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Szeroko zakrojone badania nad zdolnościami morfogenetycznymi gatunków roślin z rodzaju
Gentiana wykorzystują dwa podstawowe systemy regeneracji: somatyczną embriogenezę i
organogenezę. Regeneracja roślin z eksplantatów liściowych, zawiesin komórkowych oraz
protoplastów wymaga weryfikacji zawartości DNA i liczby chromosomów regenerantów.

Cytometria przepływowa stanowi  doskonałe narzędzie analizy roślin pochodzących zarówno z
kultur in vitro jak i rosnących w warunkach in vivo. Zastosowanie odpowiedniego barwnika
fluorescencyjnego pozwala na określenie poziomu DNA zawartego w jądrze komórkowym.

MATERIAŁY I METODY

Materiał do badań stanowiły rośliny G. kurroo, pozyskane na drodze somatycznej embriogenezy
indukowanej na blaszkach liściowych (A), bezpośrednio na eksplantatach siewek (B) oraz
regeneranty uzyskane z zawiesiny komórkowej pochodzenia hypokotylowego (C). A także
regeneranty kultur protoplastów (D) G. kurroo i G. tibetica. Analizowano również cykl
komórkowy zawiesin G. kurroo, G. tibetica, G. pannonica i G. cruciata w 7-mym dniu po pasażu.

WYNIKI

Przeprowadzone doświadczenie wskazuje na wysoką zmienność genetyczną regenerantów
uzyskanych w kulturze protoplastów G. kurroo (Tab.1). Może być ona spowodowana
występowaniem licznych spontanicznych fuzji protoplastów lub nieprawidłościami  w podziałach
komórek hodowanych w kulturach agarozowych. Ponieważ nie obserwowano dużej ilości
protoplastów, z więcej niż jednym jądrem komórkowym bezpośrednio po izolacji, otrzymane
wyniki wskazują raczej na tę drugą przyczynę. Nie obserwowano zwiększenia ploidalności w 5
badanych regenerantach uzyskanych w kulturze protoplastów G. tibetica.

WNIOSKI

1. W przebadanej cytometrycznie populacji regenerantów różnego
pochodzenia największa zmienność zawartości DNA cechowała
regeneranty protoplastowe.

2. Duża zmienność wartości DNA dla fazy G1 i G2/M może
znajdować swoje podłoże zarówno w  zróżnicowaniu gatunkowy,
pochodzeniowym tkanki inicjującej jak i wieku kultury

Tab.2 Procentowy udział komórek w fazie G1 i G2/M w zawiesinach
komórkowych G. kurroo, G. tibetica, G. cruciata i G. pannonica o
różnym pochodzeniu (analiza wykonana 7-go dnia kultury).

Tab.1 Liczba regenerantów 2C, 4C i 6C wyrażona w wartościach bezwzględnych DNA
uzyskana dla G. kurroo Royle.

6C4C2Cbadane

117826kultura
protoplastów

021416 zawiesina kom.
061622 liście

0156 liścienie
0077 hypokotyle siewek

0145 korzenie siewek

    RoślinyPochodzenie
regenerantów

Wyk.1 DNA-histogramy regenerantów G. kurroo pochodzących z kultur
protoplastów zawiesin komórkowych (A,B,C) oraz zawiesiny G. cruciata/L (D).

8.34 ± 5.7155.57 ± 4.00G. pannonica/liścień

7.03 ± 6.3658.92 ± 5.17G. pannonica/korzeń

10.45 ± 4.3552.60 ± 5.43G. cruciata/liścień
8.20 ± 7.7742.33 ± 5.56G. cruciata/hypokotyl

7.95 ± 4.6454.01 ± 4.08G. cruciata/korzeń
3.20 ± 3.5040.14 ± 3.24G. tibetica/zarodek

17.24 ± 3.5258.46 ± 5.71G. kurroo/liść

8.16 ± 3.6267.68 ± 4.55G. kurroo/liścień
13.30 ± 5.7164.47 ± 5.71G kurroo/hypokotyl

G2/MG1Rodzaj zawiesiny

Najmłodsze liście roślin oraz tkankę zawiesinową rozdrabniano
bezpośrednio przed pomiarem w buforze zawierającym: 0.1M
Tris, 2.5mM MgCl2 

. 6H2O, 85mM NaCl, 0.1%Triton X-100 z
dodatkiem 2µg/ml DAPI i 50µg/ml rybonukleazy, a następnie
przesiewano przez filtr o wielkości oczek 50µm. Do
wyskalowania cytometru (Partec CCA) użyto grochu odmiany
„Set” o zawartości 2C DNA równej 9,11pg (kontrola
zewnętrzna). Kontrolę wewnętrzną stanowiły liście siewek trzech
badanych goryczek. Uzyskane wyniki wyrażono w wartościach
bezwzględnych DNA. Dodatkowo dla porównania zastosowano
barwienie stożków wzrostu korzeni badanych roślin G. kurroo
za pomocą roztworu acetoorceiny i zliczano chromosomy w
komórkach będących w trakcie podziału (Fot.1A i B)..
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Fot.1 A i B. Metafaza komórek stożków wzrostu korzeni regenerantów

Wyniki analizy cytometrycznej zawiesin komórkowych przedstawiają
procentowy udział komórek będących w trakcie podziałów (Tab.2).
Stosunkowo mała liczba komórek w fazie G2/M może być związana ze
zużyciem substancji odżywczych w pożywce i przegłodzeniem tkanki w 7-
mym dniu kultury.


