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Organogeneza w kulturach in vitro lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum L.)
typu włóknistego i oleistego
Adamczuk A., Leśniewska J., Staszak A.M., Ciereszko I.
Instytut Biologii, Uniwersytet w Białymstoku, ul. K. Ciołkowskiego 1J; 15-245 Białystok
e-mail:a.adamczuk@uwb.edu.pl
Rośliny charakteryzują się zdolnością do odtwarzania całego funkcjonalnego organizmu z fragmentu
liścia, pędu czy siewki w hodowli in vitro. Proces organogenezy pędowej lub korzeniowej może różnie
przebiegać w zależności od typu użytego eksplantatu oraz warunków kultury. Len zwyczajny jest
wykorzystywany w przemyśle jako cenne źródło oleju i włókien. Ze względu na swoją wartość
użytkową, gatunek ten stał się chętnie wybieranym obiektem badawczym poddawanym manipulacjom
genetycznym, idącym w kierunku poprawy jego jakości czy odporności na czynniki chorobotwórcze
(Czemplik, Szopa 2009). Mimo przeprowadzenia szeregu badań mechanizmy kontrolujące przebieg
organo- i kaulogenezy u tego gatunku nie zostały dokładnie poznane (Dedičová i in. 2000).
Doświadczenia przeprowadzono na dwóch odmianach lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum
L.): odm. Selena (typ włóknisty) oraz odm. Szafir (typ oleisty). Jako eksplantatów dla kultur pędowych
i korzeniowych użyto fragmentów hipokotyli pobranych z 7-dniowych siewek lnu hodowanych in
vitro. Badano efektywność organogenezy u obu odmian rosnących na pożywkach Murashige i Skoog’a
oraz Gamborga, z dodatkiem hormonów: pożywka pędowa zawierała BA 1 mg/l oraz 2,4D 0.025 mg/l,
a korzeniowa zawierała NAA 1mg/l i BA 0.025mg/l.
W celu prześledzenia sekwencji i tempa zmian zachodzących w hipokotylach w początkowym
etapie trwania kultur, pobierano materiał do analiz histologicznych przez siedem kolejnych dni,
utrwalano w FAA i wykonywano preparaty trwałe techniką parafinową (barwione safraniną z zielenią
trwałą) oraz półtrwałe (barwione błękitem metylenowym). Analizę preparatów przeprowadzono
w mikroskopie świetlnym Olympus BX53, a fotografie eksplantatów z organami przybyszowymi
wykonano w mikroskopie stereoskopowym Leica M205 FA.
Efektywność organogenezy, określona po czterech tygodniach trwania kultur jako procent
eksplantatów z pędami/korzeniami przybyszowymi, w przypadku odmiany oleistej Szafir wyniosła
odpowiednio: 100% / 90%. Dla odmiany Selena efektywność organogenezy była niższa i wyniosła
40% / 60%.
Literatura:
Czemplik M., Szopa J. 2009. Optimizing biomedical and industrial products development based on flax. CAB
Reviews: Perspectives in Agriculture. Veterinary Science, Nutrition and Natural Resources, 4: 062.
Dedičová B., Hricová A., Šamaj J., Obert B., Bobák M., Pret’ová A. 2000. Shoots and embryo-like structures
regenerated from cultured flax (Linum usitatissimum L.) hypocotyls segments. J. Plant Physiol., 157: 327-334.
