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Bacterial contamination is a serious problem in plant tissue culture. In in vitro
cultures, bacteria are introduced, with the initial which is most frequently
explants, but bacterial contamination can also come from the laboratory environment or from the staff themselves. Exogenous bacteria are easier to deal
with, but endogenous bacteria remain problematic. Standard sterilization with
ethanol, NaOCl or HgCl2 and with antibiotics can now be enriched with new
components (NaDCC, AgNO3, nano-silver) or sanitation products (PPMTM,
ProClin® 300, Biosept 33 SL, Vitrofural®, Dekaben). Some of these can be incorporated into a multiplication and rooting medium for one or more passages, if
they are not phytotoxic to the plant explants. A special problem is presented by
cryptic or viable but not cultivable bacteria which can be unable to multiply during many passages, but finally be disclosed in mass. The issue is, therefore, to
find and apply tools for detection of selective media and/or molecular markers.
The above questions are discussed in the present paper based on the literature
and results of our own study.
Key words:
biocides, covert or cryptic bacteria, detection of bacteria, identification of
bacteria, disinfection.
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1. Wstêp
Bakterie towarzysz¹ roœlinom, bytuj¹c zarówno na ich powierzchni, jak i wewn¹trz tkanek. Ich wp³yw na ¿ycie roœlin nie zawsze jest mo¿liwy do okreœlenia.
Najlepiej poznane s¹ bakterie najbardziej szkodliwe, wywo³uj¹ce choroby roœlin.
Wp³yw bakterii niepatogenicznych, ¿yj¹cych w tkankach lub na powierzchni ró¿nych gatunków roœlin jest poznany w mniejszym stopniu, a wiele z nich mo¿e wspomagaæ wzrost roœlin w wyniku ró¿nego rodzaju korzystnych oddzia³ywañ (1-5).
Tak¿e w kulturach roœlin in vitro stwierdzono zarówno pozytywne, jak i negatywne
oddzia³ywanie bakterii (6-11). Bakterie mog¹ istotnie oddzia³ywaæ na metabolizm roœlin. Scherling i wsp. (11) stwierdzili du¿e zmiany w zawartoœci jedenastu metabolitów
w eksplantatach pêdowych topoli po zanieczyszczeniu bakteri¹ Paenibacillus sp., a widocznym efektem dzia³ania tej bakterii by³a wy¿sza efektywnoœæ ukorzeniania mikropêdów. Thomas i wsp. (12) obserwowali epigenetyczne zmiany morfologiczne w obrêbie kultur arbuza zasiedlonych przez bakterie utajone (ang. cryptic, covert). Zmiany te
zanika³y po uwolnieniu kultur od bakterii za pomoc¹ odka¿ania w podchlorynie sodu
i dodania antybiotyków do po¿ywki. Brak mo¿liwoœci jednoznacznego zdefiniowania
roli bakterii powoduje, ¿e ka¿de zanieczyszczenie nale¿y traktowaæ, jako potencjalny
induktor zmiany warunków ¿yciowych eksplantatów, w tym tak¿e pogorszenia wydajnoœci mikrorozmna¿ania. W doœwiadczeniach fizjologicznych zanieczyszczenia bakteryjne kultur mog¹ istotnie fa³szowaæ wyniki, w stopniu zale¿nym od rodzaju interakcji
bakteria-roœlina. Problemy zaka¿eñ i zanieczyszczeñ bakteryjnych w kulturach roœlinnych in vitro przedstawione w pracy przegl¹dowej Orlikowskiej i Zawadzkiej (9) pozostaj¹ wci¹¿ aktualne. Celem tej pracy jest kolejne przybli¿enie tego problemu na podstawie publikacji, które ukaza³y siê w wydawnictwach naukowych w latach 2006-2009
oraz w piœmiennictwie wczeœniejszym, uprzednio nie przytoczonym.

