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napus ssp. oleifera) doubled haploid lines
Summary
Regeneration is an important step in a process of obtaining valuable plants
under in vitro conditions. The aim of the research was to characterize the regeneration efficiency of 14 rapeseed (Brassica napus ssp. oleifera) doubled haploid
lines which were supposed to reveal different tissue response under in vitro conditions. The plant material consisted of cotyledonous and hypocotylous
explants placed on MS medium with the addition of 1mg/l and 0,1mg/l BAP. Regeneration efficiency evaluation was calculated on the basis of shoot regenerating explants number in relation to the total number of explants. The examined
genotypes were characterized by varied regeneration ability and closely related
DH lines with high and low regeneration efficiency were determined.
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1. Wstêp
Regeneracja jest istotnym etapem w procesie otrzymywania
wartoœciowych roœlin w kulturach in vitro. Warunkiem skutecznych systemów otrzymywania roœlin w ten sposób jest ich zdolnoœæ do regeneracji. Zanalizowanie pod³o¿a genetycznego regeneracji roœlin pozwoli³oby na zwiêkszenie wydajnoœci identyfika-
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cji i selekcji genotypów wykorzystywanych w badaniach genetycznych i programach
hodowlanych.
Okreœlenie regionów chromosomowych, a tym samym genów maj¹cych prawdopodobny wp³yw na zdolnoœæ do regeneracji w kulturze in vitro jest mo¿liwe dziêki
wykorzystaniu nowoczesnych metod diagnostycznych. Nale¿¹ do nich m.in. hybrydyzacje subtrakcyjne oparte na analizie porównawczej genomowego DNA pochodz¹cego z roœlin ró¿ni¹cych siê pod wzglêdem wybranej cechy. Metody te pozwalaj¹ na zidentyfikowanie ró¿nic wystêpuj¹cych pomiêdzy badanymi genomami oraz
na okreœlenie pod³o¿a genetycznego maj¹cego wp³yw na ujawnienie siê cechy w fenotypie.
W strategii hybrydyzacji subtrakcyjnej zak³ada siê, ¿e porównywane genomy pochodz¹ od bardzo podobnych jednak¿e odmiennych pod wzglêdem wybranej cechy,
przy czym blisko ze sob¹ spokrewnionych roœlin tzw. linii bliskoizogenicznych (NIL,
ang. Near Isogenic Lines). S¹ to linie otrzymane w wyniku wielokrotnego samozapylenia roœlin mieszañcowych pochodz¹cych z krzy¿owania osobników o odmiennej
charakterystyce danej cechy. Uzyskanie takich linii zajmuje ok. 8 do 9 lat. Przygotowanie materia³ów odpowiednich do prowadzenia badañ z wykorzystaniem hybrydyzacji subtrakcyjnej jest zatem praco- i czasoch³onne.
Istotne, jak siê wydaje, jest poszukiwanie rozwi¹zañ, które pozwoli³yby zast¹piæ
dotychczas wykorzystywane modele badawcze i znaleŸæ alternatywê dla obecnych
zastosowañ. Sposobem na osi¹gniêcie tego celu, jak siê wydaje, jest wykorzystanie
roœlin haploidalnych, w tym równie¿ podwojonych haploidów ró¿nych gatunków
uprawnych (w tym równie¿ rzepaku ozimego), których metody otrzymywania s¹
bardzo dobrze rozpoznane i opracowane. Roœliny DH otrzymuje siê w ci¹gu dwóch
pokoleñ, przy czym charakteryzuj¹ siê one bardzo wysok¹ homozygotycznoœci¹ materia³u genetycznego.
Celem pracy by³o okreœlenie efektywnoœci regeneracji czternastu linii podwojonych haploidów rzepaku ozimego (Brassica napus ssp. oleifera) na po¿ywkach o okreœlonym sk³adzie regulatora wzrostu. Badanie mia³o tak¿e na celu wyselekcjonowanie blisko spokrewnionych ze sob¹ linii o wysokiej i niskiej efektywnoœci regeneracji, mog¹cych pos³u¿yæ jako materia³ do analiz pod³o¿a genetycznego cechy zdolnoœci do regeneracji z zastosowaniem hybrydyzacji subtrakcyjnej.

