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The effect of cefotaxime and carbenicillin on viability and development of carrot protoplasts
Summary
We examined the toxicity of two antibiotics belonging to the betalactam
group, to carrot (Daucus carota L.) protoplasts. Leaf protoplasts were cultured in
the presence of cefotaxime or carbenicillin applied in five concentrations in the
range from 0.1 to 0.5 mg ml-1. Cell viability, division frequency, and regeneration capacity were assessed to determine the potential toxic effect of the antibiotics. Both antibiotics significantly reduced protoplast viability and their ability
to divisions. Their toxic effect intensified linearly with increasing antibiotic concentrations in the culture medium. More pronounced negative effect exhibited
carbenicillin, which was evident 24 h after protoplast isolation. It also lowered
cell mitotic activity two- to ten-fold, as compared to the control. Despite different reaction of cells exposed to carbenicillin and cefotaxime, callus tissue and
somatic embryos were successfully obtained and allowed efficient plant regeneration. The comparison of the obtained results indicates that cefotaxime used
in concentrations up to 0.2 mg ml-1 can be recommended in carrot cell cultures
to prevent microbial contamination.
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1. Wstêp
Czêstym problemem spotykanym w kulturach in vitro s¹ przypadkowe zaka¿enia endo- lub egzogennymi mikroorganizmami,
które przyczyniaj¹ siê do straty czêœci materia³u i generuj¹ do-
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datkowe koszty w stosowanych procedurach. Zastosowanie antybiotyków o szerokim spektrum dzia³ania jest prewencyjnym dzia³aniem maj¹cym na celu zabezpieczenie kultur przed wyst¹pieniem takich zaka¿eñ. W³aœciwy dobór antybiotyków
jest jednak podstawowy dla skutecznoœci ochrony i opiera siê na dwóch podstawowych za³o¿eniach, tj. musz¹ one ograniczaæ rozwój mikroorganizmów i jednoczeœnie nie dzia³aæ toksycznie na komórki roœlinne. W tym celu w roœlinnych kulturach in
vitro stosuje siê dwa typy zwi¹zków: 1) substancje wp³ywaj¹ce na proces syntezy
œciany komórkowej bakterii oraz 2) substancje zaburzaj¹ce syntezê bia³ek bakteryjnych. Do pierwszej grupy zalicza siê m.in. antybiotyki beta-laktamowe (tj. pochodne
penicyliny, np. ampicylina i karbenicylina oraz cefalosporyny, np. cefotaksym), wankomycynê oraz aerosporynê, a do drugiej, streptomycynê, kanamycynê, gentamycynê, amikacynê, tobramycynê czy rifampicynê. Antybiotyki pierwszej i drugiej grupy
dzia³aj¹ w szerokim zakresie zarówno na bakterie gramdodatnie jak i gramujemne,
niemniej jednak mog¹ wykazywaæ dzia³anie toksyczne tak¿e dla komórek roœlinnych
(1).
Dla ograniczenia lub eliminacji wzrostu niepo¿¹danych mikroorganizmów antybiotyki stosowano w kulturach in vitro ró¿nych gatunków m.in. eksplantatów korzeniowych ¿eñ-szenia (2), pêdów truskawki (3), pêdów orzecha laskowego (4), protoplastów s³onecznika (5). Wp³yw tych substancji na kontrolowanie zaka¿eñ zale¿y
w du¿ym stopniu od gatunku roœliny i zastosowanego antybiotyku. Bardzo czêsto