2. Zanieczyszczenia bakteryjne na etapie inicjacji kultur roœlinnych
in vitro
Bakterie s¹ najczêœciej wnoszone do kultur z eksplantatem inicjalnym. Dezynfekcja eksplantatów inicjalnych umo¿liwia usuniêcie bakterii z powierzchni, ale ca³kowite odka¿enie wewnêtrznych tkanek jest w³aœciwie niemo¿liwe z powodu fitotoksycznoœci œrodków odka¿aj¹cych. Odka¿anie powierzchniowe eksplantatów, szczególnie pobranych z warunków naturalnych, jest utrudnione, poniewa¿ biofilmy,
w których ¿yj¹ bakterie, stanowi¹ aktywn¹ barierê dla œrodków odka¿aj¹cych (13).
Barierê tê mo¿na naruszyæ przez stosowanie surfaktantów, np. detergentów (14), co
zreszt¹ jest powszechnie stosowane w odka¿aniu eksplantatów roœlinnych. Thakur
i Sood (15) zaproponowali odka¿anie wielowêz³owych odcinków pêdów bambusa,
zamiast jednowêz³owych. Ten sposób mia³ chroniæ p¹ki boczne przed zamieraniem
i zapobiegaæ przemieszczaniu siê bakterii wraz ze œrodkiem sterylizuj¹cym.
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Przyjmuje siê, ¿e im mniejszy eksplantat jest wprowadzany do kultur, np. merystem wierzcho³kowy lub boczny, tym wiêksze prawdopodobieñstwo, ¿e zanieczyszczenie bakteriami bêdzie mniejsze, poniewa¿ bakterie przenosz¹ siê przede wszystkim przez system naczyniowy i znajduj¹ siê w jego pobli¿u, a merystem, nie maj¹c
po³¹czenia z tkank¹ przewodz¹c¹, jest najczêœciej od nich wolny. Istniej¹ jednak
udokumentowane przyk³ady, ¿e bakterie mog¹ tak¿e bytowaæ wewn¹trz p¹ków,
w komórkach zewnêtrznej warstwy merystemów i w komórkach otaczaj¹cych przewody ¿ywicowe, co stwierdzono u Pinus sylvestris (16), a tak¿e wewn¹trz komórek
korzeni w³oœnikowych Eleutherococcus (17).
Thomas i wsp. (18,19) przeprowadzili szczegó³owe badania nad stopniem zasiedlenia bakteriami kultur banana, zainicjowanych po intensywnej sterylizacji odrostów korzeniowych, obejmuj¹cej wytrz¹sanie przez noc w zawiesinie fungicydu
Bavistin (karbendazym) i roztworze antybiotyku streptocykliny, nastêpnie po przep³ukaniu w wodzie sterylnej i wyciêciu wewnêtrznych czêœci, przez godzinê w roztworze preparatu antyseptycznego Cetrimide (alkyltrimethylammonium bromide),
a na koniec, po kolejnym usuniêciu zewnêtrznych czêœci, w 4% roztworze NaOCl lub
0,1% HgCl2. Wypreparowane, po 8-krotnym p³ukaniu wod¹ steryln¹ wierzcho³ki,
d³ugoœci 10-12 mm wyk³adano na ró¿ne po¿ywki. Fragmenty pêdów by³y indeksowane na po¿ywkach bakteryjnych – agarze od¿ywczym (Nutrient Agar – NA) i 523
(20). Zanieczyszczenia na po¿ywce do namna¿ana pêdów ujawnia³y siê stopniowo.
W pierwszym pasa¿u wœród otrzymanych izolatów zidentyfikowano 6 rodzajów
(Enterobacter, Klebsiella, Ochrobactrum, Pantoea, Bacillus, Staphylococcus), po 4-7 pasa¿ach 10 rodzajów (Brevundimonas, Methylobacterium, Alcaligenes, Ralstonia, Pseudomonas,
Corynebacterium, Microbacterium, Staphylococcus, Oceanobacillus, Bacillus), a po ok. 2 latach (19 pasa¿ach) dalszych 5 rodzajów (Brachybacterium, Brevibacterium, Kocuria,
Tetraspaera, Staphylococcus). £¹cznie dokonano identyfikacji 31 izolatów. Bakterie,
które ujawni³y siê w 4-7 pasa¿u i po 19 pasa¿ach nie by³y formami bezwzglêdnie wymagaj¹cymi okreœlonych warunków do rozmna¿ania, ale nale¿a³y do grupy bakterii
¿ywotnych, nie daj¹cych siê hodowaæ, a zdolnoœci do rozmna¿ania nabra³y po kilku-kilkunastu miesi¹cach.
Bakterie, które nie rosn¹ na po¿ywkach, s¹ trudne do wykrycia, zarówno metodami mikrobiologicznymi, jak i biologii molekularnej. Stevenson i wsp. (21) proponuj¹ pewne dzia³ania poprawiaj¹ce skutecznoœæ wykrywania bakterii nie daj¹cych
siê hodowaæ. Po¿ywka powinna zawieraæ sole mineralne nisko stê¿one i kompleks
witamin oraz niewielkie iloœci azotu organicznego, ew. dodatek kwasu huminowego, katalazy lub pirogronianu. Kultura powinna byæ obserwowana przez co najmniej
