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Cryopreservation is important for the long-term conservation of plant genetic resources, especially for the species producing recalcitrant seeds and
clonally propagated crops which are proliferated through grafting or as vegetative cuttings, suckers, roots, tubers and bulbs. Despite the fact that in liquid nitrogen temperature the cell division and metabolism are arrested, the factors
associated with cryotreatment, cryostorage or plant recovery could be a source
of somaclonal variations. The lecture assesses an attempt of attained knowledge within the influence of cryopreservation on the genetic integrity of regenerated plants or recovered tissue.
Assessment of genetic and epigenetic stability of the recovered plants derived from cryopreserved plant material is an important step to success of any
storage protocol. Until now, from among 64 published papers, only 7 have
shown genetic changes in plantlets regenerated after cryopreservation, and 3 –
variability in tissue recovered after cryostorage without consequences in
regenerants. Epigenetic changes were described using isoschisomers and MSAP,
AMP or RAPD methods in 9 works. It was suggested that the processes of
cryoprotection and cryostorage had an impact on DNA methylation status, it
could lead to alterations in chromatin structure and changes in gene expression. However, majority of the works reported on the insignificant or any influence of cryopreservation on the plant material.
Key words:
cryopreservation, genetic and epigenetic variability, DNA methylation.
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1. Wstêp
Krioprezerwacja, której pocz¹tki siêgaj¹ lat siedemdziesi¹tych (zamro¿enie zawiesiny lnu), a burzliwy rozwój przypada na prze³om lat osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku, jest obecnie z powodzeniem stosowana do przechowywania ró¿norodnego materia³u roœlinnego. Najwczeœniej ciek³y azot (LN) znalaz³
praktyczne wykorzystanie w bankach klonów elitarnych linii roœlin iglastych, zak³adanych na bazie embriogenicznego kalusa (1,2). Dziêki po³¹czeniu kultur in vitro i temperatury ciek³ego azotu (-196°C) uda³o siê w znacz¹cy sposób usprawniæ selekcjê
elitarnych genotypów. Rutynowe gromadzenie roœlinnej bioró¿norodnoœci w LN, innej ni¿ nasiona czy zarodniki, jest relatywnie now¹ praktyk¹ (3). Po raz pierwszy,
rozmno¿ony w warunkach kultury in vitro materia³ roœlinny ziemniaka, manioku, banana oraz gruszy zosta³ wykorzystany do utworzenia banku tkanki oko³o 2000 r. (4).
Od tego czasu, do banków genów wprowadzono przesz³o 200 gatunków roœlin, które w wiêkszoœci stanowi¹ rozmna¿ane wy³¹cznie wegetatywnie roœliny uprawne
(5,6). Krioprezerwacja sta³a siê zatem na równi z kulturami o spowolnionym wzroœcie oraz bankami polowymi powszechnie akceptowan¹ strategi¹ gromadzenia bioró¿norodnoœci w warunkach ex situ (4). Ponadto w wyniku wykorzystania transgenicznych kultur roœlinnych (tytoniu, ry¿u, kukurydzy) do wytwarzania rekombinowanych biofarmaceutyków otworzy³y siê nowe mo¿liwoœci stosowania krioprezerwacji
w praktyce (7,8).
Ciek³y azot skutecznie ogranicza metabolizm komórek, dziêki czemu przechowywanie materia³u roœlinnego mo¿e byæ kontynuowane przez setki, a nawet tysi¹ce
lat bez obawy o utratê jego ¿ywotnoœci/w³aœciwoœci (9). Ta forma przechowywania,
dziêki wyeliminowaniu pasa¿y standardowo prowadzonych do utrzymywania materia³u roœlinnego w warunkach in vitro, sprzyja ograniczeniu postêpowania zmiennoœci somaklonalnej (10). Jednak¿e krioprezerwacja, bêd¹ca czterostopniowym procesem obejmuj¹cym: prekulturê, przedtraktowanie (traktowanie krioprotektantami,
dehydratacja osmotyczna i/lub powietrzna), mro¿enie-krioprzechowywanie-rozmra¿anie oraz odtwarzanie roœlin, mo¿e byæ potencjaln¹ przyczyn¹ fizycznego, chemicznego i fizjologicznego stresu, wynikaj¹cego z toksycznoœci krioprotektantów,
formowania lodu czy stresu oksydacyjnego. Krioprezerwacja przyczynia siê do powstawania wolnych rodników, które z kolei mog¹ prowadziæ do zmian w sekwencjach DNA, liczbie chromosomów, ekspresji genów, profilach bia³kowych oraz morfologii (11). Skutecznoœæ krioprezerwacji komórek i tkanek roœlinnych jest, jak dot¹d zwykle opisywana prze¿ywalnoœci¹, zdolnoœci¹ do odtwarzania kultury, utrzymywania fizjologicznych kompetencji i biosyntetycznej aktywnoœci, rzadziej zaœ genetyczn¹ stabilnoœci¹ postmro¿eniowego materia³u roœlinnego (11). W dotychczasowych badaniach wskazuje siê, ¿e wysoka ¿ywotnoœæ rozmro¿onej tkanki nie jest
gwarancj¹ zachowania ci¹g³oœci genetycznej (12,13). Prowadzenie analiz molekularnych, choæ kosztowne, jest niezbêdne do uzupe³nienia naszej wiedzy w zakresie
wp³ywu LN na genom komórki roœlinnej i dalszych tego konsekwencji. Wa¿ne jest
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tak¿e wdra¿anie technik molekularnych do rutynowego monitorowania stabilnoœci
genetycznej roœlin zgromadzonych w bankach genów.
Celem tej pracy jest podsumowanie dotychczasowej wiedzy w zakresie oddzia³ywania szeroko rozumianej krioprezerwacji na stabilnoœæ genetyczn¹ materia³u
roœlinnego. Przegl¹du pozycji literaturowych, które ukaza³y siê do 2002 r. dokona³
Harding (11). Obecnego podsumowania podjêto siê g³ównie na podstawie najnowszych publikacji oraz tych, w których stwierdzono jakiekolwiek zmiany w genomie
roœlinnym materia³u poddanego krioprezerwacji (tab. 1).

