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i przechowywanie tkanki
embriogennej œwierka serbskiego
w warunkach ciek³ego azotu
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Induction, proliferation and maintenance of embryogenic tissues of
Serbian spruce in liquid nitrogen
Summary
Picea omorika (Panèiæ.) Purk. is an endemic species, threatened with extinction in the wild. Besides, it is a valuable species for nursery production. Hence it
is necessary to protect its genetic resources ex situ. Somatic embryogenesis is a
very beneficial micropropagation method because of potentially high regeneration rate and possibilities to maintain embryogenic tissue and somatic embryos
in liquid nitrogen (LN). That is why the aim of this study was to induce
embryogenic tissue culture of Picea omorika (Panèiæ.) Purk.
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Œwierk serbski (Picea omorika Panèiæ. Purk.) to endemiczny
i reliktowy gatunek œwierka, o ograniczonym zasiêgu wystêpowania, obejmuj¹cym tereny Serbii i Boœni (1). Cech¹ wyró¿niaj¹c¹ go spoœród innych gatunków œwierka jest kolumnowy pokrój korony, szczególnie widoczny u doros³ych osobników.
W Polsce uprawia siê go obecnie w formie nasadzeñ w parkach
lub przydomowych ogródkach, g³ównie ze wzglêdu na niepowtarzalne walory dekoracyjne i odpornoœæ na mrozy, susze oraz
zanieczyszczenia powietrza (1).
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Somatyczn¹ embriogenezê œwierka serbskiego uzyskano po raz pierwszy na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych XX w. (2,3) w Serbii. W Polsce badania nad somatyczn¹ embriogenez¹ Picea omorika podjêto w Instytucie Dendrologii PAN w Kórniku
uzyskuj¹c pozytywne wyniki mikrorozmna¿ania dla tego gatunku œwierka (4,5).
Obecnie prowadzone s¹ badania nad kriokonserwacj¹ wyselekcjonowanych, najbardziej produktywnych linii embriogennych Picea omorika, bowiem jak dot¹d nie ma
doniesieñ dotycz¹cych mo¿liwoœci przechowywania jego tkanek embriogennych lub
somatycznych zarodków w temperaturze ciek³ego azotu.
Celem podjêtych badañ by³o zaindukowanie i namno¿enie tkanki embriogennej
Picea omorika (materia³u przeznaczonego do zamro¿enia w ciek³ym azocie) oraz
okreœlenie zdolnoœci regeneracyjnych tkanki po zabiegu kriokonserwacji.

2. Materia³ i metodyka
2.1. Indukcja i namna¿anie kultur embriogennych
Tkanki embriogenne Picea omorika zaindukowano z dojrza³ych zygotycznych zarodków, pobranych z nasion, zebranych z drzew rosn¹cych na terenie Arboretum
Kórnickiego. Kulturê inicjaln¹ prowadzono w fitotronie, w ciemnoœci i temp.
24±1°C, na dwóch po¿ywkach: BM (6) i LM (7), w której obni¿ono o po³owê stê¿enie sk³adników (½ LM). Dla obu po¿ywek testowano nastêpuj¹ce warianty stê¿eñ regulatorów wzrostu: a) 2,4-D (9 mM) + BA (4,5 mM); b) NAA (9 mM) + BA (4,5 mM);
c) Pikloram (9 mM) + BA (4,5 mM). Po¿ywki uzupe³niono sacharoz¹, w stê¿eniu 10 g/l
oraz L-glutamin¹ (po autoklawowaniu), w stê¿eniu 450 mg/l. Odczyn po¿ywek ustalono na poziomie 5,8.
Po oœmiu tygodniach od wy³o¿enia eksplantatów na testowane po¿ywki okreœlono procent dojrza³ych zygotycznych zarodków, z których uzyskano tkankê embriogenn¹ (czêstotliwoœæ wytwarzania TE).
Namna¿anie tkanek embriogennych prowadzono na po¿ywce ½ LM, stosuj¹c wymienione warianty stê¿eñ regulatorów wzrostu. Pomiaru masy TE, rosn¹cej na po¿ywce z okreœlonym sk³adem regulatorów wzrostu, dokonano w dwudziestym drugim dniu prowadzenia kultury.