30 dni. Na tej po¿ywce kolonie mog¹ byæ bardzo ma³e (± 0,2 mm), a zatem kulturê
nale¿y przegl¹daæ w powiêkszeniu. Pomocna mo¿e byæ inkubacja w atmosferze
o podwy¿szonej do 5% zawartoœci CO2 lub obni¿onej do 2% zawartoœci O2 . W przypadku detekcji bakterii wolnorosn¹cych za pomoc¹ markerów DNA mo¿na zwiêkszyæ wykrywalnoœæ przez zwiêkszenie iloœci DNA bakteryjnego w wyniku zmywania
kolonii z po¿ywki.
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Wed³ug Dahm i Strzelczyka (22) do pojawiania siê bakterii nie rosn¹cych na po¿ywkach bakteryjnych mog¹ przyczyniaæ siê, m.in. letalne lub subletalne uszkodzenia komórek czynnikami chemicznymi lub fizycznymi, starzenie siê, spadek potencja³u replikacyjnego, stres oksydacyjny, pod³o¿a powoduj¹ce metaboliczn¹ destrukcjê z powodu nadprodukcji rodników tlenowych. Takie zdarzenia mog¹ powstaæ
w trakcie sterylizacji eksplantatów inicjalnych, a brak zdolnoœci do wzrostu mo¿e
byæ odpowiedzi¹ adaptacyjn¹ na zaistnia³y stres. Autorzy, jako nastêpne mo¿liwe
powody braku zdolnoœci do mno¿enia siê bakterii sugeruj¹ tak¿e lizogeniê zainicjowan¹ przez bakteriofaga lub odpowiedŸ na sygnalizacjê miêdzykomórkow¹.
Thomas i wsp. (23) przeprowadzili doœwiadczenie nad wykrywalnoœci¹ bakterii
w eksplantatach inicjalnych z wierzcho³ków pêdów papai. Po sterylizacji wg Thomas
i wsp. (18), i umieszczeniu pêdów na po¿ywkach inicjalnych, w 35-50% eksplantatów
ujawni³y siê endogenne bakterie. Dodatkowe 14-17% kultur usuniêto po indeksacji
na po¿ywkach mikrobiologicznych. Z pozosta³ych eksplantatów, wizualnie czystych
przez 8 pasa¿y, wyizolowano DNA oœmiu rodzajów bakterii, nie ujawniaj¹cych siê
równie¿ na po¿ywkach bakteryjnych. Ich obecnoœæ potwierdzono w obrazach mikroskopowych soku wyciœniêtego z pêdów, po barwieniu negatywnym lub w kontraœcie fazowym. Bakterie trzech rodzajów ros³y na po¿ywkach po dodaniu tkanek roœliny-gospodarza. Te bakterie stymulowa³y wzrost siewek papai (24). Pêdy papai, indeksowane na szeœciu po¿ywkach bakteryjnych, nie wykaza³y obecnoœci bakterii po
roku kultury. Jedynym obserwowanym objawem, mog¹cym wskazywaæ na obecnoœæ
bakterii w eksplantatach, by³a zmieniaj¹ca siê wydajnoœæ mno¿enia i ukorzeniania
pêdów, z tendencj¹ do obni¿ania w miarê starzenia siê kultur.
Wyniki tych doœwiadczeñ nie s¹ dostatecznym dowodem, aby s¹dziæ, ¿e wszystkie kultury roœlinne zawieraj¹ bakterie, ale powinny byæ ostrze¿eniem, ¿e taka
ewentualnoœæ mo¿e wyst¹piæ. Staranny i przemyœlany wybór eksplantatów inicjalnych, poprzedzony prekultur¹ roœlin donorowych w szklarni w szczególnym re¿imie
sanitarnym oraz wybór optymalnego sposobu sterylizacji, powinny prowadziæ do
zmniejszenia liczebnoœci bakterii zasiedlaj¹cych te eksplantaty. W wielu publikacjach zawarta jest informacja o skutecznoœci odka¿ania standardowego w uwalnianiu eksplantatów inicjalnych od bakterii, jednak okres obserwacji by³ krótki i ¿adne
dodatkowe procedury detekcji oprócz indeksowania na po¿ywkach bakteryjnych
nie by³y stosowane, co mo¿e budziæ podejrzenie, ¿e obecnoœæ bakterii ¿ywych, ale
nie rosn¹cych na po¿ywkach nie zosta³a wykryta.
Najczêœciej stosowana procedura odka¿ania eksplantatów inicjalnych obejmuje
nastêpuj¹ce etapy: p³ukanie w wodzie bie¿¹cej, p³ukanie w wodzie z detergentem,
p³ukanie w alkoholu, odka¿anie zasadnicze sublimatem rtêci lub podchlorynem
wapnia lub sodu, zakoñczone p³ukaniem w wodzie sterylnej. Procedura ta mo¿e byæ
wzbogacona lub zmodyfikowana przez zast¹pienie zwi¹zków nieorganicznych chloru zwi¹zkami organicznymi o d³u¿szej aktywnoœci i ma³ej fitotoksycznoœci – dichloroizocjanuronem sodu (NaDCC) (25-27), zastosowanie preparatu Plant Preservation Mixture – PPM™ (26,28), preparatu ProClin®300 (29), zastosowanie roztwo60