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Lokalizacja epitopów pektyn i białek arabinogalaktanowych oraz zawartość
prenoli w liściach Tilia ‘Euchlora’ rosnących w warunkach stresu solnego
Aneta Helena Baczewska1, Anna Milewska-Hendel2, Katarzyna Sala2, Paulina Brągoszewska3,
Dariusz Gozdowski4, Wojciech Dmuchowski4,1, Ewa Kurczyńska2
1

2

PAN Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodnoḁci Biologicznej w Powsinie,
e-mail: a.baczewska@obpan.pl
Katedra Biologii Komórki, Wydział Biologii i Ochrony rodowiska, Uniwersytet ląski, Katowice
3
Instytut Ochrony rodowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
4
Wydział Rolnictwa i Biologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Badania wykonano na drzewach nale ących do jednego gatunku – lipy krymskiej (Tilia ‘Euchlora’),
będącej mieszańcem lipy drobnolistnej (Tilia cordata Mill.) z Tilia dasystyla Steven. Do badań
wytypowano po osiem drzew „chorych” i „zdrowych” rosnących w pasie międzyjezdniowym alei
. wirki i Wigury w Warszawie. Jest to aleja o wysokim natę eniu ruchu i od wielu lat intensywnie
solona w sezonie zimowym. Stan zdrowotny drzew określono na podstawie stopnia uszkodzenia
blaszki liściowej. Nale y podkreślić, i wytypowane drzewa do badań anatomicznych
charakteryzowały się bardzo wysokim stopniem powtarzalności stanu zdrowotnego, który był
analizowany przez Pracownię Ekologii Roślin Ogrodu Botanicznego PAN od roku 1996 do chwili
obecnej. Po raz pierwszy określono skład chemiczny ścian komórkowych liści, ze szczególnym
uwzględnieniem wybranych epitopów AGP i pektyn, drzew rosnących w środowisku o tym samym
poziomie stresu solnego, ale zró nicowanych pod względem ich stanu zdrowotnego. Badania
immunohistochemiczne uzupełniono o analizę zawartości lipidów prenylowych, sodu i chloru
w liściach.
Analiza immunohistochemiczna wykazała, ró nice w rozmieszczeniu ramnogalakturonanów I
(RG-I) i homogalakturonanów pomiędzy drzewami uznanymi za „chore” i „zdrowe”. Największe
ró nice stwierdzono dla epitopu JIM16, który występował w du ych ilościach w drzewach „chorych”.
Liście drzew „chorych” charakteryzowały się istotnie wy szą zawartością chloru i sodu.
Przeprowadzona analiza chromatograficzna pozwoliła zidentyfikować cztery lipidy prenylowe (od
Pren-9 do Pren-12). W liściach drzew „zdrowych” stwierdzono ich istotnie wy szą zawartość
w porównaniu do drzew „chorych”. Odnotowano tak e silną dodatnią korelację pomiędzy zawartością
chloru i sodu oraz lipidów prenylowych. Na podstawie analizy regresji liniowej wykazano, e
zawartość lipidów prenylowych zmniejszyła się wraz ze wzrostem stę enia chloru i sodu w liściach.
Uzyskane wyniki poszerzają wiedzę na temat roli epitopów pektyn i AGP w reakcji roślin na
stres solny, na przykładzie drzew liściastych i wskazują, e jedną z tych reakcji mo e być przebudowa
chemiczna ścian komórkowych.
Mo na przypuszczać, e opisane zmiany mogą stanowić część strategii obronnej drzew na stres
solny opartej na zmianach w składzie chemicznym ścian komórkowych oraz zwiększonej syntezie
lipidów prenylowych. Potwierdzenie tej hipotezy wymaga prowadzenia dalszych badań.
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Neowaskularyzacja pędów Arabidopsis thaliana po infekcji Rhodococcus fascians
Alicja Banasiak1, Alicja Dolzblasz1 and Danny Vereecke2
1

Department of Plant Developmental Biology, Institute of Experimental Biology, Faculty of
Biological Sciences, University of Wroclaw, Wroclaw, Poland.
2
Department of Applied Biosciences, Ghent University, Ghent, Belgium.