Tabela 1
Badania genetycznej stabilnoœci materia³u roœlinnego po krioprezerwacji. Liczbowe przedstawienie publikacji i wykorzystanych technik
Publikacje
Technika molekularna

do 2002 r.
liczba lub odwo³anie do literatury

od 2003 r.
odwo³anie do literatury

**L.b.

Badania sekwencji DNA
RFLP

17*

techniki PCR

3*

RAPD

7* + (14,15)

–
–
(16-30)

AFLP

7*

(12,13,20,28,29,31,32)

SSR

1*

(12,33,34)

RAF

–

(35,36)

ISSR

–

(34)

VNTR

–

(37)

66

Badania metylacji DNA
MSAP

3*

(28,29,38)

trawienie izoschizomerami + RAPD

–

(27)

AMP

–

(35,36)

analiza HPLC (metylacja DNA i RNA)

–

(39)

10

**L.b.:

40

36

76

* liczba artyku³ów cytowanych przez Hardinga (11);
**L.b.: Liczba badañ wykorzystuj¹cych ró¿ne techniki molekularne.

2. Wp³yw traktowañ przedmro¿eniowych na stabilnoœæ (epi)genetyczn¹
materia³u roœlinnego
Genetyczna zmiennoœæ materia³u roœlinnego nara¿onego na wp³yw czynników
stresowych mo¿e uwidaczniaæ siê chromosomowymi aberracjami, zmianami w seBIOTECHNOLOGIA 2 (89) 23-37 2010
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kwencjach DNA oraz jego statusie metylacyjnym. Kompleksowe badania nad wp³ywem poszczególnych etapów przygotowania materia³u roœlinnego do krioprzechowywania przeprowadzono dla piêciu genotypów Carica papaya (35). Wykorzystuj¹c
metodê RAF autorzy wykazali, ¿e samo odciêcie sto¿ka wzrostu od roœliny matecznej i jego kilkugodzinna kultura na po¿ywce agarowej, jak równie¿ dalsze jego traktowanie (prekultura) po¿ywk¹ p³ynn¹ (z 0,2 m/l BA, 0,5 mg/l IAA, 0,2 mg/l GA3) zawieraj¹c¹ 3% sacharozê nie indukuj¹ ¿adnych zmian w strukturze DNA. Oba etapy
przyczyni³y siê jednak do powstania zmian w sekwencjach metylacyjnych DNA w zakresie 0,76-1,15% u dwóch spoœród piêciu badanych genotypów Carica papaya (badania wykonywano metod¹ AMP). Dalsze, traktowanie roztworem witryfikacyjnym
(PVS2) by³o Ÿród³em strukturalnych zmian DNA u czterech, i metylacyjnych u trzech
badanych genotypów, na zbli¿onym poziomie wynosz¹cym od 0,43 do 0,92%. Nale¿y zwróciæ przy tym uwagê na fakt, ¿e zmiany na obu badanych poziomach zachodzi³y niezale¿nie od siebie. Genotypy, u których wykazano ró¿nice sekwencyjne niekoniecznie reagowa³y równie¿ zmianami metylacyjnymi DNA, i odwrotnie (35).
W badaniach Johnstona i wsp. (39) równie¿ potwierdzono wystêpowanie zmian
w genomie roœlinnym (opisywane poziomem ogólnej metylacji DNA i RNA oraz
zmianami w obecnoœci pseudourydyny) po kolejnych etapach kriotraktowania. Siedmiodniowe traktowanie pozbawionych liœci wêz³owych fragmentów pêdów (utrzymywanych w kulturze in vitro 4 tygodnie) czterech genotypów Ribes po¿ywk¹ zawieraj¹c¹ 0,75 M sacharozê znalaz³o odbicie w oko³o 0,5% wzroœcie pseudourydyny
i oko³o 0,5% obni¿eniu metylacji cytydyny RNA. Natomiast procent metylowanych
sekwencji DNA by³ skorelowany z wra¿liwoœci¹ na stres badanych genotypów.
U dwóch genotypów Ribes nigrum o wysokiej tolerancji na stres dehydratacji stwierdzono 23-24% metylowanych sekwencji DNA. Po 7-dniowej kulturze na po¿ywce zawieraj¹cej 2% sacharozê odnotowano oko³o 4% spadek, podczas gdy po traktowaniu
0,75 M sacharoz¹ nast¹pi³ 1-5% wzrost poziomu metylacji DNA w stosunku do pêdów kontrolnych. W genotypach wra¿liwszych na stres dehydratacji wyjœciowy poziom metylacji DNA wynosi³ 17-18%. Poziom ten by³ utrzymany w czasie 7-dniowej
kultury na po¿ywce do regeneracji pêdów, zaœ obni¿ony o 2-3% po zastosowaniu
prekultury. Dalsze kriogeniczne przedtraktowania powodowa³y nasilanie siê zmian.
U genotypów wra¿liwych na stres, kapsu³kowanie i dehydratacja przyczynia³y siê do
obni¿enia wiêkszoœci badanych parametrów, zaœ u tolerancyjnych ich wzrost (39).
W 2-dniowych, ca³ych siewkach Arabidopsis thaliana przygotowywanych do krioprezerwacji metod¹ witryfikacji, stwierdzono wyst¹pienie a¿ 50. metylowanych miejsc
DNA w roœlinach otrzymanych po traktowaniu roztworem witryfikacyjnym (PVS2)
w stosunku do kontrolnych (38). O ró¿nicach we wzorach fragmentów RAPD, wynikaj¹cych z traktowania dehydratacyjnego w ramach metody kapsu³kowania/dehydratacji donosz¹ Martín i González-Benito (24). Szkodliwego wp³ywu PVS2 nie wykazano w genotypie TS2 Carica papaya (35), w zarodkach somatycznych szeœciu genotypów Quercus robur (22) oraz regenerantach Prunus (27,40). Szkodliwe oddzia³ywanie DMSO (w stê¿eniu 5 i 7,5%) na embriogeniczn¹ tkankê kalusow¹ Pinus nigra
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i Abies cephalonica, objawiaj¹ce siê zmianami strukturalnymi DNA, wykazali Salaj
i wsp. oraz Aronen i wsp. (26,41). Jednak¿e, co ciekawe, zmiany te dotyczy³y jedynie
tkanki nie poddanej dalej mro¿eniu w LN. Podobne zjawisko zaobserwowano tak¿e
w przypadku genotypu 35 Carica papaya, u którego ujawnione po witryfikacji zmiany, nie by³y wykryte po mro¿eniu w LN (35).
Niebezpieczeñstwo modyfikacji zwi¹zane jest tak¿e ze stosowaniem polihydroksyalkoholi, wœród których wysok¹ skutecznoœæ w indukowaniu desykacyjnej i mrozowej tolerancji wykazano dla sorbitolu i glicerolu (42,43). Zmiany epigenetyczne (metod¹ MSAP) po zastosowaniu 6% manitolu stwierdzono w roœlinach Solanum tuberosum
utrzymywanych w kulturze o spowolnionym typie wzrostu (44).
W literaturze mo¿na znaleŸæ przyk³ady prac, w których autorzy wskazuj¹, ¿e niewymagaj¹ca u¿ycia krioprotektantów metoda kapsu³kowania/dehydratacji, równie¿
mo¿e indukowaæ zmiennoœæ (12,23). Fernandes i wsp. (12) w swoich badaniach wykazali, ¿e nadmierna dehydratacja zamkniêtych w alginianowe kapsu³ki zarodków
somatycznych Quercus suber, przyczyni³a siê do modyfikacji w sekwencjach DNA.
W zarodkach odwadnianych do 25% zawartoœci wody stwierdzono 3 dodatkowe
pr¹¿ki AFLP, których nie obserwowano w materiale kontrolnym oraz suszonym powietrznie do wilgotnoœci 35%. Poza tymi zmianami nie stwierdzono ¿adnych ró¿nic
morfologicznych, zmian w ca³kowitej zawartoœci j¹drowego DNA (analiza cytometryczna) i w sekwencjach mikrosatelitarnych (SSR). Równie¿ ¿ywotnoœæ po krioprzechowywaniu w obu przypadkach by³a zbli¿ona i wynosi³a 90-95%. Mo¿liwych przyczyn wniesionej zmiennoœci autorzy upatruj¹ w mutacji, metylacji DNA lub/i krioselekcji (12). Jednak¿e stres osmotyczny, podobnie jak stres zasolenia, mo¿e wywo³ywaæ niestabilnoœæ genetyczn¹, której zasiêg mo¿e byæ skorelowany z natê¿eniem
stresu (45,46).