PRACE PRZEGL¥DOWE

Kontrola i zwalczanie zaka¿eñ i zanieczyszczeñ bakteryjnych w kulturach roœlinnych in vitro

rów o zró¿nicowanej kwasowoœci (pH 2-3 i 11-12) (26,30, Zenkteler i wsp., dane nie
publikowane), antybiotyków (31,32), temperatury od 35 do 50°C (33,34), zwi¹zków
nanosrebra (35, Zenkteler i wsp., dane nie publikowane) i innych bakteriobójczych
preparatów. Boine i wsp. (36) zwracaj¹ uwagê na olejki eteryczne, z których dwa –
tymiankowy i z trawy cytrynowej hamowa³y rozwój bakterii na po¿ywkach bakteryjnych na równi z penicylin¹. W naszych doœwiadczeniach olejek tymiankowy by³ skuteczny w zwalczaniu bakterii, ale równoczeœnie bardzo toksyczny w stosunku do
eksplantatów gerbery, maliny, jab³oni i hosty (dane nie publikowane). Eliminacja
bakterii tworz¹cych endospory wymaga 2 lub 3-krotnego odka¿ania eksplantatów
w odstêpach 1-2 dni (37).
Traore i wsp. (38) informuj¹, ¿e do skutecznego odka¿ania p¹ków zimowych daglezji wystarcza opalanie przez 3-5 sekund p¹ków zanurzonych uprzednio w 95%
etanolu, a nastêpnie wyizolowanie merystemów lub ma³ych wierzcho³ków.
Ujawnianiu obecnoœci bakterii w eksplantatach inicjalnych po odka¿eniu mo¿e
sprzyjaæ dodatek do po¿ywki inicjalnej azotu organicznego, np. w formie peptonu,
ekstraktu dro¿d¿owego lub albuminy mlecznej, na której bêd¹ mog³y rozmna¿aæ siê
bakterie saprobiontyczne. Chen i Yeh (39) podaj¹, ¿e unikniêcie zanieczyszczeñ
bakteryjnych by³o mo¿liwe, w przypadku gdy roœliny donorowe Aglaonema nie by³y
podlewane w szklarni przez 2 miesi¹ce.
W celu obni¿ania kosztów mikrorozmna¿ania, mo¿liwe jest stosowanie chemicznego odka¿ania naczyñ i po¿ywki, zamiast energoch³onnego autoklawowania
(40,41). Wed³ug Teixeira i wsp. (40), autoklawowanie naczyñ mo¿na zast¹piæ p³ukaniem dejonizowan¹ wod¹ z dodatkiem 10 kropli/l 2% NaClO po umyciu, a bezpoœrednio przed u¿yciem zastosowaæ powtórne p³ukanie wod¹ chlorow¹, sporz¹dzon¹ przez dodatek 2 kropli podchlorynu sodu, co daje stê¿enie aktywnego chloru
0,0003%. U¿ycie do sporz¹dzenia po¿ywki wody chlorowej o tej samej zawartoœci
aktywnego chloru ca³kowicie zapobiega³o zaka¿eniom oraz zwiêksza³o dwukrotnie
efektywnoœæ mno¿enia pêdów i œwie¿¹ masê eksplantatu ananasa. Te wskazówki
powinny byæ przydatne w procedurach mikrorozmna¿ania opartych na systemie fotoautotroficznym, bez cukru i przy wiêkszej intensywnoœci œwiat³a. Fuller i Pizzey
(42) proponuj¹ wdro¿yæ na æwiczeniach dla studentów i uczniów szkó³ œrednich podobn¹ procedurê, w której nie jest wymagane autoklawowanie.