2.2. Kriokonserwacja
Kriokonserwacjê tkanki embriogennej Picea omorika prowadzono w kolejnych
etapach:
a. Prekultura TE, polegaj¹ca na traktowaniu po¿ywk¹ ½ LM, uzupe³nion¹ o sacharozê w stê¿eniu 0,25; 0,5; 0,75 i 1 M. Czas traktowania tkanki poszczególnymi
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stê¿eniami sacharozy wynosi³ odpowiednio: 1,1,2 i 3 dni, w sumie 7 dni. Wariant
kontrolny stanowi³a tkanka embriogenna, która nie podlega³a prekulturze na po¿ywce z dodatkiem sacharozy w wysokich stê¿eniach. Prekulturê prowadzono
w ciemnoœci w temp. 22±1°C.
b. Zabieg podsuszania tkanki nad ¿elem krzemionkowym w temp. 25±1°C trwa³
2 godziny. Zawartoœæ wody w TE, po podsuszeniu, a przed zamro¿eniem w ciek³ym
azocie, wynosi³a 20%.
c. Zamro¿enie i rozmro¿enie tkanki z ciek³ego azotu odbywa³o siê dwoma sposobami, co zilustrowano na rysunku 1.
d. Uwodnienie rozmro¿onej TE (po sch³odzeniu nad lodem) w poy¿wce ½ LM,
z dodatkiem sacharozy, w stê¿eniu 1; 0,75; 0,5 i 0,25 M, poprzez traktowanie tkanki
poszczególnymi stê¿eniami cukru po 1,5 h. Zabieg ten prowadzono w temp. 25±1°C.

Rys. 1. Schemat zamra¿ania i rozmra¿ania tkanki embriogennej œwierka serbskiego z ciek³ego azotu
dwoma sposobami: I K-LN – wariant mro¿enia tkanki bez dodatku ciek³ego azotu do krioprobówki; II
K+LN – wariant mro¿enia tkanki z dodatkiem ciek³ego azotu do krioprobówki; K – krioprobówka, LN
– ciek³y azot, TE – tkanka embriogenna.
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e. Kultura odzyskanej TE na po¿ywce ½ LM, zawieraj¹cej regulatory wzrostu: Pikloram (9 mM) i BA (4,5 mM) oraz sacharozê (10 g/l) i L-glutaminê (450 mg/l).
W trakcie prowadzenia kultury oceniono ¿ywotnoœæ i zdolnoœæ do ponownego
wzrostu tkanki embriogennej Picea omorika w 7. 14. i 21. dniu po rozmro¿eniu
z ciek³ego azotu.

2.3. Analiza statystyczna
Analizê statystyczn¹ danych dla indukcji tkanki embriogennej prowadzono na
podstawie testu X2, natomiast dla namna¿ania i kriokonserwacji tkanki, stosuj¹c
jednoczynnikow¹ analizê wariancji na bazie testu Tukeya, przy poziomie istotnoœci
a = 0,05.

3. Wyniki
3.1. Indukcja i namna¿anie kultur embriogennych
Indukcjê tkanki embriogennej Picea omorika z dojrza³ych zygotycznych zarodków uzyskano w zakresie 0-23,8%, w zale¿noœci od rodzaju po¿ywki i regulatorów
wzrostu (tab. 1). Czêstotliwoœæ wytwarzania TE przez eksplantaty by³a wy¿sza dla
po¿ywki ½ LM, w stosunku do po¿ywki BM, niezale¿nie od zastosowanych regulatorów wzrostu. Najlepszy wynik indukcji TE zanotowano dla tej po¿ywki, z dodatkiem Pikloramu (9 mM) i BA (4,5 mM). Otrzymany wynik nie by³ jednak statystycznie
istotny.

