PRACE EKSPERYMENTALNE

Mikrorozmna¿anie Leucojum
®
aestivum L. w bioreaktorze RITA
Agata Ptak, Joanna G¹dek
Katedra Hodowli Roœlin i Nasiennictwa, Uniwersytet Rolniczy, Kraków

Micropropagation of Leucojum aestivum L. in bioraector RITA®
Summary
Embryogenic callus of Leucojum aestivum was transferred to solid and liquid
media in bioreactor RITA® vessels. Callus growth on the liquid medium enriched
with 2 and 5 mM Picloram and 0.5 mM BA was characterized by a higher multiplication index. The greatest number of somatic embryos was observed on the callus multiplied in bioreactor using 5-minute flushing with the medium. Globular
embryos developed into torpedo-stage embryos and plantlets under the influence of NAA (0.5 mM) and zeatin (5 mM). Liquid medium promoted the development of L. aestivum somatic embryos and plantlets.
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Œnie¿yca letnia (Leucojum aestivum L.) jest przedstawicielem
rodziny amarylkowatych (Amaryllidaceae) (1). Jest ozdobn¹ roœlin¹ cebulow¹, ma tak¿e w³aœciwoœci lecznicze. Roœlina ta jest
cennym Ÿród³em wielu alkaloidów izochinolinowych, m. in. galantaminy, nor-galantaminy i likoryny. Wœród nich na szczególn¹
uwagê zas³uguje galantamina, która jest odwracalnym inhibitorem acetylocholinesterazy i aktualnie znajduje zastosowanie
w leczeniu choroby Alzheimera (2).
W dotychczasowych badaniach wykazano, ¿e kalus embriogeniczny oraz zarodki somatyczne œnie¿ycy letniej mog¹ byæ cennym Ÿród³em galantaminy i innych alkaloidów Amaryllidaceae.
Jednak iloœci alkaloidów uzyskiwane t¹ drog¹ nie s¹ jeszcze
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wystarczaj¹co du¿e (3). Wprowadzenie po¿ywek p³ynnych oraz bioreaktorów mog³oby znacznie zwiêkszyæ wydajnoœæ somatycznej embriogenezy, a tak¿e produkcjê
alkaloidów z udzia³em kultur in vitro (4). Bioreaktor RITA® o okresowym systemie
zalewania po¿ywk¹ pozwala na wzrost kultury w warunkach tlenowych oraz czasowy dostêp do sk³adników po¿ywki. W literaturze donosi siê o korzystnym wp³ywie
tego typu bioreaktora na indukcjê i rozwój zarodków somatycznych m. in. u narcyza, kawy i bananowca (5,6). Natomiast roœliny prowadzone w bioreaktorze RITA®
charakteryzuj¹ siê wysokim wspó³czynnikiem namna¿ania, a tak¿e wiêksz¹ zdolnoœci¹ do aklimatyzacji (7,6). Dotychczas nie opracowano sposobu mikrorozmna¿ania
œnie¿ycy letniej z wykorzystaniem bioreaktora RITA®. Celem pracy by³a ocena mo¿liwoœci zastosowania bioreaktora RITA® do namna¿ania kalusa embriogenicznego
(charakteryzuj¹cego siê s³abymi zdolnoœciami regeneracyjnymi) oraz do indukcji,
rozwoju zarodków somatycznych i regeneracji roœlin œnie¿ycy letniej.

2. Materia³ i metody
2.1. Materia³ roœlinny
Materia³ roœlinny do badañ stanowi³ dwuletni kalus œnie¿ycy letniej (Leucojum
aestivum L.) otrzymany wed³ug procedury opisanej w pracy Ptak i Cierniak (8) na
po¿ywce zawieraj¹cej sole mineralne wed³ug Murashige i Skoog (MS) (9) z dodatkiem 3% sacharozy, 25 mM Picloramu i 0,5 mM BA oraz 0,7% agaru. Odczyn po¿ywki
wynosi³ 5,5.