3. Zanieczyszczenia bakteryjne na etapie namna¿ania i ukorzeniania
kultur roœlinnych in vitro
Pomimo zastosowania najlepszej praktyki sanitarnej bakterie mog¹ ujawniæ siê
nagle w czasie namna¿ania i/lub ukorzeniania pêdów. Szczególnie sprzyja temu
wyd³u¿anie czasu inkubacji na „starej” po¿ywce oraz zmiany warunków prowadzenia kultury – temperatury lub oœwietlenia. W namna¿aj¹cych siê kulturach roœlinnych znajdowano bakterie pochodz¹ce najczêœciej ze œrodowiska naturalnego roœBIOTECHNOLOGIA 2 (89) 57-71 2010
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lin, a tak¿e ze œrodowiska cz³owieka, równie¿ gatunki, które wywo³uj¹ choroby ludzi (18). Nie jest to niczym niezwyk³ym, poniewa¿ obecnoœæ bakterii z rodzajów
Salmonella i Klebsiella stwierdzano w roœlinach w uprawie polowej (43,44), sk¹d
mog³y byæ przeniesione do kultur w eksplantatach inicjalnych, ale równie prawdopodobne jest wprowadzenie ich do kultur przez personel.
W przypadku zanieczyszczenia kultur roœlinnych bakteriami niepatogenicznymi,
które w niewielkim lub w niezauwa¿alnym stopniu obni¿aj¹ kondycjê eksplantatów,
mo¿na zastosowaæ preparaty, które, dodane do po¿ywki, ogranicz¹ rozmna¿anie
siê bakterii, a równoczeœnie nie maj¹ dzia³ania fitotoksycznego (tab.). Preparatem
specjalnie dedykowanym do zastosowania w kulturach roœlinnych jest Plant Preservation Mixture (PPM)™ (45). O skutecznoœci tego preparatu w eliminacji bakterii
i braku fitotoksycznoœci w odniesieniu do melona, tytoniu i petunii donosili Compton i Koch (46), podkreœlaj¹c jednak koniecznoœæ eksperymentalnego ustalenia stê¿enia preparatu w odniesieniu do rodzaju roœliny. W naszych doœwiadczeniach PPM™
zastosowany w stê¿eniach polecanych przez producenta, nie uszkadza³ kultur anturium, chryzantemy, gerbery, hosty, maliny, malwy pensylwañskiej i jab³oni (dane nie
publikowane). Sharaf-Eldin i Weathers (47) stwierdzili przydatnoœæ PPM™ do ca³kowitej eliminacji Bacillus subtilis i Penicillium chrysogenum z kultur Arabidopsis i Artemisia
w bioreaktorze, którego dzia³anie jest oparte na wytwarzaniu od¿ywczej mg³y.
Bakteriobójczy b¹dŸ bakteriostatyczny wp³yw AgNO3 jest znany, a zwi¹zek ten
jest od dawna stosowany, np. do odka¿ania wody (48). AgNO3 by³ u¿ywany tak¿e
w kulturach roœlinnych in vitro. Kubota i Tadokoro (49) donosili, ¿e dodatek 10 mg/l
azotanu srebra znacznie ogranicza³ zanieczyszczenia bakteryjne w fotoautotroficznych kulturach pomidora, bez wp³ywu na morfogenezê eksplantatów. Azotan srebra
dodany do po¿ywki w stê¿eniu 10 mg/l zastêpowa³ toksyczn¹ dla kultur ró¿y karboksylinê, u¿yt¹ w celu eliminacji Agrobacterium tumefaciens po kokultywacji (50).
Azotan srebra mo¿e jednak wp³ywaæ na bilans hormonalny eksplantatów z powodu
znoszenia wra¿liwoœci tkanek roœlinnych na etylen, co w zale¿noœci od gatunku roœliny, etapu wzrostu kultury i rodzaju po¿ywki mo¿e mieæ wp³yw pozytywny lub negatywny na morfogenezê. Stosowanie tego zwi¹zku w ka¿dym pasa¿u w kulturach
gerbery (51), klonu ozdobnego i maliny (Orlikowska i wsp., dane nie publikowane)
powodowa³o wystêpowanie nadmiernego uwodnienia pêdów (szklistoœci), natomiast w³¹czanie go do po¿ywki, co dwa lub trzy pasa¿e, podtrzymywa³o potencja³
regeneracyjny bez niekorzystnego wp³ywu na jakoœæ kultur. Nale¿y podkreœliæ, ¿e
zwi¹zki zawieraj¹ce grupê tiolow¹, np. L-cysteina, inaktywuj¹ antybakteryjne dzia³anie AgNO3 (52). Przysz³oœci¹ mog¹ byæ preparaty nanosrebra, które s¹ szeroko polecane do dezynfekcji i zabezpieczania przed ponownymi zaka¿eniami ró¿nych produktów i przedmiotów stosowanych w gospodarstwie domowym, medycynie, budownictwie, ubrañ i in. (www. nanoco.eu).
González-Olmedo i wsp. (53) polecali Vitrofural (G-1) do stosowania w kulturach
p³ynnych ananasa w bioreaktorze o dzia³aniu opartym na okresowym zanurzaniu
eksplantatów (RITA®, ang. Temporary Immersion System). Vitrofural jest biocydem po62
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Tabela
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nietoksyczny dla
jab³oni, chryzantemy,
gerbery, hosty,
maliny

