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The aim of the presented research was to examine the morphogenetic response of Polemonium coeruleum explants. The donor material were 10-day-old
seedlings. Surface sterilized seeds were germinated on MS medium supplemented with GA3 (1 mg·dm-3). Seedling explants (shoot tips, fragments of cotyledons, hipocotyls and roots) were isolated and transferred onto solidified MS
medium supplemented with different types of cytokinins (BA, KN, ZEA, 2iP) at
concentrations 1.0, 3.0 and 5.0 mg·dm-3 in combination with NAA (0.1 mg·dm-3).
All explant types were characterized by callus proliferation. It was observed
that calli developed on the entire surface of hipocotyl and root fragments. On
the other hand, shoot tips and cotyledonary petioles formed callus tissue at the
cut ends, and petioles only at abaxial ends. The growth of calli on all explant
types was strongly stimulated by ZEA. Among the explants tested, only shoot
tips exhibited shoot organogenesis. The highest frequency of shoot
organogenesis was observed when the explants were cultured on a medium
supplemented with 5.0 mg·dm-3 BA (100%) or 5.0 mg·dm-3 ZEA (97%). The highest shoot number per explant was obtained in the presence of 5.0 mg·dm-3 ZEA
(8.4 on average). The presence of BA or ZEA in the proliferation medium inhibited rhizogenesis and the elongation growth of shoots. However, root
organogenesis was supported by KN added into the medium.
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1. Wstêp
Wielosi³ b³êkitny (Polemonium coeruleum L.), nale¿¹cy do rodziny wielosi³owatych
(Polemoniaceae) jest reliktem glacjalnym, z g³ównym oœrodkiem wystêpowania
w œrodkowo-wschodniej i pó³nocnej Europie. W Polsce wystêpuje na rozproszonych
stanowiskach, g³ównie na ni¿u. Najliczniejsze stanowiska znajduj¹ siê na Pojezierzu
Kaszubskim i Mazurskim. Gatunek wymaga wilgotnych siedlisk jak: podmok³e ³¹ki,
torfowiska niskie, czy brzegi potoków. P. coeruleum jest hemikryptofitem, posiadaj¹cym miêsiste, silnie ukorzenione k³¹cze oraz wzniesion¹ ³odygê, osi¹gaj¹c¹ wysokoœæ 20-120 cm, na szczycie której wystêpuj¹ kwiaty o barwie fioletowej lub niebieskiej, zebrane w wiechy (1,2). K³¹cza i korzenie zawieraj¹ liczne zwi¹zki o w³aœciwoœciach leczniczych, np. trójterpenowe saponiny, flawonoidy, kumarynê, czy kwasy organiczne. Preparaty z wielosi³u wykorzystywane s¹ w leczeniu chorób wrzodowych ¿o³¹dka i dwunastnicy, astmy, anemii, nerwic oraz padaczki. Ponadto przyspieszaj¹ krzepniêcie krwi, obni¿aj¹ jej ciœnienie i poziom cholesterolu (3,4).
Roœlina zosta³a uznana za gatunek nara¿ony na wyginiêcie i objêta ochron¹ gatunkow¹ (kategoria zagro¿enia VU). Przyczyn tendencji regresywnych P. coeruleum
mo¿emy doszukiwaæ siê w naturalnych zjawiskach sukcesji ekologicznej jak i presji
cz³owieka. G³ównymi przyczynami zanikania stanowisk s¹ zmiany stosunków wodnych (przesuszanie wilgotnych ³¹k i zabiegi melioracyjne) oraz warunków œwietlnych (zaniechanie u¿ytkowania, zarastanie ³¹k) (5). Bierne formy ochrony œrodowiska, jak siê wydaje, s¹ niewystarczaj¹ce dla zachowania tego gatunku. Dlatego analiza potencja³u regeneracyjnego P. coeruleum i opracowanie wydajnego systemu regeneracyjnego dla tego gatunku mo¿e byæ w przysz³oœci skutecznym narzêdziem aktywnej ochrony gatunkowej. Podjête badania stanowi¹ pierwsza próbê regeneracji
P. coeruleum w warunkach in vitro.