dodatek jednego zwi¹zku jest mniej efektywny w porównaniu z kombinacj¹ kilku
antybiotyków jednoczeœnie (3,4,6). Ponadto antybiotyki, w szczególnoœci cefotaksym i karbenicylina, s¹ stosowane po transformacji genetycznej eksplantatów, do
eliminacji z kultury Agrobacterium (7,8). Oprócz ograniczenia zaka¿eñ, antybiotyki
mog¹ tak¿e hamowaæ lub stymulowaæ wzrost i rozwój eksplantatów roœlinnych
w kulturach in vitro, m.in. w trakcie indukcji i namna¿ania tkanki kalusowej (9), organogenezy (7,10) czy somatycznej embriogenezy (11). Ten sam antybiotyk mo¿e
wp³ywaæ pozytywnie na dany proces rozwojowy u jednego gatunku, a negatywnie
u innego. Dlatego konieczne jest sprawdzenie dzia³ania wybranego antybiotyku na
okreœlony eksplantat w kulturze in vitro.
Kultury protoplastów to technika, która mo¿e byæ wykorzystana do selekcji in vitro,
transformacji genetycznej czy otrzymywania mieszañców somatycznych. Wszystkie
te metody s¹ stosunkowo z³o¿one, czasoch³onne i kosztoch³onne, dlatego stosowanie antybiotyków dla ograniczenia czêstotliwoœci rozwoju mikroorganizmów jest
w pe³ni zasadne. Do tej pory nie monitorowano dzia³ania antybiotyków w kulturach
in vitro marchwi. Celem pracy by³o zbadanie wp³ywu dwóch antybiotyków beta-laktamowych, tj. cefotaksymu i karbenicyliny na regeneracjê protoplastów marchwi,
a tym samym zweryfikowanie przydatnoœci ich stosowania w kulturach tkankowych
tego gatunku.
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2. Materia³ i metody
Materia³ roœlinny do izolacji protoplastów wyprowadzano w kulturach in vitro
z nasion marchwi (odmiana ‘Dolanka’) dezynfekowanych powierzchniowo w trzyetapowej procedurze obejmuj¹cej ich moczenie przez 30 minut kolejno w wodzie
o temperaturze 40°C, 0,2% roztworze fungicydu Bravo oraz 20% roztworze chloraminy T. Tak przygotowane nasiona kie³kowano w ciemnoœci na po¿ywce MS (12), a nastêpnie siewki przenoszono na po¿ywkê R* (MS z dodatkiem 100 mg l-1 mezo-inozytolu, 3,0 mg l-1 glicyny, 0,5 mg l-1 kwasu nikotynowego, 0,1 mg l-1 tiaminy, 0,1 mg l-1
pirydoksyny, pH = 5,8) i umieszczano na œwietle.
Protoplasty izolowano z liœci i ogonków liœciowych 3-4-tygodniowych roœlin
wg zmodyfikowanej procedury Dirks i wsp. (13). Do trawienia œcian komórkowych
zastosowano roztwór zawieraj¹cy: 1% celulazy Onozuka R10 (w/v, Duchefa), 0,1%
pektoliazy Y-23 (w/v, Duchefa), 0,6 M mannitol, 20 mM kwas 2-morfolino-etanosulfonowy (MES) oraz 5 mM MgCl2·6H2O, pH = 5,6. Oczyszczone protoplasty pozyskiwano poprzez wirowanie gradientowe w roztworach sacharozy (0,5 M) i W5 (wg 14).
Przed kultur¹ w p³ynnej po¿ywce CPP (wg 13) protoplasty immobilizowano w 2,8%
roztworze alginianu sodu uzyskuj¹c kulturê o gêstoœci 4x105 protoplastów w 1 ml
zawiesiny. Po zestaleniu alginianu na po¿ywce agarowo-wapniowej otrzymane cienkowarstwowe p³ytki alginianu z unieruchomionymi protoplastami przenoszono do
szalek z p³ynn¹ po¿ywk¹ CPP (kontrola) oraz z po¿ywk¹ CPP zawieraj¹c¹ cefotaksym
lub karbenicylinê w piêciu ró¿nych stê¿eniach, tj. 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5 mg ml-1. Tak