nietoksyczny dla
banana, ananasa,
chryzantemy, tytoniu

stwierdzona tylko dla
Arabidopsis
i mszaków

przed
autoklawowaniem
lub
po autoklawowaniu

po autoklawowaniu
lub
bez autoklawowania

7

Fitotoksycznoœæ

6

Sposób podania
do po¿ywki

penetruje membrany po autoklawowaniu
(< 55°C)
i hamuje wzrost
i oddychanie
(hamuje aktywnoœæ
enzymów w cyklu
Krebsa, obni¿a
poziom energii
w komórce, hamuje
metabolizm
makrocz¹steczek)

5-chloro-2-methyl-4-isoithiazolin-3-one
i 2-methyl-4-isothiazolin-3-one
+ zmodyfikowany
glikol i alkyl
carboksylate

ProClin®,
Rohm & Haas, USA,
cena 1 ml 2-5 z³

6-20 ppm czynnych
substancji
(0,02-0,07%)
preparatu

35 mg/l
w kulturach
roœlinnych zapobiega
zaka¿eniom
bakteryjnym
i grzybowym

1-(-5bromofur-2il)-2-bromo-2-nitroetene,
furfural izolowany
z trzciny cukrowej

Vitrofural (G-1),
CBQ Kuba,
cena 1 ml ok. 0,05 z³

zapobiega
kontaminacjom
odczynników
chemicznych
i produktów
spo¿ywczych

uszkadza przebieg
cyklu Krebsa
i przerywa ³añcuch
transportu
elektronów

0,05-0,2% dodatek
do po¿ywki,
do odka¿ania
inicjalnego 4-5%

w kulturach
roœlinnych grzyboi bakteriobójczy dla
ka¿dego stadium
rozwoju, tak¿e dla
endobiontów. Raczej
zapobiega ni¿
zwalcza. Nieskuteczny
przy du¿ej liczbie
mikroorganizmów

Plant Preservative Mixture (PPM™), [5-chloro-2-methylPlant Cell Technology, USA,
-3(2H)- isothiazolone
cena 1 ml ok. 10 z³
0,135%, 2-methyl
-3(H)-isothiazolone
0,0412% +
sorbinian potasu
i benzoesan sodu],
pH 3,8

Sposób dzia³ania
5

Stê¿enie biobójcze
4

2

1

Przeznaczenie
3

Sk³ad chemiczny

Preparat/zwi¹zek
producent

Dostêpna charakterystyka preparatów stosowanych w odka¿aniu eksplantatów inicjalnych i jako dodatek do po¿ywki dla zahamowania rozwoju zanieczyszczeñ
bakteryjnych. Informacje uzyskane z charakterystyk produktu od producentów i z publikacji naukowych
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64
zapobiega
kontaminacjom
bakteryjnym
i grzybowym
kosmetyków

fenoxyetanol, metyl-,
etyl-, butyl-,
izobutyl-,
propylparaben

Dekaben C,
Jan Dekker, Holandia,
cena 1 ml ok. 0,50 z³;
wystêpuje w ró¿nych formach
i spektrum biobójczym: Dekaben C
– szerokie spektrum i najszerzej
stosowany, Dekaben IU i IT
szczególnie polecany jako
przeciwbakteryjny

4

ogranicza wzrost
Pseudomonas putida
w stê¿eniu 2 i 4%

skuteczny przeciwko 2-8 ml/l
bakteriom
(szczególnie dla
Gram +) i grzybom;
œrodek
dezynfekuj¹cy,
zapobiegaj¹cy
zaka¿eniom
w przemyœle
spo¿ywczym
i kosmetycznym,
œrodek biobójczy
w ochronie roœlin,
w medycynie
alternatywnej;
w kulturach
roœlinnych in vitro
notowany, jako
czynnik stymuluj¹cy
metabolizm
chitynazy/glukanazy,
zwiêkszaj¹cych
odpornoœæ na
infekcje grzybowe

3

wyci¹g z nasion
grejpfruta; zawiera
katechiny,
epikatechiny,
apokatechiny,
procyjanidyny i inne
polifenole

2

Biosept 33 SL,
Cintamani,
Polska,
cena 1 ml ok. 0,50 z³

1

rozrywa membrany
bakteryjne i uwalnia
cytoplazmê w ci¹gu
15 min

5

przed
autoklawowaniem

przed
autoklawowaniem

6

nietoksyczny dla
gerbery, toksyczny
dla jab³oni, maliny,
hosty i truskawki

nietoksyczny dla
jab³oni, chryzantemy,
gerbery, hosty,
maliny i truskawki

7
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organiczny zwi¹zek
chloru

nieorganiczny
zwi¹zek chloru

Dichloroizocjanuron (NaDCC)
10 mg = 0,05 z³

Podchloryn sodu (NaClO)

