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2013 r. W 2013r w ramach projektu rozpoczęto realizację 3 zadań. Celem pierwszego zadania było 
określenie wpływu rodzaju eksplantatu, składu pożywki oraz warunków fizycznych 
prowadzenia kultury na indukcję somatycznej embriogenezy C. delgadii. W wyniku 
przeprowadzonych badań stwierdzono, że 1) najlepszym eksplantatem do indukowania 
procesu somatycznej embriogenezy jest fragment ogonka liściowego długości 1,5 mm lub 2,5 
mm pochodzący z pierwszego liścia; 2) pożywka zestalona agarem skuteczniej indukuje 
somatyczną embriogenezę niż płynna; 3) somatyczna embriogeneza zachodzi bez użycia 
roślinnych regulatorów wzrostu; 4) optymalna pożywka do indukcji embriogenezy zawiera 
połowę makro- i mikroelementów (0,5MS) oraz 1% sacharozę, jakkolwiek obecność 2% 
sacharozy sprzyja rozwojowi zarodków somatycznych; 5) światło stymuluje powstawanie 
zarodków somatycznych. W wyniku przeprowadzonych badań ustalono następujące, 
optymalne warunki kultury: indukcja embriogenezy (pierwsze 3 tygodnie) zachodzi 
w ciemności na pożywce 0,5MS wzbogaconej 1% sacharozą, dalszy rozwój zarodków (od 4-
tego tygodnia) zachodzi na świetle, na tej samej pożywce. W tych warunkach 84% 
eksplantatów reaguje formowaniem zarodków somatycznych. Średnio powstaje 40 zarodków 
na jeden wyłożony eksplantat. Ze względu na różne drogi regeneracji materiału roślinnego, 
prowadzące do otrzymania roślin o różnej ploidalności, podjęto próby określenia liczby 
chromosomów w regeneratach. Zoptymalizowano metodę uzyskiwania preparatów płytek 
metafazowych z komórek stożków wzrostu korzeni sporofitów Cyathea delgadii, bazującą na 
maceracji materiału roślinnego 5M roztworem HCl i barwieniem odczynnikiem Schiff’a. 

W ramach zadania drugiego rozpoczęto eksperymenty nad udokumentowaniem 
pochodzenia zarodków somatycznych. Analiza preparatów przyżyciowych i eksplantatów 
prześwietlanych pozwala wnioskować, że zarodki powstające na ogonkach liściowych mają 
pochodzenie epidermalne i jednokomórkowe. W celu pogłębienia obserwacji materiał 
poddano utrwalaniu i odwodnieniu wg odpowiednio zmodyfikowanej procedury do 
mikroskopu elektronowego transmisyjnego i skaningowego. Obserwacje są w toku. 

W celu rozwinięcia badań proteomicznych nad somatyczną embriogenezą (zadanie 
trzecie) badanego gatunku paproci zoptymalizowano metodykę izolacji białek i prowadzenia 
elektroforezy. 

 
2014 r. Prowadzone w 2014r badania nad przygotowaniem preparatów do mikroskopu 
elektronowego transmisyjnego wykazały, że materiał roślinny zawiera w wakuolach silnie 
osmofilne substancje, które w czasie krojenia skrawków semicienkich wypadają z komórek 
tworząc dziury. Z drugiej strony, przesycone suberynami, grube ściany komórkowe 
skutecznie ograniczają wnikanie żywic, co uniemożliwia wykonanie odpowiednich 
preparatów. W związku z tym podjęto kroki w kierunku zmodyfikowania standardowo 