Tabela 1
Indukcja tkanki embriogennej z dojrza³ych zygotycznych zarodków Picea omorika na po¿ywce BM i ½ LM,
uzupe³nionej o ró¿ne auksyny (9 mM) i BA (4,5 mM)
Eksplantaty z tkank¹ embriogenn¹ (%)
Regulatory wzrostu

Po¿ywka
BM

½ LM

2,4-D + BA

2,5

21,3

NAA + BA

0

22,5

Pikloram +BA
Wartoœæ poziomu p
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1,3

23,8

0,24686

0,93080
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Tempo namna¿ania tkanki embriogennej Picea omorika, by³o istotnie zale¿ne od
kombinacji regulatorów wzrostu zastosowanych w po¿ywce ½ LM. Najkorzystniejszy wzrost tkanki obserwowano w trakcie prowadzenia kultury na po¿ywce z dodatkiem Pikloramu, w stê¿eniu 9 mM i BA, w stê¿eniu 4,5 mM (tab. 2).

Tabela 2
Wp³yw rodzaju zastosowanej auksyny (9 mM) i BA (4,5 mM) w po¿ywce ½ LM na wzrost masy tkanki embriogennej Picea omorika (œrednia ± odchylenie standardowe)
Regulatory wzrostu

Masa tkanki embriogennej (g)

2,4-D + BA

0,11 a ± 0,06

NAA + BA

0,14 ab ± 0,03

Pikloram +BA

0,17 b ± 0,03

Wartoœæ poziomu p

0,017683

3.2. Kriokonserwacja
Liczba fragmentów tkanki zdolnych do ¿ycia, po rozmro¿eniu z ciek³ego azotu,
stopniowo wzrasta³a w trakcie trzech tygodni prowadzenia kultury embriogennej
(rys. 2). W 21. dniu po rozmro¿eniu ¿ywotnoœæ tkanki dla wariantu K-LN, wynosi³a
ok. 92%, natomiast dla wariantu K+LN ok. 67% (rys. 2). W przypadku wariantu
K+LN, w materiale zamra¿anym w krioprobówce uzupe³nionej ciek³ym azotem, po-

Rys. 2. ¯ywotnoœæ (%) tkanki embriogennej w trakcie 21-dniowej kultury po rozmro¿eniu z ciek³ego
azotu. Kontrola – tkanka nie mro¿ona, K-LN-1 i K+LN jak na rys. 1.
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Rys. 3. Wzrost (g œwie¿ej masy) tkanki embriogennej Picea omorika, rozmro¿onej z ciek³ego azotu
w trakcie 21-dniowej kultury na po¿ywce namna¿aj¹cej ½ LM. Kontrola – tkanka nie mro¿ona, K-LN-1
i K+LN jak na rys. 2.

jawia³y siê czêsto infekcje grzybowe i bakteryjne, co mia³o wp³yw na ujawnienie siê
ró¿nic w ¿ywotnoœci tkanki pomiêdzy porównywanymi metodami mro¿enia.
Podjêcie wzrostu przez TE zaobserwowano miêdzy 7. a 14. dniem po rozmro¿eniu (rys. 3). Wzrost masy TE by³ ni¿szy w przypadku wariantu K+LN, w stosunku do
wariantu K-LN, co podobnie jak w przypadku jej ¿ywotnoœci wynika³o z utraty czêœci
rozmro¿onego materia³u na skutek zaistnia³ych infekcji.