Rhodococcus fascians jest dość powszechnie występującym fitopatogenem, indukującym
powstawanie specyficznych narośli, tzw. „leafy galls”. Nowotworzona na roślinie gospodarza narośl
charakteryzuje się powstawaniem w jej obrębie licznych pędów bocznych. Narośl jest efektywnie
połączona z układem przewodzącym rośliny gospodarza w celu? przejęcia pobieranej przez niego
wody i składników pokarmowych. Najlepiej poznanym procesem waskularyzacji tkanek
patologicznych u roślin jest niewątpliwie ten zachodzący w niezróżnicowanych, guzowatych
naroślach podobnych do kalusa, indukowanych infekcją Agrobacterium tumefaciens (tzw. „crown
galls”; m.in. Aloni i wsp., 1995, 1998). My przeprowadziliśmy analizy rozwojowo-anatomiczne
pędów kwiatostanowych Arabidopsis thaliana typu dzikiego oraz linii transgenicznej z markerem
odpowiedzi auksynowej (pDR5::GUS), zainfekowanych Rhodococcus fascians i zidentyfikowaliśmy
mechanizmy leżące u podstaw tworzenia nowych połączeń waskularnych pomiędzy powstającymi
naroślami - „leafy galls” a istniejącym już w pędzie Arabidopsis układem przewodzącym oraz
w obrębie indukowanej infekcją tkanki patologicznej. W przypadku R. fascians strategia
przejmowania wody i składników pokarmowych wydaje się inna niż podczas infekcji
A.tumefasciens; wyjaśnia ją zaproponowana przez nas hipoteza.
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Rozwój merystemu w gametofitach paproci modelowej Ceratopteris richardii
Mateusz Bartz1, Edyta M. Gola1
1

Zakład Biologii Rozwoju Roślin, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytet Wrocławski
Kanonia 6/8, 50-328 Wrocław

Ceratopteris richardii jest gatunkiem należącym do paproci jednakozarodnikowych, którego unikalne
cechy sprawiły, że stał się modelowym systemem do badań podstawowych procesów biologicznych.
Jednowarstwowa plecha haploidalnego gametofitu, stanowiącego pokolenie generatywne u paproci,
idealnie nadaje się do badań związanych z aktywnością podziałową komórek i działalnością
merystemu, warunkującego określony kształt rośliny.
Głównym celem pracy było poznanie sposobu powstawania merystemu oraz prześledzenie
jego dalszego rozwoju, a przede wszystkim identyfikacja liczby funkcjonujących inicjałów. Zmiany
zachodzące w trakcie tworzenia merystemu analizowano na podstawie układu ścian komórkowych
w prześwietlonych gametofitach (metoda analizy klonalnej).
Wyniki badań pozwoliły na szczegółowe prześledzenie zakładania się merystemu
marginalnego oraz określenie sposobu jego funkcjonowania. Na wczesnych etapach rozwoju
wszystkie komórki gametofitu dzielą się równomiernie tworząc języczkowatą plechę, pozbawioną
merystemu. W trakcie rozwoju obupłciowego gametofitu komórki brzeżne w części środkowej
zaczynają się dzielić według określonego schematu. Stała sekwencja podziałów komórkowych
umożliwia wyznaczenie pojedynczej komórki inicjalnej w obrębie tworzącego się merystemu.
Aktywność komórki inicjalnej i całego merystemu powoduje powstanie asymetrycznie sercowatego
przedrośla i utrzymywana jest do momentu zapłodnienia. Specyficzne cechy rozwoju i struktury
merystemu marginalnego u Ceratopteris richardii zostały przedyskutowane w porównaniu do rozwoju
merystemów w typowych sercowatych gametofitach paproci.
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Struktura i ultrastruktura brodawek korzeniowych – badania morfometryczne
Bederska-Błaszczyk M., Borucki W.
Katedra Botaniki, Wydział Rolnictwa i Biologii, SGGW, Warszawa

Symbioza bobowate – ryzobia jest szeroko rozpowszechniona w przyrodzie i niezwykle ważna
z ekologicznego punktu widzenia. Szacuje się, że około 80% azotu związanego biologicznie pochodzi
z symbiozy roślin bobowatych z ryzobiami należącymi do rodzajów Rhizobium, Bradyrhizobium,
Sinorhizobium, Azorhizobium, Mesorhizobium i Allorhizobium. Związany w ten sposób azot wchodzi
w skład jednej trzeciej białek obecnych w diecie ludzkiej. Rośliny bobowate zaopatrywane są
w związki azotowe przez mikrosymbionta, dlatego w uprawach takich można znacznie zredukować
nawożenie azotem mineralnym, jednak nie zawsze symbioza ta jest w pełni efektywna. Celem
niniejszej pracy było wykazanie różnic (ultra)strukturalnych w brodawkach korzeniowych rośliny
modelowej M. truncatula różniących się w efektywności wiązania azotu atmosferycznego.