2. Materia³ i metody
Materia³em wyjœciowym do badañ by³y 10-dniowe siewki Polemonium coeruleum L.
Nasiona skaryfikowano stê¿onym H2SO4 przez 10 min, a nastêpnie odka¿ano kolejno w: 70% (v/v) EtOH przez 30 s i 20% (v/v) NaOCl (Domestos) przez 20 min, po czym
p³ukano steryln¹ wod¹ destylowan¹. Wysterylizowane powierzchniowo nasiona
kie³kowano na zmodyfikowanej po¿ywce MS (6) z dodatkiem kwasu giberelinowego
(GA3) w stê¿eniu 1 mg·dm-3 i zestalonej 0,7% (w/v) agarem. Eksplantaty siewek:
wierzcho³ki wzrostu z wêz³em liœcieniowym, fragmenty liœcieni (ogonki i blaszka
o d³ugoœci 3-4 mm), bazalne czêœci hypokotyli (1-2 mm) oraz fragmenty korzeni
(3-4 mm) izolowano i wyk³adano na po¿ywki MS uzupe³nione 3% (w/v) sacharoz¹,
0,7% (w/v) agarem i ró¿nymi cytokininami: 6-benzyloaminopuryn¹ (BA), zeatyn¹
(ZEA), kinetyn¹ (KN) lub 2-izopentyloadenin¹ (2iP) w stê¿eniach: 1, 3 i 5 mg·dm-3
w kombinacji z kwasem naftalenooctowym (NAA) w stê¿eniu 0,1 mg·dm-3; pH po126
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¿ywki doprowadzono do 5,8 przed autoklawowaniem. Hodowlê prowadzono
w temperaturze 26±1°C na ci¹g³ym œwietle o natê¿eniu 40 mmol·m-2·s-1. Eksplantaty pasa¿owano na œwie¿e po¿ywki po 4 tygodniach hodowli. Oceny zdolnoœci morfogenetycznej eksplantatów dokonano po 2, 4 i 8 tygodniach. Analizowano nastêpuj¹ce parametry: procent eksplantatów zdolnych do kalusowania i organogenezy
pêdów/korzeni, œwie¿¹ masê kalusa, liczbê pêdów/korzeni na eksplantat oraz d³ugoœæ pêdów, rozwijaj¹cych siê na eksplantacie. W ka¿dym wariancie doœwiadczenia
analizie poddano 20 eksplantatów, doœwiadczenie przeprowadzono w trzech powtórzeniach. Uzyskane wyniki zanalizowano przy u¿yciu metody ANOVA, z zastosowaniem testu Tukeya, wartoœci F podano w tabelach dla p<0,05.

3. Wyniki i dyskusja
Indukcja kalusa by³a obserwowana ju¿ po 2 tygodniach hodowli na wszystkich
typach eksplantatów. By³ on intensywnie zielony i mia³ zwart¹, grudkowat¹ strukturê. Fragmenty liœcieni by³y zdolne do kalusowania jedynie na ogonkach na koñcach
bazalnych (fot. 1a), natomiast blaszki liœcieniowe nie wykazywa³y zdolnoœci do kalusowania i w ci¹gu 4 tygodni obumiera³y. Rozwój kalusa na ogonkach liœciowych Actinidia
tak¿e by³ obserwowany jedynie na koñcach bazalnych (7), a w badaniach nad rege-

Fot. 1. Kalus rozwijaj¹cy siê na eksplantatach pochodz¹cych z 10-dniowych siewek Polemonium
coeruleum na po¿ywce MS uzupe³nionej ZEA w stê¿eniu 5 mg·dm-3 w kombinacji z NAA w stê¿eniu
0,1 mg·dm-3 po 8 tygodniach hodowli: ogonka liœcienia (a), wierzcho³ka wzrostu pêdu (b) i fragmentu hypokotylu (c) (odcinek = 2 mm).
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neracj¹ Lycopersicon esculentum stwierdzono silniejszy rozwój kalusa i indukcjê pêdów po tej stronie liœcieni (8). Na wierzcho³kach pêdów u ich podstawy obserwowano zarówno rozwój pêdów, jak i kalusa (fot. 1b), natomiast na fragmentach hypokotyli i korzeni kalus rozwija³ siê na ca³ej powierzchni eksplantatów (fot. 1c). Najintensywniejszy wzrost kalusa by³ obserwowany na po¿ywce wzbogaconej w zeatynê
(w stê¿eniu 5 mg·dm-3) niezale¿nie od rodzaju eksplantatu (tab. 1). Masa kalusa indukowanego na po¿ywkach uzupe³nionych KN, a szczególnie 2iP by³a znacznie
mniejsza. Ogonki liœcieniowe hodowane na po¿ywce z 2iP nie wykazywa³y zdolnoœci
do proliferacji komórek na ¿adnym z zastosowanych stê¿eñ tego hormonu (tab. 1).