stosowanej procedury utrwalania i zatapiania w żywicach. W tych eksperymentach skracano 
czas traktowania utrwalaczem następczym, wydłużano czas odwadniania w alkoholach 
(szczególnie na etapie 70% roztworu), modyfikowano rodzaj żywicy (epon, Spurr) oraz 
stosowano różne ich mieszanki i czasy przesycania nimi. Ponadto do glutaraldehydu 
dodawano tween, a materiał roślinny dodatkowo krojono na drobniejsze fragmenty 
w roztworze utrwalacza, by zwiększyć penetrację żywicami. Badania są nadal kontynuowane, 
ponieważ otrzymane rezultaty nie są jeszcze zadowalające. Dotychczasowe analizy 
mikroskopowe pozwoliły na udokumentowanie pochodzenia zarodków somatycznych 
z pojedynczej komórki epidermalnej. Udowodniono, że w przeciwieństwie do zapłodnionej 
komórki jajowej, embriogenna komórka somatyczna eksplantatu inicjalnego (ogonka) 
przechodzi kilka podziałów prostopadłych do jego osi, a następnie podziały komórkowe 
o różnym nasileniu prowadzą do wyodrębnienia czterech segmentów. Segmenty te mogą być 
inicjałami kolejnych czterech organów zarodka paproci, tj. liścia zarodkowego, pędu, 
korzenia zarodkowego i stopki. Włoski pojawiające się początkowo tylko na komórkach 
jednego z segmentów mogą być markerem części apikalnej zarodka. Badania pozwoliły na 
wyodrębnienie i nazwanie trzech stadiów rozwoju zarodka somatycznego: 1) liniowego (od 
pierwszego podziału komórki do powstania kilkunastokomórkowego prazarodka); 2) 
wczesnego zarodkowego liścia (do pojawienia się zawiązka pierwszego liścia); 3) późnego 
zarodkowego liścia (do pojawienia się zawiązka drugiego liścia). Stadium liniowe w 
embriogenezie somatycznej odpowiada stadium globularnemu w rozwoju zarodka 
zygotycznego. Obecnie trwają badania nad określeniem różnic w budowie komórkowej 
poszczególnych segmentów zarodka na poziomie TEM. 

W badaniach nad optymalizacją warunków somatycznej embriogenezy wykazano, że do 
zaindukowania tego procesu niezbędne jest poddanie roślin wyjściowych etiolacji. Tylko 
eksplantaty pobrane z etiolowanych roślin są źródłem zarodków somatycznych. W bieżącym 
roku rozpoczęto badania nad wpływem inhibitorów wzrostu na indukcję badanego procesu. 
Stosując fluridon (inhibitor biosyntezy ABA) wykazano, że ABA pełni kluczową rolę w 
indukowaniu zarodków somatycznych. Natomiast stosując ancymidol (inhibitor biosyntezy 
giberelin) wykazano, że gibereliny odgrywają kluczową rolę w rozwoju młodocianych roślin 
C. delgadii.  

Analizie proteomicznej SDS-PAGE (wg procedury opracowanej w poprzednim roku) 
poddano eksplantaty pobrane z roślin kontrolnych oraz eksplantaty, na których zostały 
zaindukowane pierwsze podziały epidermy prowadzące do tworzenia somatycznych 
zarodków. Otrzymane żele poddano analizie statystycznej, na podstawie której wytypowano 
200 plamek różnicujących do spektrometrycznej identyfikacji białek. 

Rozpoczęto badania nad krioprezerwacją zarodków somatycznych C. delgadii. 
 

2015 r. W 2015 r. w ramach zadania pt. „Optymalizacja warunków kultury in vitro dla 
zapewnienia wysokiej efektywności procesu somatycznej embriogenezy (SE); regeneracja 
roślin i utrzymywanie kultury in vitro C. delgadii” kontynuowano badania nad 
fitohormonalną regulacją indukcji somatycznej embriogenezy. W badaniach wykorzystano: 
2,3,5-triiodobenzoic acid (TIBA) - inhibitor polarnego transportu auksyn, kwas salicylowy 
(SA) -inhibitor biosyntezy etylenu, fluridon - inhibitor biosyntezy ABA, ancymidol - inhibitor 
biosyntezy giberelin oraz antypirynę - inhibitor biosyntezy kwasu jasmonowego. 
Doświadczenia wykazały, że blokowanie biosyntezy giberelin i kwasu jasmonowego nie 
wpływa na indukcję SE, natomiast powoduje zaburzenia w rozwoju zarodków somatycznych 
paproci. Zastosowanie TIBA i fluridonu w stężeniu 50 µM oraz SA w stężeniu 100 µM 
powoduje całkowite zahamowanie produkcji zarodków somatycznych. Wskazuje to na 
kluczową rolę auksyn, ABA i etylenu w indukowaniu tego procesu u C. delgadii. Obecnie 