Zastosowano szczepy bakterii naturalnie występujących w glebie. Zarówno brodawki efektywne
(indukowane szczepem S. medicae 419) jak i częściowo efektywne (indukowane szczepem S. meliloti
1021) wykazywały cylindryczny kształt, charakterystyczny dla brodawek niezdeterminowanych, przy
czym kształt brodawek mniej efektywnych był bardziej zmienny. Brodawki efektywne
charakteryzowały się typową dla brodawek niezdeterminowanych strefowością: położony apikalnie
merystem, sąsiadująca z nim strefa penetracji nici infekcyjnych, strefa młodej symbiozy, wyraźnie
wyodrębniająca się strefa pośrednia (przejściowa), w której komórki zawierają duże ziarna skrobi,
strefa wiązania azotu (dojrzałej symbiozy), oraz sporadycznie widoczną już, strefą degeneracji.
Badania wykazały, że brodawki mniej efektywne M. truncatula posiadały szerszą strefę
merystematyczną oraz strefę przejściową. Wskazuje to na zaburzenia w procesie różnicowania
komórek w brodawkach o mniejszej efektywności. Dopiero szczegółowe badania morfometryczne
wykazały, iż brodawki bardziej efektywne charakteryzowały się silniejszą wakuolizacją komórek oraz
mniejszą liczbą bakteroidów w porównaniu z brodawkami mniej efektywnymi. U podłoża
efektywności wiązania azotu atmosferycznego przez brodawki korzeniowe w układzie rośliny
bobowate – ryzobia leży wiele czynników zarówno genetycznych, biochemicznych, jak również
fizjologicznych czy strukturalnych. Brodawka korzeniowa jest unikalnym organem roślinnym
łączącym w sobie dwa odmienne organizmy – bakterię i roślinę. Lepsze zrozumienie czynników
warunkujących funkcjonowanie brodawek otworzy nowe perspektywy badań dążących do poprawy
efektywności w układzie bobowate – ryzobia.
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Rozwój gametofitu żeńskiego u Sedum hispanicum L. (Crassulaceae)
– analiza ultrastrukturalna i cytochemiczna
Emilia Brzezicka, Katarzyna Ławer, Małgorzata Kozieradzka-Kiszkurno
Katedra Cytologii i Embriologii Roślin, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański,
ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk, emilia.brzezicka@phdstud.ug.edu.pl
Gatunek Sedum hispanicum L. zaliczany jest do rodzaju Sedum, najliczniejszego w obrębie rodziny
Crassulaceae. Głównymi jego reprezentantami są sukulenty liściowe występujące przede wszystkim
na półkuli północnej. Materiał do badań stanowiły zalążki wyizolowane z pąków kwiatowych oraz
świeżo otwartych kwiatów. Celem badań było prześledzenie głównych etapów rozwoju gametofitu
żeńskiego u S. hispanicum oraz poznanie jego anatomii, cytochemii i ultrastruktury.
Rozwój woreczka zalążkowego S. hispanicum jest zgodny z monosporowym typem
Polygonum. Proces megasporogenezy zapoczątkowuje jedna, jednojądrowa komórka macierzysta
megaspor położona w obrębie ośrodka. W trakcie rozwoju wyróżnia się ona od otaczających tkanek
kształtem, wielkością i gęstą cytoplazmą. Na tym etapie ośrodek nie jest jeszcze całkowicie okryty
integumentami. W pełni uformowany zalążek jest anatropowy, dwuosłonkowy, a ośrodek jest
zgodny z typem Sedum. Dojrzały gametofit S. hispanicum składa się wyłącznie z żeńskiej jednostki
płciowej, co jest związane z szybkim dojrzewaniem i degeneracją antypod (trzy komórki).