4. Dyskusja
Indukcjê tkanki embriogennej drzew gatunków iglastych otrzymywano z niedojrza³ych i dojrza³ych zygotycznych zarodków, pobieranych z nasion (8,9). Wydajniejszym rodzajem eksplantatów, czêœciej wytwarzaj¹cym tkankê embriogenn¹, s¹ zarodki niedojrza³e. Wed³ug Parka i wsp. (10), czêstotliwoœæ indukcji tkanki embriogennej Picea glauca by³a ponad dwukrotnie wy¿sza dla niedojrza³ych zygotycznych
zarodków (46,8%), w porównaniu z zarodkami dojrza³ymi (20,8%). Jednak¿e pozyskanie zarodków w odpowiednim etapie rozwoju jest utrudnione, poniewa¿ s¹ one dostêpne tylko w œciœle okreœlonym czasie liczonym od momentu zap³odnienia. Dogodniejszym Ÿród³em eksplantatów s¹ dojrza³e zarodki zygotyczne, które mo¿na
pozyskiwaæ z nasion przechowywanych w ch³odni przez d³u¿szy czas.
W przeprowadzonych badaniach otrzymaliœmy tkankê embriogenn¹ Picea omorika
z dojrza³ych zarodków, wyizolowanych z nasion, przechowywanych po zbiorze
w temp. 4°C. TE wytworzy³o 23,8% eksplantatów, wy³o¿onych na po¿ywkê do indukBIOTECHNOLOGIA 2 (89) 96-104 2010
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cji tkanki. Uzyskana wartoœæ jest porównywalna z badaniami Parka i wsp. (10) dla
tego rodzaju eksplantatów, stosowanych do zaindukowania tkanki embriogennej
œwierka bia³ego.
O sukcesie w pobudzeniu eksplantatów do indukcji tkanki embriogennej decyduje dobór po¿ywki oraz rodzaj zastosowanych regulatorów wzrostu. Kolevska-Pletikapiæ i wsp. (11) wykazali, ¿e czêstotliwoœæ wytwarzania tkanki embriogennej
Picea omorika z dojrza³ych zygotycznych zarodków by³a œciœle zwi¹zana z rodzajem
zastosowanej po¿ywki inicjalnej. Podobne wyniki uzyskano dla Picea omorika w tych
badaniach, stosuj¹c po¿ywkê ½ LM na której dojrza³e zygotyczne zarodki wytwarza³y tkankê embriogenn¹ czêœciej (21,3-23,8%) ni¿ na po¿ywce BM (0-2,5%).
Do zaindukowania tkanki embriogennej œwierków, wymagana jest obecnoœæ
w po¿ywce zarówno auksyny, jak i cytokininy (12). W przypadku jode³ do zapocz¹tkowania tego procesu wystarczy tylko cytokinina (13). Najczêœciej stosowanymi
auksynami przy indukcji somatycznej embriogenezy s¹: 2,4-D i NAA (8,14), rzadziej
Pikloram (10), natomiast najpowszechniej stosowan¹ cytokinin¹ jest BA (15,16).
W prowadzonych badaniach uzyskaliœmy indukcjê tkanki embriogennej Picea omorika,
przy zastosowaniu wszystkich wymienionych auksyn oraz cytokininy (BA). Czêstotliwoœæ indukcji tkanki embriogennej by³a porównywalna we wszystkich testowanych
kombinacjach regulatorów wzrostu, chocia¿ najlepszy wynik uzyskano, przy zastosowaniu do po¿ywki ½ LM Pikloramu, w stê¿eniu 9 mM oraz BA, w stê¿eniu 4,5 mM.
Namna¿anie, podobnie jak indukcja tkanki embriogennej œwierków, przebiega
w prawid³owy sposób tylko w obecnoœci auksyny i cytokininy (4,14,17). W prowadzonych przez nas badaniach zaobserwowano, ¿e tempo wzrostu masy tkanki embriogennej œwierka serbskiego zale¿a³o od zastosowania do po¿ywki ½ LM okreœlonego zestawu regulatorów wzrostu. Najwy¿szy wzrost masy tkanki stwierdzono
w obecnoœci Pikloramu, w stê¿eniu 9 mM oraz BA, w stê¿eniu 4,5 mM.
Tkanka embriogenna ró¿nych gatunków drzew, ze wzglêdu na swoj¹ strukturê
stanowi najbardziej odpowiedni materia³ do zamro¿enia w ciek³ym azocie (18). Zamro¿one tkanki embriogenne mog¹ byæ wykorzystane do tworzenia banków klonów elitarnych linii drzew, które znajduj¹ zastosowanie w gospodarce leœnej
i w przemyœle (19). Zainteresowanie mo¿liwoœci¹ przechowywania kultur embriogennych gatunków drzew iglastych w warunkach ultraniskich temperatur wynika
z kilku powodów: 1) metoda zapobiega obni¿aniu, a nawet utracie potencja³u embriogennego, czyli naturalnych zdolnoœci do tworzenia somatycznych zarodków,
przez d³ugotrwa³e namna¿anie tkanek embriogennych w kulturze in vitro; 2) zapobiega wyst¹pieniu zmiennoœci somaklonalnej w obrêbie aktywnie namna¿aj¹cych
siê tkanek (20); 3) zabieg kriokonserwacji pozwala na ograniczenie prac laboratoryjnych do minimum, co wi¹¿e siê z obni¿eniem poziomu infekcji bakteryjnych i grzybowych w materiale roœlinnym (21); 4) metoda kriokonserwacji pozwala na d³ugoterminowe przechowanie wyselekcjonowanego materia³u roœlinnego o okreœlonym
genotypie, który bêdzie mo¿na w przysz³oœci testowaæ w warunkach polowych, po
uzyskaniu somatycznych roœlin (20).
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Wed³ug Cyr i Klimaszewskiej (22) w ciek³ym azocie przechowuje siê z powodzeniem co najmniej 26 gatunków drzew iglastych z rodzaju: Abies, Larix, Picea, Pinus
i Pseudotsuga. Programy kriokonserwacji kultur embriogennych wybranych gatunków œwierka i sosny realizowane s¹ ju¿ od wielu lat na szersz¹ skalê m.in. w takich
krajach, jak: Kanada, Francja, Nowa Zelandia, Szwecja i USA (19).
Metodyka kriokonserwacji tkanki embriogennej Picea omorika, opracowana w naszym laboratorium, zapewnia uzyskanie wysokiej ¿ywotnoœci tkanki po rozmro¿eniu z ciek³ego azotu (ok. 92% – dla tkanki mro¿onej w krioprobówce bez dodatku
ciek³ego azotu (K-LN) i rozmra¿anej w wodzie). Rozmro¿ona tkanka embriogenna
podejmowa³a wzrost miêdzy siódmym a czternastym dniem kultury. Wzrost tkanki
by³ z powodzeniem kontynuowany w ci¹gu dalszych tygodni kultury w po¿ywce
namna¿aj¹cej ½ LM. Jakoœæ tkanki embriogennej po rozmro¿eniu, któr¹ namna¿ano
w kulturze in vitro, nie odbiega³a od jakoœci tkanki nie poddanej kriokonserwacji.