2.2. Namna¿anie kalusa embriogenicznego oraz indukcja zarodków somatycznych
Kalus œnie¿ycy letniej o masie 5 g wyk³adano na po¿ywkê sta³¹ do p³ytek Petriego (kontrola) oraz do naczyñ bioreaktora o okresowym systemie zalewania RITA®.
Doœwiadczenie za³o¿ono w 5 powtórzeniach. Do badañ wykorzystano po¿ywkê MS
wzbogacon¹ w Picloram (2, 5, 10, 25 mM) i 0,5 mM BA oraz 3% sacharozy, pH wynosi³o 5,5. W ka¿dym z naczyñ znajdowa³o siê 200 ml p³ynnej po¿ywki. Dla ka¿dej
kombinacji, ró¿ni¹cej siê stê¿eniem Picloramu, ustalono dwa czasy zalewania po¿ywk¹: 5 i 15 minut. Kultury zalewane by³y co 2 godziny. Natomiast p³ytki Petriego
nape³niano 25 ml po¿ywki zestalonej agarem (0,7%). Kalus namna¿ano w ciemnoœci
w temperaturze 25±2°C przez 4 tygodnie.
Po up³ywie 4 tygodni kalus pochodz¹cy z bioreaktora i po¿ywki sta³ej pasa¿owano do p³ytek Petriego na po¿ywkê agarow¹, zawieraj¹c¹ identyczne, jak we wczeœniejszym etapie doœwiadczenia, stê¿enia regulatorów wzrostu.
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Kultury prowadzono przez 4 tygodnie w identycznych warunkach, jak we wczeœniejszym etapie doœwiadczenia, a nastêpnie okreœlono wspó³czynnik namna¿ania
kalusa, stosuj¹c wzór: (masa koñcowa kalusa-masa pocz¹tkowa kalusa)/masa pocz¹tkowa kalusa oraz liczono formuj¹ce siê zarodki somatyczne. Do porównañ œrednich wykorzystano test Duncana. Oceny istotnoœci ró¿nic pomiêdzy œrednimi dokonano przy a £ 0,05.

2.3. Rozwój zarodków somatycznych
Zarodki somatyczne w stadium globularnym uzyskane na po¿ywce MS z dodatkiem 5 mM Picloramu i 0,5 mM BA wa¿ono i wyk³adano po 1g do naczyñ RITA® oraz
na po¿ywkê sta³¹ do p³ytek Petriego. Doœwiadczenie zak³adano w 5 powtórzeniach.
Kultury zalewano po¿ywk¹ przez 5 minut w odstêpach dwugodzinnych. Stosowano
po¿ywkê MS wzbogacon¹ w 0,5 mM NAA i 5 mM zeatyny, 3% sacharozy, pH po¿ywki
wynosi³o 5,8. Kultury prowadzono na œwietle przy natê¿eniu œwiat³a 30 mmol×m-2×s-1
przez 8 tygodni. Pasa¿e wykonywano co 4 tygodnie. Po up³ywie 8 tygodni okreœlono
procentowy udzia³ zarodków somatycznych w stadium torpedy oraz oznaczono
œwie¿¹ masê ka¿dego zarodka liœcieniowego. Dla uzyskanych wartoœci œrednich obliczono odchylenia standardowe.

2.4. Konwersja zarodków somatycznych w roœliny
Zarodki somatyczne œnie¿ycy letniej w stadium torpedy wa¿ono i wyk³adano do
naczyñ RITA® oraz na po¿ywkê sta³¹ do kolb. Kultury zalewano po¿ywk¹ przez
5 minut w odstêpach dwugodzinnych. Wykorzystano po¿ywkê identyczn¹, jak do
rozwoju zarodków somatycznych. Kultury prowadzono na œwietle (natê¿enie
œwiat³a 30 mmol×m-2×s-1), w temperaturze 25±2°C przez 16 tygodni. Pasa¿e wykonywano co 4 tygodnie. Doœwiadczenie za³o¿ono w 5 powtórzeniach. Dla ka¿dego powtórzenia wy³o¿ono po 10 zarodków. Po 4, 8, 12 i 16 tygodniach oznaczono œredni
przyrost œwie¿ej masy zregenerowanych roœlin. Dla uzyskanych wartoœci œrednich
obliczono odchylenia standardowe.