2. Materia³y i metody
Materia³em wykorzystanym w badaniu by³o czternaœcie linii DH rzepaku ozimego
wykazuj¹cych zró¿nicowane zdolnoœci regeneracyjne w warunkach kultury in vitro.
Linie otrzymano z kultur pylnikowych odmian hodowlanych Wotan, Kana, Marita
i Bor oraz mieszañca pojedynczego pomiêdzy liniami DH-O-120 i C-1041 dziêki wspó³pracy z Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roœlin oddzia³ w Poznaniu. Pochodzenie
otrzymanych linii pogrupowanych wg spokrewnienia przedstawiono w tabeli 1.
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Tabela 1
Pochodzenie oraz grupy spokrewnienia 14 linii podwojonych haploidów rzepaku ozimego
Pochodzenie
WOTAN

Otrzymane linie DH
W-15, W-69, W-70, W-78, W-131

KANA

K-5, K-24

MARITA

Mr-2, Mr-5

BOR
Mieszaniec pojedynczy DH-O-120 x C-1041

B-18, B-21
H-105, H-129, H-396

W doœwiadczeniu tym u¿yto dwóch typów eksplantatów, tj. hypokotyli i liœcieni.
Eksplantaty pozyskiwano z szeœciodniowych siewek rzepaku ozimego. W celu ich
otrzymania odka¿ano powierzchniowo nasiona wymienionych linii rzepaku wg standardowych procedur (p³ukanie w podchlorynie sodu rozcieñczonym z wod¹ destylowan¹ w stosunku 1:5 przez 5 minut), przemywano 3-krotnie wod¹ destylowan¹ i wysiewano na podstawowej po¿ywce MS (1) zawieraj¹cej niezbêdne sk³adniki organiczne i sole mineralne. Nasiona kie³kowano w odpowiednich warunkach naœwietlenia (16-godzinne oœwietlenie o natê¿eniu 4500 lux), temperatury (24°C) i wilgotnoœci w pokoju hodowlanym.
Eksplantaty pobierano z m³odych siewek po up³ywie 5 dni. Uzyskane eksplantaty
inkubowano ponownie na po¿ywce MS, zale¿nie od uk³adu doœwiadczenia z dodatkiem 6-benzyloaminopuryny (BAP) w iloœci 1mg/l i 0,1mg/l. Kontrolê stanowi³a po¿ywka MS bez dodatku regulatora. Regulator wzrostu BAP przechowywano w postaci roztworu 70% alkoholu etylowego i dodawano do po¿ywki tu¿ przed jej rozlaniem na p³ytki. W ka¿dej p³ytce umieszczano po trzy eksplantaty pochodz¹ce z pojedynczej siewki, w tym dwa liœcienie i hypokotyl. Kombinacja obejmowa³a 5 p³ytek
w ka¿dym z piêciu powtórzeñ, a zatem 15 wy³o¿onych eksplantatów na powtórzenie. Ogó³em wy³o¿ono 3150 eksplantatów w tym 1050 eksplantatów hypokotylowych i 2100 eksplantatów liœcieniowych.
Obserwacji regeneracji dokonywano po 28. dniach kultury. Genotypow¹ zdolnoœæ do regeneracji okreœlano na podstawie stosunku liczby eksplantatów regeneruj¹cych pêdy do ogó³u wy³o¿onych eksplantatów. Efektywnoœæ regeneracji stanowi³ iloraz liczby eksplantatów o uformowanych pêdach do liczby za³o¿onych eksplantatów wg wzoru E = R/T × 100%, gdzie E to efektywnoœæ regeneracji, R – liczba eksplantatów regeneruj¹cych pêdy, T – ogólna liczba eksplantatów (2).
W celu okreœlenia istotnoœci ró¿nic w regeneracji na po¿ywkach pomiêdzy spokrewnionymi ze sob¹ liniami wykonano test t Welcha dla dwóch prób o nierównej
wariancji. W hipotezie zerowej zak³adano równoœæ œrednich dla obu prób, a zatem
brak istotnych ró¿nic w efektywnoœci regeneracji pomiêdzy dwoma badanymi liniami, natomiast w hipotezie alternatywnej, ¿e œrednie z tych prób istotnie siê ró¿ni¹.
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Za pary linii o odmiennej charakterystyce regeneracji na po¿ywkach MS zawieraj¹cych BAP w dwóch ró¿nych stê¿eniach przyjêto linie, dla których œrednia efektywnoœæ regeneracji z obu badanych typów po¿ywek ró¿ni³a siê istotnie od siebie.