5. Podsumowanie
Opracowana przez nas procedura indukcji, namna¿ania i kriokonserwacji tkanki
embriogennej Picea omorika, pozwoli na selekcjê i d³ugoterminowe przechowywanie
elitarnych linii tego gatunku œwierka, w warunkach ultraniskiej temperatury. Uzyskane przez nas wyniki mog¹ mieæ znaczenie zarówno w badaniach naukowych, jak
i w praktyce. Tkanka embriogenna jest bardzo dobrym materia³em roœlinnym do badañ podstawowych, zw³aszcza z dziedziny embriologii, biochemii, fizjologii i szeroko pojêtej genetyki, wraz z transformacj¹ genetyczn¹. Bank elitarnych linii Picea
omorika, pozwala na zachowanie jego zasobów genowych ex situ, co jest wa¿ne ze
wzglêdu na ograniczony zasiêg wystêpowania tego gatunku œwierka. Wyselekcjonowane, wartoœciowe linie embriogenne œwierka serbskiego, przechowywane w ciek³ym azocie, mog¹ byæ tak¿e cennym Ÿród³em pozyskiwania wartoœciowego materia³u roœlinnego dla rynku szkó³karskiego.

Stosowane skróty
2,4-D – kwas 2,4-dichlorofenoksyoctowy
NAA – kwas naftylo-1-octowy
Pikloram – kwas 4-amino-3,5,6-trichloropikolinowy
BA – 6-benzyloadenina
TE – tkanka embriogenna
LN – ciek³y azot
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