Aktywność komórek gametofitu zmienia się w trakcie ich różnicowania. Wyraźnie widoczne jest
to w komórkach synergid, których cytoplazma staje się bogata w organelle po zaniku antypod.
Wrosty ściany widoczne są tylko w mikropylarnej części synergid (formują aparat włókienkowy).
Plazmodesmy łączą wszystkie powstałe komórki woreczka zalążkowego. Budowa plazmodesm nie
jest jednorodna w trakcie całego procesu rozwoju gametofitu żeńskiego. Elektronowo-gęste ciało
towarzyszy plazmodesmom obserwowanym w bocznych ścianach megaspor. Wykonane na etapie
7-komórkowego gametofitu barwienia dają pozytywną reakcję we wszystkich jego komórkach
(detekcja białek, lipidów, nierozpuszczalnych polisacharydów). Ostatecznie komórka centralna
wyróżnia się znaczną koncentracją niniejszych substancji. Barwienia cytochemiczne pozwoliły
stwierdzić obecność nierozpuszczalnych polisacharydów, lipidów oraz białek w poszczególnych
komórkach dojrzewającego gametofitu.
Badania finansowane ze środków konkursu Młodzi Naukowcy (Wydział Biologii UG)
nr grantu 538-L160-B236-16.
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Morfogeneza merystemu apikalnego pędu
Agata Burian
Uniwersytet ląski w Katowicach, Katedra Biofizyki i Morfogenezy Ro lin
Merystem apikalny pędu stanowi niszę dla komórek inicjalnych, z których powstaje większość
organów nadziemnych takich jak łodyga, liście, czy kwiaty. Merystem jest zróżnicowany pod
względem szybkości wzrostu komórek i częstości ich podziałów: w strefie centralnej, gdzie znajdują
się komórki inicjalne, szybkość wzrostu i częstość podziałów komórkowych są niewielkie
w porównaniu do strefy peryferycznej czyli miejsca wytwarzania nowych organów, gdzie komórki
rosną szybciej i częściej ulegają podziałom. Tworzeniu nowych organów towarzyszy wykształcanie
granic pomiędzy danym organem a merystemem apikalnym. Granice te stanowią nie tylko barierę
oddzielającą organy o różnej tożsamości, ale są również miejscem, gdzie powstają merystemy
pachwinowe, które stają się merystemami apikalnymi dla rozwijających się z nich odgałęzień
bocznych.
Podziały komórkowe niosą ze sobą ryzyko mutacji: im większa częstość podziałów, tym
większe prawdopodobieństwo mutacji. Zatem nieograniczony wzrost roślin może być związany
z akumulacją niekorzystnych mutacji, co z kolei może doprowadzić do obniżenia przeżywalności.
Somatyczne mutacje generowane w merystemie apikalnym podczas ontogenezy pędu, mogą być
przekazywane do merystemów pachwinowych, a stamtąd do kolejnych odgałęzień. Dlatego aby
oszacować prawdopodobieństwo akumulacji mutacji, niezbędne jest określenie aktywności
mitotycznej komórek inicjalnych i komórek potomnych w merystemie apikalnym do momentu
wytworzenia merystemu pachwinowego.
W trakcie referatu przedstawię wyniki badań in vivo aktywności mitotycznej komórek
inicjalnych tworzących merystemy apikalne pędu Arabidopsis thaliana i Lycopersicon esculentum
oraz modelowania komputerowego do oszacowania prawdopodobieństwa akumulacji mutacji.