2

nieorganiczny
zwi¹zek srebra

1

Azotan srebra,
cena 1 ml – 0,05-0,1 z³

3
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dezynfekcja
materia³u roœlinnego

dezynfekcja
materia³u roœlinnego

przeciw wszystkim
rodzajom bakterii,
wirusów, grzybów
i pierwotniaków

4

0,01% – odka¿anie
powierzchniowe,
0,0005% – dodatek
do po¿ywki

100-500 mg/l

5-10 mg/l

5

silny utleniacz

silny utleniacz

degradacja membran
cytoplazmatycznych,
DNA traci zdolnoœæ
replikacji, bia³ka s¹
inaktywowane

nietrwa³y

trwa³y w postaci
sta³ej, w zamkniêtym
opakowaniu w temp.
25°C. Trwa³oœæ
w roztworze wodnym
wysoka; czas
pó³trwania 45 dni;
trwa³oœæ spada ze
wzrostem
temperatury

uszkadza czêœci
zewnêtrzne
eksplantatów

uszkodzenia
mniejsze ni¿ przy
podchlorynie wapnia;
nieco opóŸniony
rozwój wierzcho³ków;
uszkadzane g³ównie
miejsca ciêcia
i najstarsze liœcie

7

mo¿e ingerowaæ
w bilans regulatorów
wzrostu (hamuje
wp³yw etylenu na
eksplantaty roœlinne)

6

po autoklawowaniu
jest neutralizowany
przez zwi¹zki z grup¹
tiolow¹
(np. L-cysteina)
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chodzenia roœlinnego (opracowanym i produkowanym na Kubie), i ponoæ powszechnie stosowanym w kulturach roœlinnych w krajach Ameryki Po³udniowej.
W poszukiwaniu œrodka pomocnego w ograniczaniu bakterii w mno¿¹cych siê
kulturach warto wypróbowaæ wyci¹g z nasion grejpfruta, sprzedawany w Polsce pod
nazw¹ Biosept 33SL. Œrodek ten jest polecany, jako doœæ wszechstronny biocyd wobec mikroorganizmów i owadów, a tak¿e œrodek o dzia³aniu przeciwrakowym (54).
W Polsce jest polecany do ochrony niektórych gatunków roœlin przeciwko chorobom grzybowym (55). W naszych doœwiadczeniach okaza³ siê obiecuj¹cy, poniewa¿
w stê¿eniach bakteriobójczych (0,5 i 1%) nie by³ toksyczny dla eksplantatów gerbery, chryzantemy, maliny, jab³oni i hosty (dane nie publikowane).
Do preparatów bakteriobójczych, przydatnych w zastosowaniu do kultur roœlinnych in vitro, mo¿na zaliczyæ ró¿ne œrodki przeciwbakteryjne stosowane w medycynie,
kosmetologii i konserwacji ¿ywnoœci, np. ró¿ne formy Dekabenu oraz ProClin®300,
pod warunkiem sprawdzenia ich fitotoksycznoœci w odniesieniu do rodzajów i gatunków rozmna¿anych in vitro. Na przyk³ad, w naszych doœwiadczeniach, ProClin®300
nie by³ fitotoksyczny dla piêciu rodzajów wymienionych roœlin, a inny preparat, Triclosan, stosowany jako dodatek do kosmetyków (56), zabija³ wszystkie badane kultury roœlinne, natomiast Dekaben C nie by³ toksyczny tylko dla kultur gerbery (dane
nie publikowane).
Biocydy, u¿ywane w medycynie i produktach kosmetycznych do zapobiegania
i ograniczania zanieczyszczeñ mikrobiologicznych, w odró¿nieniu od wielu antybiotyków s¹ mniej specyficzne, a zatem zwalczaj¹ szersze spektrum mikroorganizmów
(57). S¹ one na ogó³ mniej fitotoksyczne od antybiotyków i mog¹ byæ stosowane
przez ca³y okres prowadzenia kultury, tak¿e w bioreaktorach. Pojawi³o siê jednak
doniesienie, ¿e wspó³dzia³aj¹c z roœlinnymi fitoaleksynami mog¹ powodowaæ efekt
fitotoksyczny, co stwierdzono w stosunku do Arabidopsis (58) i mszaków (59). Przy
d³u¿szym okresie stosowania, mog¹ tak¿e stymulowaæ niektóre mikroorganizmy do
wytwarzania szczepów opornych (13,59,60).
Specjalnej uwagi wymaga likwidacja kultur roœlinnych zanieczyszczonych bakteriami tworz¹cymi endospory. Autoklawowanie szk³a zanieczyszczonego bakteriami
nale¿y wykonywaæ dwukrotnie (61).
Bakterie i grzyby mog¹ byæ rozwlekane w kulturach roœlinnych przez przêdziorki
i wciornastki, z którymi nale¿y walczyæ, stosuj¹c gazowanie pomieszczeñ odpowiednimi preparatami. West i Preece (62) podaj¹, ¿e skuteczn¹ metod¹ „ratowania”
kultur Hibiscus moscheutos zasiedlonych przez roztocze, by³o zamykanie 1-wêz³owych odcinków pêdów w otoczce z alginianu sodu, sporz¹dzonej na bazie po¿ywki
roœlinnej z dodatkiem fungicydu Benlate (benzimidazol) i œrodka przêdziorkobójczego Orthene®.
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4. Diagnostyka – wykrywanie i identyfikacja zanieczyszczeñ bakteryjnych
Proces inicjacji kultury in vitro i dalsze etapy mikrorozmna¿ania, powinny obejmowaæ mo¿liwoœæ zastosowania sposobów ujawniania obecnoœci bakterii w tkankach eksplantatów, a w uporczywych przypadkach ich identyfikacji. Omówienie
wszystkich metod, które mog¹ byæ stosowane do wykrywania i identyfikacji zanieczyszczeñ bakteryjnych w kulturach in vitro przekracza zakres tego artyku³u. Mo¿na
w tym celu oprzeæ siê na opracowaniu Stead i wsp. (63). W ostatnim dziesiêcioleciu
opisano wiele ulepszeñ wymienionych tam metod i technik, jednak dotycz¹ one na
ogó³ identyfikacji bakterii zagra¿aj¹cych cz³owiekowi i zwierzêtom. Dla tych mikroorganizmów i dla bakteryjnych patogenów roœlinnych opracowano testy masowe,
czêsto zaawansowane technologicznie. Omawiane tu bakterie towarzysz¹ce roœlinom nie by³y przedmiotem takich opracowañ.
Naj³atwiejsze do wykrycia s¹ bakterie zdolne do wzrostu na po¿ywkach roœlinnych. Wzrostowi i ujawnianiu bakterii sprzyja dodatek do po¿ywki azotu organicznego. Dla bakterii nie rosn¹cych na po¿ywkach roœlinnych nale¿y stosowaæ po¿ywki
bakteriologiczne, poczynaj¹c od tych najbardziej uniwersalnych, jak Agar od¿ywczy
(Nutrient Agar – NA), Bulion od¿ywczy (Nutrient Broth – NB) lub Agar tryptonowo-sojowy (Tryptic Soya Agar – TSA) (64) a¿ do specjalistycznych, np. dla rodzaju
Pseudomonas (65), Methylobacterium (66-67), 20E – ubogi agar dla Rhizobiaceae (68),
Rozcieñczony bulion od¿ywczy (Diluted Nutrient Broth) (69), po¿ywki dla bakterii
Gram- (70) lub R2A (71). Viss i wsp. (20) opracowali po¿ywkê 523 do detekcji bakterii endogennych zasiedlaj¹cych roœliny drzewiaste. Najczêstszym sposobem indeksowania jest wyk³adanie na wymienione po¿ywki bakteryjne dolnych odcinków pêdów lub liœci i/lub p³ynu spod eksplantatów lub te¿ umieszczanie ich w bakteryjnych
po¿ywkach p³ynnych, gdzie istnieje mo¿liwoœæ wyp³ukania bakterii. Innym sposobem jest homogenizowanie tkanek, rozcieñczanie homogenatu w 0,85% NaCl i posiew na po¿ywki. Kultury bakteryjne powinny byæ inkubowane w ró¿nych temperaturach oraz w ciemnoœci i na œwietle, a w przypadku bakterii wolno rosn¹cych czas
inkubacji powinien byæ przed³u¿ony do czternastu, a nawet trzydziestu dni. Wiedza
na temat bakterii endogennych wskazuje na potrzebê du¿ej pomys³owoœci w stwarzaniu bakteriom œrodowiska, w którym mog³yby siê ujawniæ, w wyniku intensywnego namna¿ania. Najbardziej tradycyjne i absolutnie niezbêdne postêpowanie poda³
Thomas (72). Obejmuje ono trójstopniowe indeksowanie, polegaj¹ce na ocenie wizualnej badanych eksplantatów i sprawdzeniu ka¿dego przypadku nietypowego
wzrostu i morfologii oraz wystêpowania nekroz, posiewu po¿ywki spod eksplantatów nie wykazuj¹cych zanieczyszczeñ oraz indeksowanie fragmentów eksplantatów, na przynajmniej dwóch po¿ywkach – Bulion od¿ywczy i 523. Bakterie mog¹
wymagaæ specyficznych warunków do namna¿ania. Panicker i wsp. (73) donosili, ¿e
ró¿ne morfotypy endofitu Curtobacterium citreum ujawnia³y siê na po¿ywce do
namna¿ania chryzantemy tym obficiej, im wiêksze by³o stê¿enie cytokininy, ale tylko w obecnoœci tkanek roœlinnych, co tak¿e nale¿y rozwa¿yæ przy wykrywaniu zaBIOTECHNOLOGIA 2 (89) 57-71 2010