przygotowane kultury umieszczano w ciemnoœci, w temperaturze 25°C. Po oko³o
dwóch miesi¹cach kultury, p³ytki alginianowe rozpuszczano w cytrynianie sodu,
a uwolnion¹ masê mikrokalusów i zarodków somatycznych przenoszono do s³oików
na sta³¹ po¿ywkê R* i umieszczano na œwietle dla regeneracji w roœliny. Badania powtórzono w trzech niezale¿nych doœwiadczeniach w trzech powtórzeniach ka¿de.
Dla okreœlenia wp³ywu antybiotyków na protoplasty badano: 1) procent ¿ywotnych protoplastów 24 h i 48 h po izolacji po ich wybarwieniu w 0,3% roztworze
dwuoctanu fluoresceiny (FDA), 2) procent komórek wykazuj¹cych aktywnoœæ podzia³ow¹ w dziesi¹tym i dwudziestym dniu kultury oraz 3) zdolnoœæ do regeneracji
w roœliny poprzez obserwacjê tworzenia siê tkanki kalusowej lub zarodków somatycznych, a w dalszym etapie konwersjê otrzymanego materia³u w roœliny. Wszystkie obserwacje mikroskopowe wykonano za pomoc¹ mikroskopu odwróconego
Axiovert S100 (Zeiss) z modu³em do fluorescencji i zestawem filtrów do wizualizacji
fluoresceiny (FITC, lEx = 485 nm, lEm = 515 nm). Analizê statystyczn¹ przeprowadzono na podstawie analizy regresji ze zmienn¹ grupuj¹c¹ za pomoc¹ programu
Genstat v.11.
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3. Wyniki
Po 14.-16. godzinach inkubacji tkanki w roztworze enzymów nast¹pi³o strawienie œciany komórkowej i uwolnienie protoplastów zarówno z mezofilu liœciowego
jak i ogonków liœciowych. Oczyszczone protoplasty charakteryzowa³y siê sferycznym kszta³tem oraz obecnoœci¹ chloroplastów. Ró¿ni³y siê znacznie wielkoœci¹, osi¹gaj¹c œrednicê od 10 do 70 mm. Procent ¿ywotnych protoplastów kszta³towa³ siê na
poziomie 87% i obni¿a³ siê œrednio do 75% po 48 h kultury. Zastosowanie antybiotyków w ró¿nych stê¿eniach znacz¹co wp³ynê³o na ¿ywotnoœæ protoplastów (rys.).
Toksyczne dzia³anie karbenicyliny ujawni³o siê ju¿ w pierwszej dobie kultury. W tym
czasie udzia³ ¿ywotnych protoplastów obni¿y³ siê o 7 do 16% w stosunku do kontroli i waha³ siê w zakresie od 78,3 do 69,7%, odpowiednio w obecnoœci 0,1 mg ml-1
i 0,5 mg ml-1 karbenicyliny w po¿ywce (tab. 1). ¯ywotnoœæ ta by³a skorelowana z zawartoœci¹ karbenicyliny w po¿ywce (r = - 0,83) i obni¿a³a siê liniowo wraz ze wzrostem stê¿enia antybiotyku (R2 = 0,68; p = 0,04; rys.). Po 48. godzinach kultury obserwowano obumieranie kolejnych komórek. Podobnie jak po 24 h, procent ¿ywotnych
komórek obni¿a³ siê wraz ze wzrostem stê¿enia karbenicyliny (R2 = 0,79; p = 0,02;
rys.), przy czym obserwowano takie samo tempo obumierania niezale¿nie od zastosowanego stê¿enia karbenicyliny (p = 0,401). Jedynie dla najni¿szych stê¿eñ
(0,1-0,2 mg ml-1) karbenicyliny nie zaobserwowano dalszego negatywnego wp³ywu
antybiotyku. Efekt dodatku cefotaksymu w po¿ywce ujawni³ siê dopiero po 48 h kultury. Wówczas ¿ywotnoœæ komórek obni¿a³a siê liniowo wraz ze wzrostem stê¿enia
antybiotyku (R2 = 0,84; p = 0,01; rys.) z 77,0 w kombinacji kontrolnej do 63,3%
w obecnoœci 0,5 mg ml-1 cefotaksymu (tab. 1). Tym samym wp³yw cefotaksymu na ¿ywotnoœæ komórek po 48 h kultury by³ mniej szkodliwy ni¿ karbenicyliny (p = 0,014).