Tabela 1
Wp³yw typu i stê¿enia cytokininy w kombinacji z NAA [0,1 mg·dm-3] na indukcjê i wzrost kalusa na eksplantatach Polemonium coeruleum po 8 tygodniach kultury
Wierzcho³ek wzrostu
Typ
Stê¿enie
œwie¿a masa
cytokininy [mg·dm-3] [%]
[mg]*
BA

KN

Zea

2iP

F

Ogonek

Hypokotyl

Korzeñ

[%]

œwie¿a masa
[mg]*

[%]

œwie¿a masa
[mg]*

[%]

œwie¿a masa
[mg]*

1

100 262,1±44,9 bc 100

16,5±2,9 b

100

88,8±15,3 bc

100

32,6±4,3 d

3

100 199,3±45,6 bc 38,3

10,6±2,2 b

100

97,4±13,4 bc

100

25,5±1,3 d

5

100 361,5±75,1 ab

–

100

65,7±6,1 c

100 126,5±28,8 bc

0

1

100

77,1±13,4 c

0

–

100

45,1±14,8 c

100

14,8±2,1 d

3

100

114,0±15,2 c

75,0

27,2±7,3 b

100

56,3±8,6 c

100

55,2±10,5 d

5

100 259,6±37,6 bc 47,5

18,1±3,0 b

100

23,7±1,8 c

100

70,4±4,5 cd

1

100 185,9±31,4 bc 100

16,6±2,4 b

100

162,2±15,4 b

100

137,8±8,5 b

3

100 336,0±21,1 ab 100

72,5±9,6 a

100

226,5±18,4 b

100

137,5±8,3 b

5

100

100

80,6±11,7 a

100

441,7±44,9 a

100

313,8±38,0 a

1

100 246,7±21,1 bc

0

–

100

45,0±3,9 c

100

32,4±3,9 d

3

100 166,2±17,2 bc

0

–

100

48,8±6,7 c

100

38,5±5,4 d

5

100 231,3±52,9 bc

0

–

100

29,2±2,3 c

100

39,1±5,5 d

512,5±78,7 a

7,30

21,18

45,98

39,03

*œrednie wraz z b³êdem standardowym oznaczone tymi samymi literami w obrêbie kolumny nie ró¿ni¹ siê istotnie przy
p<0,05.

Organogenezê pêdów stwierdzono jedynie na wierzcho³kach wzrostu pêdów,
przy czym proces ten by³ dostrzegalny ju¿ w trzecim tygodniu hodowli. Na eksplantatach obserwowano rozwój p¹ków pachwinowych (fot. 1b), a w obrêbie kalusa ró¿nicowanie nielicznych p¹ków przybyszowych. Wierzcho³ki wzrostu stanowi¹ bardzo
wydajny materia³ donorowy do namna¿ania pêdów u wielu gatunków roœlin (9-12).
Najwy¿sz¹ frekwencjê organogenezy pêdów na wierzcho³ków wzrostu P. coeruleum
obserwowano na po¿ywce uzupe³nionej BA w stê¿eniu 5 mg·dm-3 (100%) i ZEA
128
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w stê¿eniu 5 mg·dm-3 (97%). WskaŸnik namna¿ania wynosi³ œrednio 7,7±0,6 na
po¿ywce z dodatkiem BA i 8,6±0,7 w obecnoœci ZEA (tab. 2). Natomiast na wierzcho³kach wzrostu traktowanych KN i 2iP uzyskano zarówno znacznie ni¿szy odsetek
eksplantatów zdolnych do organogenezy pêdów, jak i liczbê pêdów na eksplantat,
niezale¿nie od zastosowanego stê¿enia hormonu (tab. 2). Z danych literaturowych
wynika, ¿e BA jest bardziej efektywn¹ cytokinin¹ podczas proliferacji pêdów ni¿ pozosta³e cytokininy (10) i jest powszechnie stosowana do indukcji tego procesu
(13,14). Jednak dla niektórych gatunków wiêksz¹ lub porównywaln¹ wydajnoœæ regeneracji uzyskiwano stosuj¹c w po¿ywce regeneracyjnej zeatynê (15), kinetynê
(9,16,17), czy 2iP (18). Wzrost elongacyjny rozwijaj¹cych siê pêdów na po¿ywkach
regeneracyjnych by³ wyraŸnie hamowany w obecnoœci BA i ZEA (fot. 2a) w porównaniu do pêdów rozwijaj¹cych siê na po¿ywkach z 2iP i KN (fot. 2b), niezale¿nie od zastosowanego stê¿enia cytokinin. Hamowanie wzrostu elongacyjnego pêdów na po¿ywkach uzupe³nionych BA by³o obserwowane tak¿e podczas regeneracji Saussurea
obvallata (19), czy Eclipta alba (20).