67

Teresa Orlikowska, P. Sobiczewski, M. Zawadzka, El¿bieta Zenkteler

nieczyszczeñ. W przypadku podejrzenia obecnoœci bakterii metylotroficznych nale¿y stosowaæ indeksuj¹ce po¿ywki zawieraj¹ce metanol, jako Ÿród³o wêgla. Wykrywanie wszystkich bakterii mo¿na prowadziæ w mikroskopie œwietlnym w kontraœcie
fazowym lub po barwieniu negatywnym oraz w mikroskopie elektronowym transmisyjnym (74).
Obecnoœæ DNA bakteryjnego mo¿na wykazaæ w reakcji ³añcuchowej reakcji polimerazy (PCR, ang. Polimerase Chain Reaction), stosuj¹c startery uniwersalne do genów podjednostki rybosomalnej 16S rRNA (75,76) lub specyficzne dla bakterii najczêœciej wystêpuj¹cych w kulturach, jak Bacillus (77), Pseudomonas (78), Xanthomonas
(79), Methylobacterium (74,80,81).
Markery DNA s¹ przydatne do wykrywania obecnoœci bakterii nie daj¹cych siê
hodowaæ na po¿ywkach bakteryjnych. Obecnoœæ ¿ywych bakterii mo¿e byæ wykryta
na podstawie obecnoœci mRNA bakteryjnego, przez zastosowanie technik odwrotnej transkrypcji wraz z ³añcuchow¹ reakcj¹ polimerazy (RT-PCR, ang. Reverse Transcription Polimerase Chain Reaction) (22). Metoda RT-PCR powinna byæ tak¿e stosowana
dla oceny skutecznoœci odka¿ania. Przez zastosowanie tylko techniki PCR mo¿na
otrzymaæ wynik fa³szywie pozytywny z powodu du¿ej trwa³oœci DNA.
Istotn¹ cech¹ zanieczyszczeñ bakteriami kultur roœlinnych jest ich ró¿norodnoœæ, tak¿e w jednym eksplantacie (74). Detekcja DNA bakteryjnego starterami niespecyficznymi (75) nie da wskazówek odnoœnie do ich przynale¿noœci gatunkowej,
co jest wa¿ne, poniewa¿ znaj¹c gatunek, mo¿na wytypowaæ prawdopodobne Ÿród³o
zanieczyszczeñ – wniesienie z eksplantatem roœlinnym lub z powietrza w laboratorium, z³ej pracy autoklawu lub rozsiewania przez personel. Okreœlenie przynale¿noœci rodzajowej, a zw³aszcza gatunkowej, mo¿e byæ trudne przy zastosowaniu metod
mikrobiologicznych, opisanych przez Bradbury (82). Nale¿y raczej poszukaæ pomocy
w specjalistycznych laboratoriach mikrobiologicznych, gdzie powszechnym sposobem staje siê identyfikacja na bazie sekwencji DNA, otrzymanego z czystych kultur
bakterii. Müller i Döring (17) dla zidentyfikowania ró¿nych gatunków bakterii w jednym eksplantacie zastosowali technikê pobierania z tkanek pojedynczych kolonii
przy u¿yciu mikromanipulatora 3D i zastosowaniu techniki izotermalnego powielania DNA. Dziêki tej metodzie mo¿na otrzymaæ daj¹cy siê obserwowaæ produkt amplifikacji na bazie niewielkiej liczby kopii matrycy.
W detekcji molekularnej istotna jest czu³oœæ metody. Amplifikacja DNA metod¹
reakcji ³añcuchowej (PCR) jest bardziej czu³a ni¿ techniki immunologiczne, ale amplifikacja z analiz¹ iloœci produktu w czasie rzeczywistym (RT-PCR, ang. Real Time-PCR)
jest 100 × bardziej czu³a (83). Ostatnio rozwijane techniki detekcji patogenów zapewniaj¹ dalsze zwiêkszenie czu³oœci detekcji (84). Dla przyk³adu, technika oparta
na nanocz¹steczkach krzemu, skoniugowanych z przeciwcia³ami dla bakterii i daj¹cych silny sygna³ fluorescencyjny, pozwala na wykrycie pojedynczych komórek bakteryjnych (85). Zaawansowane techniki detekcji i identyfikacji mog¹ byæ obecnie stosowane do bakterii szczególnie groŸnych dla ¿ycia i zdrowia, w kontroli ¿ywnoœci,
wody, diagnostyki klinicznej i terapii oraz w przypadkach aktów bioterroryzmu.
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5. Podsumowanie
Powszechne wystêpowanie bakterii w ka¿dym œrodowisku powoduje, ¿e nawet
najwiêksza starannoœæ w procedurze mikrorozmna¿ania roœlin nie daje pewnoœci
otrzymania i rozmna¿ania kultur bez zanieczyszczeñ. Najwa¿niejszy jest etap inicjacji kultury, podczas którego mo¿na wprowadziæ bakterie endogennie zasiedlaj¹ce
tkanki roœlinne, które mog¹ ujawniaæ siê dopiero po wielu miesi¹cach pasa¿owania.
Obecnoœæ bakterii w tkankach roœlin ma ogromne znaczenie, nawet, jeœli nie rozmna¿aj¹ siê masowo i nie wydostaj¹ siê do po¿ywki. Bior¹c udzia³ w metabolizmie
roœliny tworz¹ jakby nowy organizm, o odrêbnych wymaganiach co do sk³adników
po¿ywki. Ca³kowicie uwolnione od bakterii eksplantaty mog¹ mieæ zupe³nie inne
wymagania ni¿ zanieczyszczone. Zró¿nicowane i nieprzewidywalne bakteryjne zanieczyszczenia wewnêtrzne, nie pozwalaj¹ czêsto na wystandaryzowanie procedur,
s¹ tak¿e powodem braku powtarzalnoœci wyników w poszczególnych laboratoriach,
jak i pomiêdzy laboratoriami. Problem ten zostanie przezwyciê¿ony, wtedy gdy bêdzie mo¿liwe stosowanie odka¿ania za pomoc¹ zwi¹zków lub preparatów wybiórczo eliminuj¹cych bakterie endogenne, bez niszczenia tkanek roœliny.
Opanowanie zanieczyszczeñ wchodz¹cych do kultur roœlinnych in vitro ze œrodowiska laboratoryjnego jest znacznie ³atwiejsze przy zachowaniu restrykcyjnych procedur wykonywania po¿ywek, pasa¿owania kultur, monitorowania czystoœci powietrza i kultur. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeñ mo¿na dodaæ do po¿ywek
sprawdzone eksperymentalnie biocydy, które zahamuj¹ namna¿anie bakterii.
W czasie ostatniej dekady dokona³ siê ogromny postêp w dziedzinie technik detekcji i identyfikacji bakterii, szczególnie w zakresie markerów molekularnych i biosensorów, co pozwala na pos³u¿enie siê zestawami diagnostycznymi. Nie dotyczy to
jednak bakterii zanieczyszczaj¹cych kultury roœlinne, dlatego w przypadku koniecznoœci zdiagnozowania gatunku bakterii nale¿y korzystaæ z procedur ogólnych i identyfikacji na podstawie sekwencji DNA.
Praca zrealizowana w ramach grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego 2 PO6A 026 30.
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