prowadzone są analizy chromatograficzne w kierunku określenia zmian w zawartości 
endogennych hormonów (auksyn, cytokinin, ABA) oraz cukrów w czasie indukcji SE, jak 
również na różnych etapach jej blokowania przez inhibitory biosyntezy tych hormonów. 

Realizacja zadania pt. „Wykonanie cytomorfologicznej charakterystyki indukcji 
i ekspresji somatycznej embriogenezy paproci oraz rozwoju zarodków somatycznych” 
pokazała, że w komórkach eksplantatów (epidermy, kory pierwotnej i walca osiowego) 
obserwowanych w 16 dniu od ich wyłożenia na pożywkę dochodzi do nagromadzenia skrobi 
asymilacyjnej oraz elektronowo gęstych złogów. Z wykorzystaniem mikroskopii elektronowej 
transmisyjnej wykazano, że złogi są zlokalizowane w wakuolach. Badania pokazały również, 
że podziały przechodziły jedynie komórki epidermy, z których następnie rozwijały się zarodki 
somatyczne. Pozostałe komórki były niezdolne do podziałów. Rozwój zarodków został 
udokumentowany z użyciem mikroskopii elektronowej skaningowej. Ponadto 
z wykorzystaniem niskocząsteczkowego fluorochromu transportu symplastowego HPTS 
(kwas 8-hydroksypireno-1,3,6-trójsulfonowy) oraz octanu HPTS (HPTSA) wykazano, że 
w trakcie SE C. delgadii dochodzi do zmian w komunikacji symplastowej między komórkami 
eksplantatu, jak również w obrębie powstającego prazarodka. 

Profile białkowe uzyskane z wykorzystaniem dwukierunkowej elektroforezy 2D-PAGE 
(zadanie 3) wykazały, że w czasie indukcji SE dochodzi do wzrostu aktywności 64 białek, jej 
ograniczenia u 24 białek, pojawia się 26 nowych plamek, a zanika 6. Z wykorzystaniem 
spektrometrii masowej zidentyfikowano 120 różnicujących plamek białkowych, wśród 
których największą grupę funkcyjną stanowiły białka związane z metabolizmem 
węglowodanów (32%), białek (21%) i aminokwasów (9%) oraz organizacją komórki (13%). 
Białka plastydowe stanowiły aż 32% zidentyfikowanych plamek. Badania te pozwoliły na 
poznanie przemian w metabolizmie komórek eksplantatu paproci zdolnego do ekspresji SE. 

Badania nad krioprezerwacją zarodków somatycznych paproci drzewiastej C. delgadii 
(zadanie 4) wykazały, że ten rodzaj materiału roślinnego (w przeciwieństwie do gametofitów) 
jest bardzo trudny do zabezpieczenia przed niekorzystnym wpływem dehydratacji i ciekłego 
azotu. Z zastosowaniem procedury kapsułkowania-dehydratacji udało się uzyskać 23% 
przeżywalność eksplantatów po rozmrożeniu. Biorąc pod uwagę fakt, że zarodki paproci 
w swoim rozwoju nie przechodzą spoczynku oraz, że badany gatunek pochodzi z klimatu 
tropikalnego, to możemy uznać otrzymany rezultat jako zadowalający. 

 