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Zmiany zawartości węgla i azotu w drewnie wybranych gatunków drzew w toku
rozkładu

Chećko Ewa, Zaremba Jakub, Jaroszewicz Bogdan
Białowieska Stacja Geobotaniczna, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, 17-230 Białowieża,
ul. Sportowa 19

Martwe drewno, czyli obumarłe drzewa i ich fragmenty, pełni nie tylko ważną rolę jako element
strukturalny decydujący o różnorodności biologicznej, ale też jest swoistym magazynem węgla i azotu
w ekosystemie leśnym. Jednocześnie substrat ten ulega w toku mikrobiologicznego rozkładu
szeregowi przemian fizycznych i chemicznych. W celu sprawdzenia, jak dekompozycja wpływa na
zawartość węgla i azotu oraz gęstość drewna różnych gatunków, założyliśmy w Puszczy Białowieskiej
eksperyment, w którym wałki drewna czterech miejscowych gatunków: dąb, grab, sosna i świerk
rozmieszczone zostały w trzech typach lasu: grąd typowy (las świeży), grąd niski (las wilgotny) oraz
bór sosnowy świeży, w sposób symulujący różne formy martwego drewna. Przed rozmieszczeniem
wałków na powierzchniach pobraliśmy próbki drewna świeżego, a kolejne pobory przeprowadziliśmy
po dwóch i czterech latach. Zmiany długoterminowe, zachodzące pomiędzy kolejnymi klasami
rozkładu, przeanalizowane zostały na bazie próbek pobranych z drewna 17 gatunków w sześciu
krajach Europy (Finlandia, Polska, Niemcy, Rumunia, Włochy i Hiszpania), w zbliżonych w ramach
każdego z tych krajów warunkach siedliskowych. Gęstość drewna wszystkich gatunków spadała
w kolejnych latach, a największe zmiany zanotowaliśmy w drewnie grabowym. Najważniejszym
czynnikiem wpływającym na tempo zmian był sposób umieszczenia wałków – drewno przysypane
glebą rozkładało się najszybciej, jedynie w przypadku dębu nie zanotowaliśmy takich różnic. Już od
pierwszej klasy rozkładu obserwowaliśmy istotne różnice w gęstości drewna drzew stojących
i leżących sklasyfikowanych tak samo. Zawartość węgla w drewnie świeżym była wyższa
w przypadku gatunków iglastych niż liściastych i wahała się od 47,9% ± 0,2 w drewnie grabowym, po
49,5% ± 0,4 w przypadku sosny. Po dwóch latach trwania eksperymentu zawartość węgla nieco się
zmniejszyła, by następnie (niezależnie od gatunku) wzrosnąć – szybciej w borze świeżym niż
w siedliskach żyznych. Pozycja modyfikowała przebieg tego procesu tylko w przypadku świerka.
Wyższa zawartość węgla w drewnie gatunków iglastych widoczna była we wszystkich klasach
rozkładu i różnica ta zwiększała się wraz ze stopniem dekompozycji (jednocześnie wzrastała
zmienność tej cechy). Odwrotną sytuację zanotowaliśmy w przypadku azotu, którego więcej było
w świeżym drewnie gatunków liściastych: od 0,08± 0,02% w drewnie sosnowym i świerkowym, do
0,18%± 0,04 w grabowym. Wraz z postępującym rozkładem średnia zawartość azotu w próbkach
wszystkich gatunków rosła, choć w szczególnych przypadkach mogło następować wręcz zubażanie
wałków w ten składnik. Na przebieg tego procesu miało wpływ zarówno warunki siedliskowe, jak
i pozycja w jakiej umieszczone były wałki. W większej skali czasowej obserwujemy nie tylko wzrost
zawartości azotu (istotne różnice od 3 klasy), ale też przyspieszenie procesu jego akumulacji wraz ze
stopniem zaawansowania rozkładu – w porównaniu z klasą pierwszą najbardziej rozłożony substrat
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zawiera go kilkukrotnie więcej w obydwu grupach. Na ilość węgla i azotu zmagazynowaną
w martwym drewnie wpływają zarówno jego skład gatunkowy jak i przeciwstawnie procesy: podaży
samego substratu, spadku jego gęstości wskutek rozkładu, relatywnego wzrostu zawartości węgla
wskutek różnego tempa rozkładu celulozy, ligniny i hemiceluloz oraz akumulacji azotu w drewnie.