3. Efektywnoœæ LN w zabezpieczaniu stabilnoœci genetycznej na poziomie
sekwencji DNA
U badanych dotychczas gatunków roœlin, do mro¿enia w LN wykorzystywano najczêœciej merystemy (19,25) lub sto¿ki wzrostu (14,16-18,20,21,28,31,34,40,47,48),
a analizie molekularnej poddawano odtworzone w postmro¿eniowej kulturze regeneranty. Do badania DNA na poziomie sekwencji pierwotnie wykorzystywano technikê RFLP, natomiast obecnie najczêœciej u¿ywane s¹ RAPD i AFLP (tab. 1). W materiale roœlinnym odtworzonym po krioprezerwacji, jak dot¹d, znaleziono niewiele
modyfikacji na poziomie sekwencji DNA (tab. 2). Wœród 66. badañ wykonanych
z u¿yciem ró¿nych technik molekularnych, zaledwie w przypadku 10. opisano zmiany, które najczêœciej dotycz¹ pojawienia siê jednego (23,30,49) lub dwóch nowych
pr¹¿ków (24,37) nie wystêpuj¹cych w materiale niemro¿onym. Ponadto obserwowana w rozmro¿onej tkance kalusowej zmiennoœæ somaklonalna nie zawsze znajduje
swoje odzwierciedlenie w regenerantach. Przyk³adem mo¿e byæ 6 embriogeniczBIOTECHNOLOGIA 2 (89) 23-37 2010
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nych linii kalusowych Picea glauca, pasa¿owanych przez 2 i 12 miesiêcy po rozmro¿eniu, w których wykazano obecnoœæ 3 zmian w profilach RAPD (u¿yto 8 starterów) (50). Nowych pr¹¿ków nie potwierdzono natomiast w regenerantach pochodz¹cych z tych linii. Podobnie Sánchez i wsp. (22) wykazali zmieniony po krioprezerwacji profil RAPD w zarodkach somatycznych jednej z szeœciu linii Quercus robur,
podczas gdy w otrzymanych roœlinach stabilnoœæ sekwencji DNA by³a utrzymana.