Tabela 1
Wp³yw karbenicyliny i cefotaksymu na ¿ywotnoœæ protoplastów marchwi po 24 h i 48 h od za³o¿enia kultury oraz czêstoœæ podzia³ów komórek w 10. i 20. dniu kultury
Stê¿enie antybiotyku [mg ml-1]
1

karbenicylina

cefotaksym

¯ywotnoœæ protoplastów [% ± b³. std.]

Czêstoœæ podzia³ów [% ± b³. std.]

24 h

48 h

2

3

4

5

6

0,0

85,5 ± 1,4

72,2 ± 3,3

80,2 ± 2,9

78,6 ± 12,4

0,1

78,3 ± 1,2

72,6 ± 0,7

78,0 ± 2,2

72,4 ± 15,6

0,2

80,9 ± 3,1

75,1 ± 4,1

56,5 ± 10,9

61,4 ± 17,9

0,3

82,7 ± 2,7

65,4 ± 11,1

31,0 ± 16,1

48,6 ± 22,4

0,4

74,3 ± 6,2

58,5 ± 8,9

13,5 ± 11,0

33,8 ± 22,5

0,5

69,7 ± 5,8

56,6 ± 13,3

3,0 ± 1,6

6,6 ± 4,8

0,0

86,6 ± 0,9

77,0 ± 4,0

83,0 ± 7,1

75,4 ± 13,3

0,1

80,5 ± 3,3

77,5 ± 5,2

75,7 ± 10,0

74,4 ± 10,2
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1

cefotaksym

2

3

4

5

6

0,2

77,6 ± 3,4

75,7 ± 4,1

70,5 ± 7,3

69,3 ± 9,0

0,3

79,5 ± 2,9

74,5 ± 8,6

66,0 ± 6,1

66,8 ± 9,2

0,4

79,8 ± 6,2

67,4 ± 7,0

58,8 ± 7,8

66,8 ± 6,5

0,5

82,9 ± 5,4

63,3 ± 8,2

43,2 ± 13,0

61,7 ± 7,8

Pierwsze podzia³y komórkowe obserwowano ju¿ po piêciu dniach od izolacji
protoplastów. Kultura dziesiêciodniowa charakteryzowa³a siê licznymi agregatami
dwu-, cztero- i oœmiokomórkowymi. W tym czasie liczba dziel¹cych siê komórek
w kontroli œrednio wynosi³a 81,6%. Po dwudziestu dniach kultury przewa¿a³y agregaty wielokomórkowe. Wynika³o to z faktu, ¿e zdecydowanie mniej komórek przechodzi³o swoje pierwsze podzia³y, natomiast wczeœniej powsta³e agregaty powiêksza³y swoje rozmiary na skutek nowych podzia³ów.
Zastosowanie antybiotyków wp³ynê³o tak¿e na aktywnoœæ mitotyczn¹ komórek.
Dodatek karbenicyliny powodowa³ znaczne obni¿enie czêstotliwoœci podzia³ów komórkowych, która mala³a liniowo wraz ze wzrostem stê¿enia antybiotyku (R2 > 0,9;
p £ 0,001; rys.) a¿ do praktycznie ich ca³kowitego zahamowania przy stê¿eniu
0,5 mg ml-1 (tab. 1). Udzia³ komórek dziel¹cych siê pozostawa³ na takim samym po-