Przebieg zmian parametrów martwego drewna modyfikowany jest przez warunki siedliskowe oraz
formy jego występowania.
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Struktura liści wybranych gatunków Kalanchoë z grupy Lanigerae
(Crassulaceae)
Mykhaylo Chernetskyy 1, Elżbieta Weryszko-Chmielewska 2
1 Ogród

Botaniczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ul. Sławinkowska 3, 20-810 Lublin, m.czernecki@poczta.umcs.lublin.pl
2 Katedra Botaniki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 15, 20-950, elzbieta.weryszko@up.lublin.pl
W skład grupy Lanigerae Boiteau et Mannoni rodzaju Kalanchoë Adans. (Crassulaceae DC.)
wchodzi 14 gatunków reprezentujących niewysokie drzewa, krzewy lub zdrewniałe formy karłowe.
Są to endemiczne gatunki flory Madagaskaru występujące w suchych i półpustynnych obszarach
południowych tej wyspy, a niektóre w sawannach lub pseudo-stepach jej środkowej (górskiej)
części. Prezentują sukulenty liściowe, które przystosowały się w toku ewolucji do przetrwania
suchego okresu nie tylko gromadząc wodę w liściach, ale również posiadają w swojej budowie inne
cechy adaptacyjne. Ze względu na ich właściwości lecznicze, a także walory dekoracyjne
uprawiane są jako rośliny ozdobne.
W niniejszym doniesieniu przedstawiono strukturę liści wybranych gatunków Kalanchoë
z grupy Lanigerae z wyszczególnieniem cech kseromorficznych.
Za pomocą mikroskopii świetlnej (LM), elektronowej skaningowej (SEM) i transmisyjnej
(TEM) zbadano budowę liści roślin 7 gatunków Kalanchoë z grupy Lanigerae pochodzących
z kolekcji Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie: K. beharensis Drake, K. eriophylla Hils.
et Bojer ex Tul., K. hildebrandtii Baill., K. millotii Raym.-Hamet et H. Perrier, K. orgyalis Baker,
K. rhombopilosa Mannoni et Boiteau, K. tomentosa Baker.
Typowe liście badanych gatunków Kalanchoë różnią się wyraźnie między sobą długością
(2,5-48,0 cm), szerokością (1,5-33,5 cm) i grubością blaszek liściowych (1,8-3,7 mm).
Są mieszanego typu budowy anatomiczno-morfologicznej, posiadają unifacjalne ogonki
i ekwifacjalne blaszki liściowe.
Liście są amfistomatyczne i pokryte różnorodnymi, wielokomórkowymi włoskami
mechanicznymi, a niektóre także wydzielniczymi. Epiderma jest jednowarstwowa o wysokości
(w zależności od gatunku) zawartej w przedziale od 11,8 do 33,9 µm. Gęstość typowych komórek
epidermy jest wyraźnie mniejsza na stronie doosiowej liścia i wynosi na 1 mm2 556-987 komórek
oraz 656-1075 – na odosiowej. Szparki typu anizocytycznego mają dobrze wykształcone listwy
kutykularne. Liczba szparek na 1 mm2 powierzchni doosiowej wynosi od 37 do 79, a na
powierzchni odosiowej od 45 do 92. Długość komórek szparkowych w blaszkach liściowych mieści
się w przedziałach 25,4-30,8 µm. Zewnętrzne ściany komórek epidermy są zgrubiałe z warstwą
kutykularną, często pokrytą woskowym nalotem. Kontury ścian antyklinalnych komórek są proste,
wygięte lub lekko faliste. Wnętrze komórek epidermy wypełnia duża centralna wakuola. Tkanka
chlorenchymatyczna liści nie jest zróżnicowana na mezofil palisadowy i gąbczasty, a podzielona na
drobnokomórkowy subepidermalny mezofil i wielkokomórkowy mezofil (wodonośny, typu CAM).