Tabela 2
mg·dm-3]

Wp³yw typu i stê¿enia cytokininy w kombinacji z NAA [0,1
wzrostu pêdu Polemonium coeruleum po 8 tygodniach kultury

na zdolnoœci regeneracyjne wierzcho³ków

Typ cytokininy

Stê¿enie
[mg·dm-3]

[%]
organogenezy
korzeni

Liczba korzeni/
eksplant*

[%]
organogenezy
pêdów

Liczba pêdów/
eksplant*

D³ugoœæ pêdów*
[mm]

BA

1

3,3

1,0±0,0 b

88,9

4,9±0,5 bc

35,8±1,8 bc

3

0

–

85,3

4,9±0,8 bc

26,1±2,3 cd

5

0

–

100

7,7±0,6 ab

19,2±2,5 d

KN

Zea

2iP

1

100

4,6±0,5 a

31,1

1,7±0,2 d

62,8±4,6 a

3

78,3

2,8±0,3 ab

59,5

2,4±0,3 d

47,9±2,9 b

5

37,8

1,7±0,2 b

54,6

1,9±0,3 d

36,4±3,7 bc

1

0

–

78,5

4,2±0,5 bc

37,3±2,8 bc

3

0

–

95,4

5,5±0,5 ab

22,6±1,9 d
18,0±1,7 d

5

0

–

97,0

8,6±0,7 a

1

68,3

1,3±0,1 b

37,2

1,4±0,1 d

43,3±6,9 b

3

52,2

1,8±0,2 b

73,7

2,0±0,3 d

48,5±2,9 ab

5

25,9

1,2±0,1 b

54,8

2,9±0,6 cd

35,8±3,0 bc

17,17

21,31

F

32,31

* œrednie wraz z b³êdem standardowym oznaczone tymi samymi literami w obrêbie kolumny nie ró¿ni¹ siê istotnie przy
p< 0,05.
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Fot. 2. Mikropropagacja pêdów na wierzcho³kach wzrostu Polemonium coeruleum po 8 tygodniach
hodowli na po¿ywce MS uzupe³nionej ZEA w stê¿eniu 5 mg·dm-3 (a) lub KN w stê¿eniu 5 mg·dm-3 (b)
w kombinacji z NAA w stê¿eniu 0,1 mg·dm-3 (odcinek = 1 cm).

Obecnoœæ BA i ZEA w po¿ywce proliferacyjnej hamowa³o tak¿e ryzogenezê. Hamuj¹cy wp³yw cytokinin, a szczególnie BA na indukcje korzeni stwierdzono we wczeœniejszych badaniach nad regeneracj¹ roœlin np. z rodziny Poaceae (21), Asteraceae
(12,22) czy Hypericaceae (23). Indukcja korzeni by³a obserwowana jedynie na po¿ywkach uzupe³nionych KN i 2iP. Korzenie ró¿nicowa³y siê zarówno w obrêbie kalusa,
jak i bezpoœrednio na rozwijaj¹cych siê pêdach (fot. 2b). Najbardziej efektywnie proces ten przebiega³ na po¿ywce uzupe³nionej kinetyn¹ w stê¿eniu 1 mg·dm-3, gdzie
na wszystkich eksplantatach obserwowano indukcje korzeni, a œrednia liczba korzeni
na eksplantat wynosi³a 4,6±0,5 (tab. 2). Wzrost stê¿enia kinetyny w po¿ywce wyraŸnie hamowa³ ten proces.
Zró¿nicowana odpowiedŸ eksplantatów na ró¿ne typy cytokinin mo¿e wynikaæ
z odmiennej struktury tych zwi¹zków i w konsekwencji ró¿nic w ich pobieraniu
oraz mechanizmie dzia³ania (23). Ponadto zró¿nicowana wra¿liwoœæ tkanek na regulatory wzrostu oraz ró¿ny poziom endogennych cytokinin w poszczególnych czêœciach siewek mo¿e byæ przyczyn¹ ró¿nic w ich zdolnoœciach do organogenezy pêdów (24,25).
Pêdy uzyskane na po¿ywkach wzbogaconych w BA i ZEA ukorzeniano na pod³o¿u
pozbawionym regulatorów wzrostu. Regeneraty ³atwo aklimatyzowa³y siê do warunków ex vitro i podejmowa³y wzrost w warunkach uprawy szklarniowej.
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4. Podsumowanie
Najintensywniejszy przyrost masy kalusa by³ obserwowany na po¿ywkach wzbogaconych w zeatynê. Spoœród analizowanych typów eksplantatów P. coeruleum jedynie wierzcho³ki wzrostu pêdów stanowi³y materia³ zdolny do regeneracji pêdów.
Najlepszymi do namna¿ania pêdów P. coeruleum by³y po¿ywki uzupe³nione o BA lub
ZEA w stê¿eniu 5 mg·dm-3 w kombinacji z NAA w stê¿eniu 0,1 mg·dm-3, jednak ukorzenienie pêdów wymaga³o pasa¿u na po¿ywkê pozbawion¹ regulatorów wzrostu.
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