2.5. Analiza cytometryczna regeneratów
Do badañ wykorzystano najm³odsze liœcie roœlin zregenerowanych w warunkach
in vitro. Kontrolê stanowi³y liœcie izolowane z roœliny matecznej. Analizê wykonano
przy u¿yciu cytometru przep³ywowego wed³ug metody opisanej w pracy Thiem i Œliwiñska (10).
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3. Wyniki i dyskusja
Po 8 tygodniach trwania kultury stwierdzono, ¿e kalus œnie¿ycy letniej namna¿any w bioreaktorze (5 minut zalewania po¿ywk¹) przez 4 tygodnie, a nastêpnie
przez 4 tygodnie na po¿ywce sta³ej, charakteryzowa³ siê najwy¿szymi wspó³czynnikami namna¿ania (0,3-0,8). Najni¿sze wspó³czynniki namna¿ania odnotowano natomiast dla kalusa rosn¹cego w sposób ci¹g³y na po¿ywkach sta³ych (0,1-0,3) (tab. 1).
W dostêpnej literaturze informacje o namna¿aniu kalusa w bioreaktorze RITA® s¹
bardzo ograniczone. W obrêbie rodziny Amaryllidaceae, do której nale¿y œnie¿yca,
badania takie prowadzono jedynie dla Narcissus pseudonarcissus (11). W kulturach
Narcissus pseudonarcissus, podobnie jak w tych badaniach, odnotowano wy¿sze przyrosty masy kalusa pochodz¹cego z bioreaktora RITA®, ni¿ z po¿ywek sta³ych.

Tabela 1
Wp³yw stanu fizycznego po¿ywki oraz stê¿enia Picloramu na namna¿anie kalusa œnie¿ycy letniej
Stan fizyczny po¿ywki
Stê¿enie Picloramu
[mM]

po¿ywka sta³a (8 tyg.)

2

0,25 bc*

0,75 f

po¿ywka p³ynna (4 tyg.),
po¿ywka p³ynna (4 tyg.),
5 min zalewania + po¿ywka 15 min zalewania + po¿ywka
sta³a (4 tyg.)
sta³a (4 tyg.)
0,65 e

5

0,17 ab

0,71 ef

0,64 e

10

0,18 ab

0,35 d

0,25 bc

25

0,11 a

0,29 cd

0,18 ab

*œrednie oznaczone t¹ sam¹ liter¹ nie ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ istotnie przy a £ 0,05 wg testu Duncana.

W prezentowanych badaniach stwierdzono tak¿e, ¿e niskie stê¿enia Picloramu:
2 i 5 mM wp³ywa³y korzystnie na wzrost kalusa (tab. 1). Wiadomo, ¿e do indukcji kalusa stosuje siê zazwyczaj wy¿sze stê¿enia auksyn natomiast w kolejnych etapach
somatycznej embriogenezy (namna¿ania i indukcji zarodków somatycznych) obni¿a
siê zawartoœæ auksyn lub ca³kowicie usuwa siê je z po¿ywki (12).
Po zakoñczeniu 8-tygodniowego cyklu namna¿ania kalusa najwiêksz¹ liczbê zarodków somatycznych odnotowano z kalusa kultywowanego w bioreaktorze RITA®
(czas zalewania po¿ywk¹: 5 minut), a nastêpnie pasa¿owanego na po¿ywkê sta³¹
(œrednio: 13 zarodków/1g kalusa). Najmniej zarodków powstawa³o natomiast z kalusa namna¿anego w sposób ci¹g³y na po¿ywkach sta³ych (œrednio: 2 zarodki/1g kalusa) (rys. 1).
Bioreaktor RITA® jest systemem wykorzystywanym przede wszystkim do indukcji i prowadzenia kultur zarodków somatycznych (6). Zarodki somatyczne indukowano w bioreaktorze RITA®, m. in. u takich roœlin, jak: Narcissus pseudonarcissus,
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* œrednie oznaczone t¹ sam¹ liter¹ nie ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ istotnie przy a £ 0,05 wg testu Duncana
Rys. 1. Wp³yw stanu fizycznego po¿ywki na indukcjê zarodków somatycznych œnie¿ycy letniej.