3. Wyniki i dyskusja
Z danych literaturowych wynika, ¿e zdolnoœæ do regeneracji jest determinowana
przez genotyp, warunki œrodowiska (po¿ywka, regulatory wzrostu, czynniki fizyczne), stadium rozwojowe roœliny, jej kondycjê oraz interakcje zachodz¹ce pomiêdzy
tymi czynnikami (3). Na regeneracjê komórek roœlinnych w kulturze in vitro wp³yw
mog¹ wywieraæ równie¿ ró¿ne czynniki genetyczne zale¿nie od odmiany czy pochodzenia. Genotypy mog¹ charakteryzowaæ siê tak¿e ró¿nymi wymaganiami, co do
sk³adu po¿ywki. Reakcja eksplantatów na zastosowane warunki kultury in vitro mo¿e byæ bardzo odmienna. Te same linie czy odmiany utrzymywane w tych samych
warunkach czêsto nie daj¹ ca³kowicie powtarzalnych wyników (4,5), co mo¿e wynikaæ ze specyficznych wymagañ pojedynczych roœlin, co do warunków kultury in vitro
oraz wiêkszej lub mniejszej zdolnoœci do regeneracji poszczególnych genotypów.
Warto jednak zauwa¿yæ, ¿e regulatory wzrostu i rozwoju oraz interakcje czynników
œrodowiskowych (np. œwiat³o, temperatura, pH, regulatory wzrostu,) wykazuj¹
mniejszy wp³yw na zdolnoœæ do regeneracji ni¿ genotyp (5).
W obrêbie analizowanych linii DH zaobserwowano zró¿nicowanie genotypowe
dotycz¹ce efektywnoœci regeneracji na zastosowanych po¿ywkach, co przedstawiono na wykresie.
Po¿ywk¹ na której linie pochodz¹ce z odmiany Wotan wykazywa³y najwy¿sz¹
zdolnoœæ do regeneracji by³a po¿ywka MS zawieraj¹ca dodatek regulatora wzrostu
BAP w iloœci 1 mg/l. Najwy¿sz¹ œredni¹ efektywnoœæ regeneracji roœlin z tej grupy na

Wykres. Efektywnoœæ regeneracji (%) 14 linii podwojonych haploidów rzepaku ozimego (Brassica
napus ssp. oleifera) na po¿ywkach MS z dodatkiem regulatora wzrostu BAP o stê¿eniu 1 i 0,1 mg/l.
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tej po¿ywce zaobserwowano dla linii W-69 wynosz¹c¹ 64%. Nieco ni¿sz¹ œredni¹
efektywnoœæ na tej samej po¿ywce zaobserwowano w linii W-78 wynosz¹c¹ 60%. Linie W-70 oraz W-131 charakteryzowa³y siê t¹ sam¹ œredni¹ efektywnoœci¹ regeneracji wynosz¹c¹ na po¿ywce zawieraj¹cej BAP w stê¿eniu 1 mg/l – 48%. Najni¿sz¹ natomiast efektywnoœæ regeneracji wykaza³a linia W-15, która wynosi³a 8%. Odpowiednio efektywnoœæ regeneracji dla tych linii na po¿ywce MS zawieraj¹cej 0,1 mg/l BAP
wynosi³a 32% dla linii W-69, ok. 37% dla linii W-70, 40% dla linii W-78, 36% dla linii
W-131 i tylko 4% dla linii W-15. W przeprowadzonym teœcie t Welcha potwierdzono
istotnoœæ ró¿nic w regeneracji na zastosowanych po¿ywkach pomiêdzy lini¹ W-15
a pozosta³ymi liniami z tej grupy.
Zró¿nicowanie pod wzglêdem zdolnoœci do regeneracji zaobserwowano tak¿e
miêdzy liniami B18 i B21, których efektywnoœæ regeneracji waha³a siê dla pierwszej
z nich w przedziale od ok. 5 do 8% na po¿ywkach MS z dodatkiem BAP w iloœci
0,1mg/l oraz z dodatkiem BAP w stê¿eniu 1mg/l, a dla drugiej od ok. 39 do ok. 65%
na tych samych po¿ywkach. Jednak¿e na bazie testu t Welcha nie potwierdzono
istotnoœci ró¿nic w regeneracji pomiêdzy tymi liniami jednoczeœnie dla obu po¿ywek. Linie Mr-2 i Mr-5 nie wykaza³y istotnego statystycznie zró¿nicowania zdolnoœci regeneracyjnych na ¿adnej z zastosowanych po¿ywek, co równie¿ dotyczy linii
K-5 i K-24. Na zastosowanych po¿ywkach efektywnoœæ regeneracji linii H-105, H-129
i H-396 pochodz¹cych z mieszañca pojedynczego DH-O-120xC-1041 mieœci³a siê
w zakresie od ok. 31 do ok. 53% i równie¿ nie ró¿ni³a istotnie od siebie. Wyniki testu t Welcha dla wszystkich analizowanych linii DH przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2
Analiza zró¿nicowania zdolnoœci do regeneracji linii DH rzepaku. Zastosowano test t Welcha
Test t Welcha dla dwóch prób
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Poziom istotnoœci a = 0,05
po¿ywka MS + BAP 1 mg/l