Rys. Wp³yw karbenicyliny i cefotaksymu na ¿ywotnoœæ protoplastów marchwi i ich aktywnoœæ podzia³ow¹ (R2 = wspó³czynnik determinacji).
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ziomie po dziesiêciu i dwudziestu dniach od za³o¿enia kultury. Cefotaksym nie powodowa³ tak drastycznego obni¿enia aktywnoœci podzia³owej jak karbenicylina,
chocia¿ równie¿ wywiera³ silniejszy, negatywny efekt gdy by³ stosowany w wy¿szych stê¿eniach. Zaobserwowano tak¿e, ¿e dla wy¿szych stê¿eñ cefotaksymu toksycznoœæ tego antybiotyku zmala³a wraz z okresem trwania kultury, co objawi³o siê
wiêksz¹ czêstotliwoœci¹ dziel¹cych siê komórek po dwudziestu dniach kultury w porównaniu z kultur¹ dziesiêciodniow¹ (p = 0,001).
W ci¹gu dwóch miesiêcy prowadzenia kultury obserwowano dalszy, systematyczny wzrost agregatów komórkowych w alginianie wapnia, w efekcie którego powstawa³y minikalusy lub zarodki somatyczne. Powstawanie tkanki kalusowej by³o
charakterystyczne dla wszystkich zastosowanych stê¿eñ cefotaksymu i karbenicyliny. Zarodki somatyczne pojawi³y siê w kulturze traktowanej cefotaksymem, ale tylko przy jego ma³ych stê¿eniach (0,1 – 0,2 mg ml-1) (tab. 2). W po¿ywkach z karbenicylin¹ zarodki tworzy³y siê tak¿e przy wy¿szych stê¿eniach antybiotyku. Otrzymana tkanka kalusowa i zarodki somatyczne z ³atwoœci¹ regenerowa³y w prawid³owo
wykszta³cone roœliny. Efektywnoœæ regeneracji by³a jednak mniejsza w kulturach
z wy¿szymi stê¿eniami antybiotyków, w szczególnoœci ni¿sz¹ efektywnoœæ regeneracji obserwowano dla protoplastów traktowanych karbenicylin¹ w stê¿eniach powy¿ej 0,2 mg ml-1, co by³o zwi¹zane z ni¿sz¹ frekwencj¹ dziel¹cych siê komórek, jak
wczeœniej przedstawiono.

Tabela 2
Wp³yw karbenicyliny i cefotaksymu na regeneracjê roœlin z protoplastów marchwi
Stê¿enie antybiotyku
[mg ml -1]

Karbenicylina

Cefotaksym

wzrost komórek
w alginianie*

wydajnoœæ
regeneracji**

wzrost komórek
w alginianie

wydajnoœæ regeneracji

0,0

K, Z

+++

K, Z

+++

0,1

K, Z

+++

K, Z

+++

0,2

K, Z

+++

K, Z

+++

0,3

K, Z

++

K

+++

0,4

K, Z

++

K

+++

0,5

K

+

K

+

* K – regeneracja poœrednia przez kalus, Z – rozwój roœlin na drodze konwersji zarodków somatycznych;
** wydajnoœæ regeneracji: (+) < 5 roœlin/szalkê, (++) 5-20 roœlin/szalkê, (+++) > 20 roœlin/szalkê.

W niektórych z za³o¿onych doœwiadczeñ wyst¹pi³y zaka¿enia bakteryjne (tab. 3).
Porównanie liczby zaka¿onych szalek wyraŸnie wskazuje, ¿e karbenicylina ma³o
skutecznie hamowa³a wzrost mikroorganizmów. Jedynie kultury zawieraj¹ce 0,5 mg
ml-1 tego antybiotyku by³y wolne od patogenów. Natomiast na podkreœlenie zas³uBIOTECHNOLOGIA 2 (89) 156-164 2010
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guje fakt, ¿e w wiêkszoœci przypadków dodatek do kultury ju¿ 0,1 mg ml-1 cefotaksymu efektywnie ogranicza³ rozwój bakterii.
Tabela 3
Udzia³ zaka¿eñ bakteryjnych [%] w kulturach protoplastów marchwi w obecnoœci cefotaksymu i karbenicyliny
Stê¿enie antybiotyku [mg ml -1]