Citrus deliciosa, Coffea arabica, Coffea canephora, Musa, Psidium guajava i Saccharum sp.
(6,11,13). U wszystkich wymienionych roœlin zastosowanie okresowego systemu zalewania po¿ywk¹ (RITA®) zwiêksza³o (w porównaniu do wyników otrzymanych na
po¿ywce sta³ej) liczbê formuj¹cych siê zarodków somatycznych z kalusa oraz poprawia³o ich jakoœæ.
Jednym z parametrów wp³ywaj¹cych na wydajnoœæ procesu somatycznej embriogenezy w bioreaktorze RITA® jest czas zalewania kultury po¿ywk¹ (13). W kulturach
Leucojum aestivum najwiêcej zarodków otrzymano stosuj¹c piêciominutowe zalewanie po¿ywk¹ (rys. 1). Podobne wyniki uzyska³y Malik i Molenda (13) w badaniach nad
indukcj¹ zarodków somatycznych u narcyza. Wyd³u¿enie czasu zalewania kalusa
po¿ywk¹ (powy¿ej piêciu minut) wp³ywa³o tak¿e negatywnie na liczbê oraz jakoœæ
uformowanych zarodków somatycznych Coffea arabica (5).
Zarodki globularne œnie¿ycy letniej przekszta³ca³y siê w zarodki w stadium torpedy na po¿ywce wzbogaconej w 0,5 mM NAA oraz 5 mM zeatyny. Nieznacznie wy¿szy procent zarodków somatycznych w stadium torpedy odnotowano w przypadku
zarodków globularnych kultywowanych w bioreaktorze RITA® (tab. 2). Zaobserwowano natomiast ró¿nice w masie otrzymanych zarodków. Zarodki rozwijaj¹ce siê
w bioreaktorze RITA® charakteryzowa³y siê wy¿sz¹ mas¹ ni¿ zarodki rosn¹ce na
po¿ywce sta³ej (odpowiednio: 0,8 g i 0,6 g) (tab. 2).
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Tabela 2
Wp³yw stanu fizycznego po¿ywki na rozwój zarodków somatycznych œnie¿ycy letniej
Stan fizyczny po¿ywki

Zarodki w stadium torpedy
[%]

Masa zarodków somatycznych w stadium torpedy
[g]

po¿ywka sta³a

74,5±0,2*

0,56± 0,1

po¿ywka p³ynna (zalewanie: 5 min)

89,6±0,4

0,83± 0,1

*wyniki s¹ œredni¹ z 5 powtórzeñ ± odchylenie standardowe.

Zarodki w stadium torpedy rozwija³y siê w roœliny zarówno na po¿ywce sta³ej,
jak i w bioreaktorze. Po 16. tygodniach obserwowano uformowane roœliny œnie¿ycy
letniej. Wprowadzenie okresowego systemu zalewania po¿ywk¹ pozwoli³o jednak
na otrzymanie roœlin odznaczaj¹cych siê wydajniejszym przyrostem masy w porównaniu do roœlin rosn¹cych na po¿ywce sta³ej (rys. 2). Niezale¿nie od zastosowanych
warunków fizycznych po¿ywki nie odnotowano ¿adnych deformacji roœlin, np. staœmieñ. Podobnie, jak w tej pracy, roœliny Psidum guajava oraz Saccharum sp. otrzymane w bioreaktorze RITA® charakteryzowa³y siê wy¿szymi przyrostami masy ni¿ roœliny prowadzone na po¿ywce sta³ej (14,15). W literaturze dostêpne s¹ tak¿e informacje na temat namna¿ania pêdów, np. jab³oni w bioreaktorze RITA®. Pêdy kultywowane w bioreaktorze by³y znacznie d³u¿sze ni¿ pêdy rosn¹ce na po¿ywce sta³ej
oraz ³atwiej tworzy³y korzenie i aklimatyzowa³y siê (16).

* wyniki sa œredni¹ z 5 powtórzeñ ± odchylenie standardowe
Rys. 2. Wp³yw stanu fizycznego po¿ywki na przyrost masy roœlin œnie¿ycy letniej.
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W przeprowadzonych analizach cytometrycznych zregenerowanych w warunkach in vitro roœlin œnie¿ycy letniej (w bioreaktorze oraz na po¿ywkach sta³ych) nie
wykazano w testowanych próbach osobników o zmienionym stopniu ploidalnoœci.
Brak zmiennoœci materia³u zregenerowanego w kulturach in vitro mo¿e wskazywaæ
na mo¿liwoœæ jego szerokiego wykorzystania w praktyce.

4. Podsumowanie
Zastosowanie bioreaktora o okresowym systemie zalewania (RITA®) wp³ywa korzystnie na nmana¿anie kalusa, indukcjê zarodków somatycznych oraz rozwój roœlin
œnie¿ycy letniej. Wprowadzenie takiego systemu mikrorozmna¿ania pozwala równie¿ na poprawê zdolnoœci regeneracyjnych kalusa oraz na uzyskanie roœlin wysokiej jakoœci.
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