Tabela 2
Zmiany na poziomie sekwencji DNA wykryte w materiale roœlinnym poddanym krioprezerwacji
(10 spoœród 66 doniesieñ)
Gatunek /mro¿ony eksplantat

Zmiany
(liczba badanych próbek/regenerantów)

Technika Literatura

Dioscorea floribunda
wierzcho³ki pêdów

1 nowy marker (80 regenerantów)

RAPD

(49)

Dioscorea bulbifera
embriogeniczna tkanka

1 nowy marker (80 regenerantów)

RAPD

(30)

Dendranthema grandiflora
wierzcho³ki pêdów

1 nowy marker (46 regenerantów)

RAPD

(23)

Dendranthema grandiflora
wierzcho³ki pêdów

2 nowe markery

RAPD

(24)

Oryza sativa
3 linie kalusa

1 nowy marker w jednej linii (12 próbek kalusa)

RAPD

(51)

Picea glauca
6 klonów embriogenicznych kultur

3 zmiany w embriogenicznej tkance; brak zmian RAPD
w regenerantach (po 3 i 4 latach w LN i odpowiednio
po 2 i 12 miesi¹cach postmro¿eniowej kultury); (po 1
próbce tkanki; od 2 do 25 regener. dla szeœciu klonów;
w sumie 230 roœlin)

(50)

Quercus robur
zarodki 6 genotypów

1 zmiana w 1 zarodku somat.; brak zmian w regene- RAPD
rantach (1 tydzieñ i 1 rok w LN) (w sumie 40 zarodków)

(22)

Hypericum perforatum
wierzcho³ki pêdów 5 genotypów

2 zmiany w sekwencjach niekoduj¹cych (w sumie 50 VNTR
regenerantów)

(37)

Carica papaya
wierzcho³ki pêdów k¹towych 6 genotypów

0-10,07% (do 14 zmian) (regeneranty)

RAF

(35)

Carica papaya
0,45-4,15% (1-9 zmian). Roœliny po krioprezerwacji, RAF
wierzcho³ki pêdów k¹towych 1 genotypu po 6 tygodniach wzrostu w warunkach polowych (w sumie 33 roœliny)

(36)

Powa¿ny stres (wynikaj¹cy np. z zastosowania skrajnych warunków mro¿enia)
mo¿e prowadziæ do fizjologicznych i epigenetycznych zmian, z niewielkimi modyfikacjami w sekwencjach DNA. Przyk³adem mog¹ byæ trzy linie kalusowe ry¿u poddane jedynie przedtraktowaniu ABA i nastêpnie zanurzone bezpoœrednio w LN. Uzy28
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skana po rozmro¿eniu tkanka wykazywa³a wy¿sz¹ odpornoœæ na ujemn¹ temperaturê i wy¿sz¹ podatnoœæ na transformacjê genetyczn¹ (51). Na poziomie molekularnym, dla jednego spoœród 20. u¿ytych starterów, w przypadku tylko jednej z badanych linii (L-12), ujawniono niewielkie ró¿nice w profilach RAPD powi¹zane z krioprezerwacj¹. Stwierdzono natomiast zmiennoœæ sekwencyjn¹ zarówno pomiêdzy
trzema badanymi liniami, jak i wœród kalusów tej samej linii, nie zwi¹zan¹ z krioprzechowywaniem. Autorzy sugeruj¹, ¿e zmiennoœæ w obrêbie linii mog³a wynikaæ
ze zmiennoœci somaklonanej i nie mieæ powi¹zañ z oddzia³ywaniem presji selekcyjnej (51). Natomiast zmiennoœæ pomiêdzy liniami mo¿e pochodziæ ze zmiennoœci
wyjœciowego materia³u roœlinnego wykorzystanego do za³o¿enia kultur, którym by³y
dojrza³e zarodki zygotyczne pobrane z ró¿nych roœlin.
Dwie zmiany w sekwencjach niekoduj¹cych genomu regenerantów, otrzymanych
z krioprzechowywanych sto¿ków wzrostu, stwierdzono u Hypericum perforatum (37).
Najszersze zmiany, bo obejmuj¹ce od 2 do 14 pr¹¿ków pojawiaj¹cych siê de novo lub
zanikaj¹cych (1,5-10,07% zmiennoœæ), obserwowano w roœlinach czterech spoœród
szeœciu genotypów Carica papaya zamro¿onych w LN w postaci sto¿ków wzrostu
(35). Pozosta³e dwa genotypy nie wykazywa³y postmro¿eniowych zmian w sekwencjach DNA. Na podstawie przeprowadzonych badañ sugeruje siê, ¿e wra¿liwoœæ niektórych gatunków na krioprezerwacjê mo¿e uwidaczniaæ siê na poziomie sekwencji
DNA, mimo ¿e nie jest widoczna na poziomie prze¿ywalnoœci, czy zdolnoœci do odtwarzania kultury.
W literaturze znaleŸæ mo¿na dowody na to, ¿e zarówno krótko- (1 h-30-dni)
(16,17,20,21,34), jak i d³ugoterminowe (1-2-letnie) (15,19,22,32,47) przechowywanie materia³u roœlinnego w ciek³ym azocie zachowuje stabilnoœæ genetyczn¹ odtworzonych regenerantów. Po dwunastu miesi¹cach krioprzechowywania brak zmian
genetycznych potwierdzono w roœlinach Anigozanthos viridis i Cosmos atrosanguineus
odtworzonych z przechowywanych w LN sto¿ków wzrostu (32,47) oraz w regenerantach szeœciu linii Quercus robur, u których mro¿eniu poddawano somatyczne zarodki (22). Podobnie, ¿adnego zró¿nicowania nie wykryto w profilach RAPD wœród
regenerantów Betula pendula po 14. i 70. miesi¹cach krioprzechowywania merystemów (19), czy Datura obscura po 24. miesi¹cach (15). Jednym z najd³u¿ej utrzymywanych w LN gatunków (u którego jednoczeœnie monitorowano genetyczn¹ stabilnoœæ)
jest glon Coccomyxa arvernensis (13). W badaniach wykazano brak ró¿nic w profilach
AFLP po 27 latach jego kriogenicznego utrzymywania. Mimo ¿e reakcja komórek na
jednorazowo zastosowany „kriogeniczny stres” mo¿e nie znaleŸæ odbicia w zmianach sekwencyjnych DNA, to powtórne jego zastosowanie mo¿e byæ Ÿród³em dodatkowej zmiennoœci. Dowody w tym zakresie przedstawiono wykorzystuj¹c glony
(13). U dwóch spoœród piêciu badanych gatunków stwierdzono pojawienie siê
0,3-0,8% zró¿nicowania w profilach AFLP, dopiero po drugim i/lub trzecim cyklu
mro¿enia-rozmra¿ania-odtwarzania. Müller i wsp. (13) zaobserwowali równie¿ nasilanie siê ró¿nic w zmiennoœci fragmentów AFLP w kolejnych tygodniach (2, 3-tygodnie) kultury postmro¿eniowej, w stosunku do zmian opisanych po 12 h od rozBIOTECHNOLOGIA 2 (89) 23-37 2010
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mro¿enia. W tym wzglêdzie trudno jednak doszukiwaæ siê podobieñstw z roœlinami,
gdy¿ seksualna reprodukcja jest algom obca i wobec tego spontaniczne mutacje,
prowadz¹ce do ró¿nicowania siê subpopulacji jako efekt adaptacji na stres, wystêpuj¹ tu znacznie czêœciej. Generalnie jednak z badañ przeprowadzonych dla 28 prób
alg wynika wyraŸnie, ¿e pocz¹tkowo doœæ wysoka i ró¿norodna zmiennoœæ wynosz¹ca 0-3,6%, u wiêkszoœci (u 18 prób) zostaje ca³kowicie lub bardzo mocno ograniczona po mro¿eniu (0,3-0,7%) (13).
U wiêkszoœci krioprzechowywanych gatunków, u których podjêto badania molekularne wykazano, ¿e LN nie indukuje dodatkowej zmiennoœci somaklonalnej. W badaniach tych uwzglêdniono równie¿ mikrosatelity (SSR) zaliczane do jednych z bardziej precyzyjnych markerów detekcji zmiennoœci (12,33,34,48) oraz polimorfizm
odcinków DNA miêdzy DNA mikrosatelitarnym (ISSR) (34). W przypadku wykrytych,
sporadycznie zdarzaj¹cych siê zmian, wielu autorów win¹ za ich wyst¹pienie obarcza kultury in vitro (14,29,50-52). Potwierdzeniem korzyœci p³yn¹cych z wdra¿ania
krioprezerwacji do zabezpieczania materia³u roœlinnego pozyskanego w kulturach
in vitro mog¹ byæ badania Wanga i wsp. (52). Podczas gdy w utrzymywanych d³ugoterminowo zawiesinach Festuca arundinacea i w zregenerowanych z nich roœlinach
stwierdzono nowe wzory RAPD, to odtworzony po 6-miesiêcznym przechowywaniu
w LN materia³ roœlinny wykazywa³ ca³kowit¹ zgodnoœæ z kontrol¹ w zawiesinie odtworzonej po przechowywaniu w LN.