Antybiotyk
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

karbenicylina

20,8

12,5

20,8

20,8

20,8

0,5
0,0

cefotaksym

28,6

4,8

0,0

0,0

0,0

0,0

4. Dyskusja
Procedura izolacji protoplastów jest czêsto wykorzystywana w badaniach obejmuj¹cych selekcjê komórek w warunkach in vitro, transformacjê genetyczn¹ czy fuzjê protoplastów. Wymienione metody pozwalaj¹ na poszerzenie zmiennoœci genetycznej gatunków uprawnych i s¹ coraz czêœciej istotnym elementem programów
hodowlanych (15,16). Wieloetapowoœæ tych technik nara¿a prowadzone kultury komórkowe i tkankowe na przypadkowe kontaminacje grzybowe i bakteryjne, jak
równie¿ sprzyja rozwojowi mikroorganizmów endogennych. Stosowanie antybiotyków jako procedura uzupe³niaj¹ca zasady poprawnej techniki pracy w warunkach
ja³owych mo¿e byæ skutecznym elementem prewencji przed zaka¿eniami.
Na przestrzeni ostatnich trzech dekad przebadano w aspekcie ochrony przed zaka¿eniami bakteryjnymi lub ich eliminacji w roœlinnych kulturach in vitro wiele antybiotyków o ró¿nych mechanizmach dzia³ania, jak i ich kombinacji, stosuj¹c stê¿enia
w zakresie od 0,25 do 1000 mg ml-1 (1,2,4,5,17). W kulturach protoplastów s³onecznika dla prewencji kontaminacji skuteczne okaza³o siê dodanie do po¿ywki 250 mg ml-1
cefotaksymu (5), a w kulturach pêdów orzecha laskowego konieczne by³o stosowanie a¿ 500-1000 mg ml-1 timentinu i 1000 mg ml-1 streptomycyny jednoczeœnie (4).
Bardzo niskie dawki mieszaniny dwóch antybiotyków (po 5 mg ml-1 ka¿dy), tj. imipenemu/ampicyliny oraz imipenemu/penicyliny G efektywnie ogranicza³y wzrost bakterii w kulturach wierzcho³ków pêdów, m.in. Spatiphyllum sp. i Syngonium sp. (17).
Natomiast dla eliminacji Agrobacterium z kultury po transformacji hypokotyli Astragalus
stopniowo redukowano zawartoœæ cefotaksymu w po¿ywce z poziomu od 500 mg ml-1,
poprzez 250 mg ml-1 i 100 mg ml-1 do 0 mg ml-1 (8). W œwietle cytowanych wyników
zastosowane w tej pracy stê¿enia antybiotyków w przedziale od 100 mg ml-1 do
500 mg ml-1 s¹ wystarczaj¹ce dla ograniczenia wzrostu niepo¿¹danych mikroorganizmów w kulturach tkankowych marchwi. U¿ycie w tym celu cefotaksymu okaza³o siê
zdecydowanie efektywniejsze w porównaniu z karbenicylin¹.
Antybiotyki mog¹ byæ tak¿e wykorzystywane w roœlinnych kulturach in vitro
w celu regulacji procesów wzrostu i rozwoju. Ich dzia³anie hormonalne wynika naj162
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prawdopodobniej z faktu, ¿e komórki metabolizuj¹ antybiotyki w zwi¹zki o dzia³aniu analogicznym do fitohormonów, które hamuj¹c biosyntezê etylenu w kulturze
pozytywnie wp³ywaj¹ na ró¿nicowanie siê roœlin (2,7,10). Stymulacjê procesów regeneracji roœlin z ró¿nych eksplantatów wyjœciowych obserwuje siê tak¿e po zastosowaniu cefotaksymu i karbenicyliny. Takie dzia³anie cefotaksymu w dawce 500 mg ml-1
wykazano w trakcie namna¿ania i elongacji pêdów dla kilku genotypów buraka cukrowego (10). Z kolei mniejsza dawka cefotaksymu (100 mg ml-1) by³a optymalna dla
indukcji embriogenicznego kalusa w kulturach dojrza³ych zarodków pszenicy, podczas gdy dodatek karbenicyliny w ka¿dym z wybranych stê¿eñ (tj. od 40 do 80 mg ml-1)
nie podnosi³ wydajnoœci tego procesu. Przypuszcza siê, ¿e jest to wynikiem powstaj¹cej w wyniku metabolizowania karbenicyliny fizjologicznie aktywnej auksyny,
tj. NAA, która zaburzaj¹c prawid³ow¹ równowagê auksynowo-cytokininow¹ w eksplantatach obni¿a ich podatnoœæ na regeneracjê (7). Obecnoœæ cefotaksymu w po¿ywce w dawkach od 50 mg ml-1 do 400 mg ml-1 by³a niezbêdna do podjêcia podzia³ów komórkowych przez protoplasty Passiflora edulis, ale ju¿ niekonieczna na
etapie namna¿ania tkanki kalusowej i regeneracji z niej pêdów (18). Odmienn¹ reakcjê tkanki na antybiotyki w kulturach liœcieni buraka cukrowego zaobserwowa³ Catlin (9). Zastosowane przez niego w ró¿nych dawkach kanamycyna, gentamycyna,
genetycyna, hygromycyna i phleomycyna redukowa³y zdolnoœæ eksplantatów do kalusogenezy, a tym samym wydajnoœæ regeneracji z tkanki kalusowej. Na podstawie
otrzymanych przez nas wyników mo¿na przypuszczaæ, ¿e zarówno cefotaksym, jak
i karbenicylina dzia³a³y raczej negatywnie na procesy rozwojowe komórek marchwi.
Dlatego wraz ze wzrostem ich stê¿enia w po¿ywce widoczne by³o najpierw obni¿enie ¿ywotnoœci protoplastów, a w konsekwencji tak¿e czêstoœci podzia³ów komórek. Bardziej toksyczny wp³yw na tym etapie wzrostu przejawia³a karbenicylina. Jednoczeœnie analizuj¹c wyniki dotycz¹ce efektywnoœci regeneracji roœlin mo¿na przypuszczaæ, ¿e w porównaniu z cefotaksymem, wy¿sze dawki karbenicyliny nie hamowa³y ca³kowicie somatycznej embriogenezy, która jest bardziej po¿¹danym procesem uzyskiwania roœlin.

