz ich rolê we w³aœciwym ³¹czeniu
sk³adników nowej œciany (19). Zaanga¿owanie AGP w proces regeneracji kultywowanych protoplastów udowodniono równie¿ u w¹trobowca Marchantia polymorpha
(21). U tego gatunku ¿ywotnoœæ protoplastów by³a podwy¿szona, jeœli na pocz¹tku
kultury, w fazie odbudowy œciany komórkowej, AGP po³¹czono z odczynnikiem
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Yariva, blokuj¹c w ten sposób aktywnoœæ pewnych typów tych bia³ek podczas ³¹czenia siê sk³adników nowo powstaj¹cej œciany komórkowej. Autorzy na podstawie
tych wyników zasugerowali, ¿e obni¿enie zawartoœci lub ca³kowity brak b-1,3-glukanów mo¿e zapobiegaæ obumieraniu protoplastów na drodze apoptozy. Wieloœæ
mo¿liwych kierunków oddzia³ywania AGP na kultywowane komórki roœlinne sk³ania
do podjêcia szerszych badañ z tego zakresu u ³ubinu ¿ó³tego.

5. Podsumowanie
Przedstawione kierunki badañ nad komórkowymi aspektami nabywania totipotencji przez protoplasty ³ubinu ¿ó³tego s¹ nowatorskie u tego gatunku i wdra¿ane
obecnie w naszym laboratorium. Identyfikacja sekwencji, zmian czy zaburzeñ w budowie i funkcji sk³adników komórki na etapie odtwarzania struktury i zadañ pe³nej
komórki mo¿e daæ solidne podstawy do ich eliminacji, zapewnienia ci¹g³oœci podzia³ów i regeneracji roœlin w kulturach protoplastów ³ubinu, a tak¿e innych gatunków nadwra¿liwych na warunki in vitro.
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