4. Efektywnoœæ LN w zabezpieczaniu stabilnoœci epigenetycznej
Metody wykorzystane dotychczas w badaniu zmian epigenetycznych w materiale
roœlinnym po krioprezerwacji bazuj¹ na stosowaniu izoschizomerów charakteryzuj¹cych siê odmienn¹ wra¿liwoœci¹ na metylacjê cytozyny (53), a nastêpnie technik molekularnych: MSAP, AMP lub RAPD. Ka¿d¹ z dotychczas wykorzystanych metod i dla
ka¿dego analizowanego gatunku wykryto zmiany na poziomie metylacji DNA (tab. 3).
Co ciekawe, we wszystkich pracach, w których badano poziom metylacji DNA i jednoczeœnie kontrolowano jego stabilnoœæ sekwencyjn¹, wykorzystane techniki RAPD,
AFLP i RAF nie wykaza³y ¿adnych zmian sekwencji DNA (27,28,35,36, 38,54-56).

Tabela 3
Zmiany we wzorach metylacji DNA (RNA) wykryte w materiale roœlinnym
Gatunek /mro¿ony eksplantat

Zmiany/badany materia³ roœlinny

1

2

Carica papaya; 6 genotypów; wierzcho³ki pêdów odciêcie: 0-0,81% (2 zmiany)
k¹towych
prekultura: 0-1,15% (3 zmiany)
PVS2: 0-0,81% (2 zmiany)
LN: 0,52-6,62% (1-9 zmian); regeneranty
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1

2

3

4

AMP
Carica papaya; 1 genotyp; wierzcho³ki pêdów 0-1,42% (0-3 zmiany).
k¹towych
Roœliny po krioprezerwacji, po 6 tygodniach
wzrostu w warunkach polowych

(36)

Malus pumila; genotyp M26; sto¿ki wzrostu

5 miejsc demetylacji DNA; regeneranty;
wzrost efektywnoœci ukorzeniania

MSAP

(54)

Fragaria gracilis cv. Joho; sto¿ki wzrostu

1 demetylacja DNA; regeneranty

MSAP

(55)

Citrus sinensis cv. Newhall; zawiesina komórkowa 3 demetylacje i 1 metylacja de novo; odtworzony MSAP
kalus; wzrost efektywnoœci SE

(56)

Arabidopsis thaliana; 2-dniowe siewki

(38)

Po PVS2: 50 miejsc metylacji DNA (15 metylacji MSAP
de novo, 6 miejsc demetylacji);
Po LN: 33 miejsca metylacji (11 de novo, 7
miejsc demetylacji); roœliny

Prunus dulcis; 2 kultywary oraz hybryda P. dul- Zmiany stwierdzono miêdzy roœlinami in vivo Izoschicis ‘Titan’ x P. persica; sto¿ki wzrostu
i in vitro oraz regenerantami po krioprzechowy- zomery
+ RAPD
waniu

(27)

Humulus lupulus; 3 kultywary; sto¿ki wzrostu

Ca³kowita zmiennoœæ wynikaj¹ca z krioprezerwa- MSAP
cji: 2,7; 4,3 i 8,7% w zale¿noœci od kultywaru; regeneranty po 4 miesi¹cach

(28)

Ribes; 4 genotypy; merystemy wierzcho³kowe

analiza
Po pierwszym cyklu pasa¿y (12 tyg.):
metylacja DNA: u 2 genotypów wra¿liwych na HPLC
stres obni¿enie o 2-5%; u 2 genotypów tolerancyjnych podniesienie o 5-8%;
metylacja RNA: utrzymanie na poziomie kontrolnym (2 genotypy); 3%-spadek (genotyp wra¿liwy) i 6%-wzrost (genotyp tolerancyjny);
pseudourydyna: u genotypów wra¿liwych utrzymanie na poziomie kontrolnym (ok. 6,5%);
u tolerancyjnych wzrost o 0,6-1,2%.
Po drugim cyklu pasa¿y (18-20 tyg.) stopieñ
metylacji powróci³ do poziomu kontrolnego.