5. Podsumowanie
Pomimo hamuj¹cego wp³ywu stosowanych antybiotyków na ¿ywotnoœæ protoplastów, zdolnoœæ podzia³ow¹ komórek marchwi i liczbê tworz¹cych siê zarodków
somatycznych oraz tkanki kalusowej, zastosowanie cefotaksymu i karbenicyliny
w badanych stê¿eniach pozwoli³o uzyskaæ prawid³owo wykszta³cone roœliny. Zatem
aplikacja tych zwi¹zków do kultury protoplastów marchwi dla zabezpieczenia przed
kontaminacjami bakteryjnymi wprawdzie obni¿a potencja³ regeneracyjny komórek,
ale pozostawia go na poziomie wystarczaj¹cym dla efektywnej regeneracji roœlin.
S³abszy negatywny efekt dzia³ania na komórki marchwi wykazywa³ cefotaksym, który mo¿e byæ z powodzeniem stosowany w kulturach protoplastów tego gatunku
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w stê¿eniu do 0,2 mg ml-1. Konsekwencj¹ takiego doboru antybiotyku jest niewielkie ograniczenie rozwoju protoplastów przy zachowaniu zdolnoœci kultury do tworzenia zarodków somatycznych i wysokiej wydajnoœci regeneracji roœlin oraz efektywna prewencja przed zaka¿eniami bakteryjnymi. Zastosowanie karbenicyliny poci¹ga za sob¹ silniejszy efekt toksycznego dzia³ania na komórki roœlinne i niebezpieczeñstwo znacznego ograniczenia ich populacji w kulturze, zw³aszcza jeœli bêdzie
stosowana w stê¿eniu powy¿ej 0,2 mg ml-1.
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