po¿ywka MS + BAP 0,1 mg/l

1

2

3

W-15 x W-69

0,002896*

0,000882*

W-15 x W-70

0,002570*

0,0016*

W-15 x W-78

0,0003456*

0,000164*

W-15 x W-131

0,001966*

0,005279*

W-69 x W-70

0,2067

0,4248
0,1720

W-69 x W-78

0,729

W-69 x W-131

0,2009

0,6015

W-70 x W-131

1

0,6784

W-70 x W-78

0,2217

0,871

W-78 x W-131

0,2097

0,596

H-105 x H-129

0,82

0,02290*
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1

2

3

H-105 x H-396

0,6259

0,4524

H-129 x H-396

0,7584

0,3642

B-18 x B-21

4,848e-05*

0,005811

Mr-2 x Mr-5

0,05307

0,8387

K-5 x K-2

0,6962

0,05908

*gwiazdk¹ zaznaczono istotnoœæ ró¿nic na poziomie a = 0,05.

Linie W-69, W-70, W-78 i W-131 charakteryzowa³y siê najwy¿szymi zdolnoœciami
regeneracyjnymi w grupie podwojonych haploidów pochodz¹cych od odmiany Wotan. Podobnie wysok¹ efektywnoœci¹ regeneracji charakteryzowa³a siê linia B-21. Linie W-15 i B-18 wykaza³y najni¿sz¹ œredni¹ efektywnoœæ regeneracji wynosz¹c¹ dla
obu podwojonych haploidów 4,89%. W wyniku testowania statystycznego, tylko linia W-15, jak siê okaza³o, by³a istotnie ró¿na pod wzglêdem zdolnoœci do regeneracji od pozosta³ych linii z grupy bliskiego spokrewnienia.
Na podstawie uzyskanych wyników doœwiadczeñ wykazano, ¿e pary blisko ze
sob¹ spokrewnionych podwojonych haploidów: W-15xW-69, W-15xW-70,
W15xW78, W-15xW-131 mog¹ stanowiæ materia³ do przeprowadzenia na nich analiz molekularnych z zastosowaniem hybrydyzacji subtrakcyjnej, poniewa¿ tylko one
okaza³y siê istotnie ró¿ne pod wzglêdem zdolnoœci regeneracyjnych na zastosowanych po¿ywkach.
Przeprowadzone doœwiadczenie w warunkach in vitro by³o w pe³ni kontrolowane
pod wzglêdem warunków temperatury, oœwietlenia i sk³adu chemicznego pod³o¿a.
Zaobserwowane podczas doœwiadczenia ró¿nice w efektywnoœci regeneracji oraz
zakres zmiennoœci tej cechy mog¹ wskazywaæ na wa¿ne zró¿nicowanie genotypowe
wœród testowanych linii. Dziêki uzyskanym wynikom mo¿na przypuszczaæ, ¿e genotyp w istotny sposób wp³ywa na regeneracjê, co pozostaje w zgodzie z wczeœniejszymi doniesieniami o zdolnoœci regeneracji eksplantatów kawy (6), Primula ssp. (7),
Triticum ssp. (8) i trzciny cukrowej (9).

4. Podsumowanie
Doœwiadczenie to pozwoli³o zaobserwowaæ zró¿nicowanie genotypowe wœród
testowanych roœlin oraz wyselekcjonowaæ linie DH charakteryzuj¹ce siê wysok¹
i nisk¹ zdolnoœci¹ do regeneracji na zastosowanych po¿ywkach, przy czym w³aœciwoœæ ta zosta³a zachowana w kolejnych powtórzeniach eksperymentu. Zdolnoœæ
eksplantatów roœlinnych do regeneracji jest jednak cech¹ z³o¿on¹, na któr¹ wp³yw
maj¹ ró¿ne czynniki zarówno genetyczne jak i œrodowiskowe. Dlatego te¿ wyselekcjonowane linie zostan¹ wykorzystane do przeprowadzenia na nich bardziej wnikliBIOTECHNOLOGIA 2 (89) 132-138 2010
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wych analiz z zastosowaniem metod subtrakcyjnych. Prowadzenie dalszych szczegó³owych badañ jest konieczne dla lepszego zrozumienia mechanizmów regeneracji eksplantatów roœlinnych rzepaku w warunkach kultury in vitro.
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