(39)

Zmiany metylacyjne mog¹ byæ wskaŸnikiem odpowiedzi adaptacyjnej na stres
zwi¹zany z warunkami krioprezerwacji, odtwarzania kultury i regeneracji roœlin
(57). Mog¹ wyst¹piæ ju¿ na etapie pobierania materia³u roœlinnego i jego prekultury
(35), i nasilaæ siê podczas dalszych zasadniczych etapów krioprezerwacji, tj. traktowania krioprotektantami i postmro¿eniowej kultury (35,38). Zmiany metylacji DNA
mog¹ prowadziæ do modyfikacji struktury chromatyny i kolejno wp³ywaæ na ekspresjê genów znajduj¹cych siê w rejonach aktywnych transkrypcyjnie (58). Z tego
wzglêdu zak³ócenia we wzorach metylacji DNA mog¹ mieæ strukturalne i funkcjonalne konsekwencje (59). W nastêpstwie krioprezerwacji, w odpowiedzi na sygna³y
œrodowiskowe, wyst¹pieniu zmian metylacyjnych mo¿e towarzyszyæ podniesienie
potencja³u embriogenicznego (56) czy zdolnoœci do rizogenezy (54). Jednak¿e, co
wykazano u Arabidopsis thaliana, rozleg³ym zmianom metylacyjnym nie musz¹ towarzyszyæ ¿adne modyfikacje fenotypowe, w³¹czaj¹c czas rozpoczêcia formowania ³odyg, kwitnienia czy efektywnoœæ plonowania (38).
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Bior¹c pod uwagê odkrycia ostatnich lat dowodz¹ce obecnoœci mechanizmów
naprawy DNA dziêki funkcjonowaniu w komórce enzymów glikozylazy DNA i endonuklezy AP (58), zmiany metylacyjne DNA mog¹ wykazywaæ charakter przejœciowy.
Z tego wzglêdu, znacz¹c¹ rolê w badaniach nad metylacj¹ DNA mo¿e mieæ czas pobrania materia³u roœlinnego do analiz. Kaity i wsp. (35) poddawali krioprezerwacji
metod¹ kropli (w roztworze PVS2) wierzcho³ki pêdów k¹towych szeœciu genotypów
Carica papaya. Badania z wykorzystaniem techniki AMP przeprowadzono na roœlinkach zregenerowanych pomiêdzy 2 a 4 miesi¹cem postmro¿eniowej kultury, przy
czym badany materia³ pochodzi³ bezpoœrednio z rozmro¿onych eksplantatów. Wykorzystuj¹c 5 par starterów otrzymano 136-328 markerów AMP. Zmiany w sekwencjach metylacyjnych DNA dotknê³y regeneranty wszystkich badanych genotypów,
jednak z ró¿nym nasileniem. Procent zmian waha³ siê w zakresie 0,52-6,62% i obejmowa³ nowe markery nieobecne w roœlinach kontrolnych, utratê markerów obecnych w kontroli oraz alternatywne typy markerów wykryte w tej samej pozycji co
oryginalne w roœlinach kontrolnych. W przypadku dwóch genotypów C. papaya (35
i Z6), u których wczeœniej wykluczono negatywny wp³yw prekultury i toksyczne oddzia³ywanie PVS2 (czynniki te nie maj¹ wp³ywu na zmiany metylacyjne DNA), wydaje
siê, ¿e ca³a 4,64 i 0,56% zmiennoœæ w sekwencjach metylacyjnych DNA mo¿e wynikaæ z uszkodzeñ indukowanych mro¿eniem-rozmra¿aniem i postmro¿eniow¹ regeneracj¹.
Hao i wsp. krioprezerwacji metod¹ kapsu³kowania/dehydratacji poddali sto¿ki
wzrostu jab³oni genotypu M26 (54) i truskawki cv. Joho (55), które wczeœniej by³y
wystawione na 30- i 21-dniowe traktowanie ch³odem (5°C; 12 h fotoperiod). Analizê
MSAP przeprowadzono na roœlinach z odtworzonym systemem korzeniowym (nie
podano czasu jaki up³yn¹³ od rozmro¿enia). Otrzymano w sumie 381 i 312 markerów MSAP dla 8 u¿ytych kombinacji starterów. W odtworzonych po mro¿eniu roœlinach jab³oni wykryto zmiany we wzorach metylacji DNA. Zmiany te polega³y g³ównie na demetylacji cytozyny (5 zmian), podczas gdy nie stwierdzono wystêpowania
metylacji de novo (54). Pêdy zregenerowane z krioprzechowywanych sto¿ków wzrostu charakteryzowa³y siê zwiêkszonym wspó³czynnikiem ukorzeniania. Ze wzglêdu na
to, ¿e metylacja DNA odgrywa wa¿n¹ rolê w sterowaniu rozwojem roœlin, ró¿nicowaniem organów i tkanek (60), jest prawdopodobne, ¿e w tym przypadku zmiany
metylacji DNA wp³ynê³y na ekspresjê genów powi¹zanych z ukorzenianiem roœlin
jab³oni. Jednak¿e, w odtworzonych po krioprzechowywaniu regenerantach truskawki wykryta 1 zmiana polegaj¹ca na demetylacji cytozyny nie znalaz³a odbicia we
wzroœcie i ukorzenianiu pêdów (55).
Zawiesinê komórkow¹ Citrus sinensis cv. Newhall wprowadzono do LN metod¹
witryfikacji (PVS2) (56). Analizie MSAP poddano tkankê kalusow¹ odtworzon¹ po
krioprzechowywaniu (nie podano czasu pobrania próbek). U¿ywaj¹c 8 par starterów
otrzymano 358 i 368 fragmentów MSAP dla trawienia HpaI-EcoRI i MspI-EcoRI. Krioprezerwacja prowadzi³a do obni¿enia liczby specyficznych fragmentów DNA (stwierdzono 3 miejsca demetylacji) i pojawienia siê 1 metylacji de novo.
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W badaniach prowadzonych na dwóch kultywarach migda³owca zwyczajnego
wykazano, ¿e sto¿ki wzrostu poddane hartowaniu ch³odem (w 4°C przez 21 dni)
i nastêpnie witryfikacji prze¿ywaj¹ krioprezerwacjê w 54 i 80% (27). Do trawienia
DNA autorzy wykorzystali cztery enzymy restrykcyjne tworz¹ce dwie pary izoschizomerów: HpaII/MspI i Bsp143I/MboI, o ró¿nej wra¿liwoœci na metylacjê (HpaII
i Bsp143I – wra¿liwe; MspI i MboI niewra¿liwe). Genomowe DNA by³o trawione ka¿dym z tych enzymów osobno. Dla obu badanych kultywarów zasadnicze zmiany wykryto pomiêdzy drzewami rosn¹cymi in vivo a materia³em roœlinnym wyprowadzonym w kulturze in vitro, co jest czêsto spotykanym zjawiskiem (61). By³y one widoczne przez ca³y proces krioprezerwacji. Nie stwierdzono natomiast negatywnego
wp³ywu wynikaj¹cego z u¿ycia PVS2. Ró¿nice we wzorach metylacji DNA by³y znalezione równie¿ pomiêdzy regenerantami Prunus dulcis odtworzonymi ze sto¿ków
wzrostu przechowywanych w LN krótko (3 dni) i d³ugoterminowo (24 miesi¹ce).
Jednak¿e autorzy nie sugeruj¹, by samo krioprzechowywanie mia³o tu negatywny
wp³yw. Przyczyn zmiennoœci upatruj¹ raczej w ró¿nej liczbie pasa¿y, którym poddano materia³ wyjœciowy przed pobraniem z niego sto¿ków wzrostu (27).
Dla trzech kultywarów Humulus lupulus, u¿ywaj¹c szeœciu kombinacji starterów
MSAP, wykazano, ¿e 63,3% wszystkich wykrytych loci w roœlinach pochodz¹cych
z mro¿onych sto¿ków wzrostu nie uleg³o zmianom (28). O 1% wy¿sz¹ stabilnoœæ genomu odnotowano dla roœlin utrzymywanych przez co najmniej 1 rok w warunkach
spowolnionego wzrostu in vitro, w obni¿onej do 4°C temperaturze. Zmiany w pozosta³ej czêœci genomu obejmowa³y demetylacjê, metylacjê de novo oraz modyfikacje
powsta³e z innych przyczyn, przy czym demetylacja wystêpowa³a najczêœciej. Ca³kowita zmiennoœæ wykryta w loci MSAP, powi¹zana ze œciœle okreœlonym typem przechowywania zale¿a³a od badanego kultywaru i wynosi³a: 2,7/2,7% dla Calicross,
4,3/5,1% dla USDA 21055 i 8,7/9,8% dla Tardif de Bourgogne, przy czym pierwsza
liczba wskazuje zmiany t³umaczone krioprezerwacj¹, druga zaœ przechowywaniem
w ch³odzie. Autorzy w jednym z kultywarów wykazali sk³onnoœæ do zachodzenia
metylacji de novo. Analiza dystansu genetycznego podzieli³a trzy badane kultywary
w osobne grupy, wœród których rosn¹ce w szklarni roœliny kontrolne, roœliny zregenerowane po krioprzechowywaniu i roœliny rosn¹ce in vitro w 4°C tworzy³y osobne
populacje. Pomimo ¿e czêœæ wykrytej zmiennoœci epigenetycznej mo¿e wynikaæ
z traktowañ poprzedzaj¹cych przechowywanie materia³u roœlinnego, to jednak pewien jej element pochodzi wy³¹cznie od krioprezerwacji (28).
U Arabidopsis thaliana pomiêdzy roœlinami kontrolnymi i zregenerowanymi z poddanych krioprezerwacji 2-dniowych siewek, stwierdzono wyst¹pienie 33. odmiennych pr¹¿ków MSAP (38). W odniesieniu do niemro¿onego materia³u roœlinnego,
próbki traktowane LN pokazywa³y wiêksz¹ liczbê miejsc, które przesz³y demetylacjê. Najczêœciej równie¿ stwierdzana jest przewaga demetylacji nad metylacj¹ de
novo, co wykazano u Humulus lupulus, Fragaria gracilis i Malus pumila (28,55,56). Czynniki stresowe mog¹ przyczyniaæ siê równie¿ do aktywowania retrotranspozonów
(29,62). Mutacje bêd¹ce wynikiem wstawiania kopii retrotranspozonu do genomu
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mog¹ prowadziæ do powstania genotypu odpornego na dany stres. Badania w tym
kierunku wykonane z u¿yciem techniki REMAP przeprowadzono dla dwóch kultywarów Humulus lupulus (‘Nugget’ i ‘Columbus’), utrzymywanych w kulturze in vitro
przez 2 lata, i w tym czasie przeprowadzonych przez szereg pasa¿y (62). Mimo ¿e
nie wykryto wp³ywu d³ugoterminowego utrzymywania roœlin w warunkach kultury
in vitro na aktywnoœæ retrotranspozonów, to jednak temu zagadnieniu w korelacji
z krioprezerwacj¹ warto by poœwiêciæ wiêcej uwagi.
Nowe spojrzenie na procesy metylacyjne, których wyst¹pienie po zadzia³aniu
czynnikiem stresowym, jak siê wydaje, jest oczywiste, daj¹ badania Johnstona i wsp.
(39). Krioprezerwacja merystemów Ribes spowodowa³a obni¿enie poziomu metylowanych sekwencji DNA, obni¿enie lub utrzymanie na poziomie kontrolnym metylacji RNA i utrzymanie na poziomie kontroli wystêpowania pseudourydyny u dwóch
genotypów wra¿liwych na stres, podczas gdy wszystkie badane parametry ulega³y
podniesieniu u genotypów tolerancyjnych. Taka tendencja by³a odnotowana po
pierwszym cyklu pasa¿y, tj. po 12. tygodniach kultury odtworzonych po mro¿eniu
w LN pêdów. Jednak¿e obserwowane ró¿nice zanika³y wraz z wyd³u¿aniem postmro¿eniowej kultury, i po 18-20. tygodniach od rozmro¿enia (po drugim cyklu pasa¿y) nie stwierdzono zmian w metylacji w utrzymywanych in vitro pêdach (38).
W d³ugofalowym monitorowaniu stabilnoœci genetycznej roœlin Carica papaya,
zregenerowanych z krioprzechowywanych sto¿ków wzrostu wykazano, ¿e zarówno
zmiany sekwencyjne, jak i metylacyjne niewystêpuj¹ce w materiale roœlinnym in vitro
oraz po 8-tygodniach aklimatyzacji, pojawiaj¹ siê w warunkach polowych (36).
W roœlinach rosn¹cych 8 tygodni w gruncie genomowa zmiennoœæ sekwencyjna siêga³a 0,45-4,15%, zaœ metylacyjna 0-1,42%. Tak zatem, aby uzyskaæ pe³n¹ informacjê
o wp³ywie krioprezerwacji i powi¹zanej z ni¹ nierozerwalnie techniki kultur in vitro
na stabilnoœæ materia³u roœlinnego zachodzi koniecznoœæ prowadzenia kompleksowych badañ, pocz¹wszy od roœlin pozostaj¹cych w warunkach postmro¿eniowej kultury in vitro, a skoñczywszy na badaniu kolejnych ich pokoleñ ju¿ w warunkach
in vivo.

5. Podsumowanie
W dotychczasowych badaniach molekularnych wykazano, ¿e zmiany w postmro¿eniowym materiale roœlinnym na poziomie sekwencji DNA wystêpuj¹ sporadycznie, przypadkowo i raczej s¹ wnoszone przez pojedyncze osobniki. Zmiennoœæ
ta najczêœciej jest rozwa¿ana jako efekt wp³ywu biotechnologicznych manipulacji
bêd¹cych podstaw¹ uzyskiwania materia³u roœlinnego do krioprezerwacji i/lub wyprowadzania regenerantów w postmro¿eniowej kulturze.
Zmiany we wzorach metylacji DNA wykryto we wszystkich podjêtych dotychczas
badaniach (10 prac). Ich wyst¹pienie jest bezpoœrednio skorelowane z czynnikiem
stresowym i mo¿e uwidaczniaæ siê na ka¿dym etapie procedury krioprezerwacji,
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pocz¹wszy od pierwszego kroku, którym jest pobranie eksplantatu z roœliny matecznej i wprowadzenie go do kultury in vitro. Pojawienie siê i zasiêg zmian metylacyjnych jest niezale¿ne od wykorzystanej techniki krioprezerwacji, rodzaju eksplantatu i jego prze¿ywalnoœci. Zmiennoœæ ta, jak siê wydaje, jest natomiast skorelowana z badanym gatunkiem czy kultywarem. W stwierdzonej postmro¿eniowej zmiennoœci metylacyjnej dominuj¹ca demetylacja wskazuje potencjalne obszary dalszych
poszukiwañ, którymi s¹ retrotranspozony.
Ze wzglêdu na specyfikê poszczególnych markerów genetycznych, jak siê wydaje,
celowe jest przeprowadzenie kompleksowych badañ, z wykorzystaniem ró¿nych technik molekularnych jednoczeœnie dla gatunków lub kultywarów ró¿ni¹cych siê tolerancj¹ na stres. Równie¿ interesuj¹ce jest zagadnienie nasilania siê zmiennoœci w wyniku
wielokrotnego przeprowadzania procedury mro¿enia. Ze wzglêdu na ograniczone, jak
dot¹d, badania wp³ywu krioprezerwacji na zmiany we wzorach metylacji DNA otwarte
pozostaje pytanie o ich nastêpstwa i dziedziczenie w nastêpnych pokoleniach.
Wobec ca³ej zgromadzonej dotychczas wiedzy o wp³ywie LN na materia³ roœlinny, wspartej analizami molekularnymi odtworzonych roœlin mo¿na stwierdziæ, ¿e
krioprezerwacja jest obecnie najbezpieczniejsz¹ metod¹ gromadzenia i d³ugoterminowego przechowywania materia³u roœlinnego. Badania stabilnoœci genetycznej powinny byæ jednak bezwzglêdnie kontynuowane.

Stosowane skróty
RFLP – Restriction Fragment Length Polymorphism
RAPD – Randomly Amplified Polymorphic DNA
AFLP – Amplified Fragment Length Polymorphism
SSR – Simple Sequence Repeats
RAF – Randomly Ampliefied DNA Fingerprinting
ISSR – Inter-Simple Sequence Repeat
VNTR – Variable Number of Tandem-Repeats
MSAP – Methylation-Sensitive Amplified Polymorphism
AMP – Amplified DNA Methylation Polymorphism
REMAP – REtransposon-Microsatellite Amplified Polymorphism
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