W komórkach tej tkanki występują pleomorficzne chloroplasty. Zielone plastydy zaobserwowano
również w cytoplazmie komórek epidermy, aparatów szparkowych, komórek taninonośnych
i kolenchymy. W tkance miękiszowej występują liczne komórki taninonośne. W budowie liści
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badanych gatunków Kalanchoё z grupy Lanigerae zaobserwowano 4 grupy cech kseromorficznych
związanych:
 z magazynowaniem wody w tkance miękiszowej;
 z pochłanianiem wilgoci atmosferycznej przez aparaty szparkowe;
 ze zmniejszeniem nasłonecznienia mezofilu i przegrzewania liścia (gruba kutykula,
zgrubienie zewnętrznej ściany komórek epidermy, występowanie włosków, obecność
wosku, gromadzenie substancji garbnikowych, obecność kryształów szczawianu wapnia);
 z obniżeniem transpiracji (gruba kutykula, zgrubienie zewnętrznej ściany komórek
epidermy, zagłębienia przy szparkach i ich zamknięcie w czasie upału, obecność włosków,
występowanie wosku).
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Porównanie morfologii nektarników kwiatowych trzech gatunków
z rodzaju Aesculus
Mirosława Chwil, Elżbieta Weryszko-Chmielewska
Katedra Botaniki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13,
20 - 950 Lublin, a - mail: miroslawa.chwil@up.lublin.pl
Większość gatunków z rodzaju Aesculus pochodzi z Ameryki Północnej, m.in. A. pavia L. W Europie
znany jest od dawna jako drzewo ozdobne A. hippocastanum. Natomiast Aesculus x carnea Hayne
(kasztanowiec czerwony) powstał ze skrzyżowania wyżej wymienionych gatunków
(A. hippocastanum x A. pavia). A. hippocastanum i Aesculus x carnea są drzewami, zaś A. pavia ma
formę krzewu lub niskiego drzewa. Gatunki te różnią się barwą kwiatów. Okwiat A. hippocastanum
ma kolor biały, u A. pavia jest czerwono-żółty, a u Aesculus x carnea - różowy. Wymienione powyżej
taksony mają płatki korony z żółtymi wskaźnikami nektaru, zmieniającymi barwę na różową w trakcie
kwitnienia. Nektarniki kwiatowe u Aesculus należą do typu receptakularnego, występują u nasady
płatków korony.
Celem badań było określenie cech morfologicznych nektarników kwiatowych trzech
wymienionych gatunków z rodzaju Aesculus z uwzględnieniem ich wielkości i kształtu oraz sposobu
sekrecji nektaru. Drzewa rosły w Ogrodzie Botanicznym UMCS w Lublinie oraz w Ogrodzie
Botanicznym Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu. Materiał pobierano na początku fazy
kwitnienia. Do badań wykorzystano mikroskopię świetlną jasnego pola i skaningową elektronową.
Nektarniki kwiatowe badanych gatunków były położone na dnie kwiatowym u nasady zalążni.
Charakteryzowały się jasnokremową barwą. Różniły się wielkością i kształtem. Miały kształt
asymetrycznego dysku składającego się z 5-7 płatów różnej wielkości. Nektarnik u Aesculus x carnea
nie tworzył pełnego pierścienia wokół zalążni. W obrębie nektarnika występują zagłębienia, z których
wyrastają nitki pręcików. Wydzielanie nektaru odbywało się przez szparki, które położone były
w określonych częściach nektarnika i różniły się wielkością. Niektóre z nich były usytuowane powyżej
poziomu innych komórek epidermy. Dojrzewanie aparatów szparkowych w czasie kwitnienia było
nierównomierne, ponieważ niektóre z nich miały zamknięte szparki. Ornamentacja kutykularna na
powierzchni komórek szparkowych była prążkowana, na innych komórkach epidermy była gładka lub
formowała delikatne prążki.
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Struktura nektarników kwiatowych Dracocephalum moldavicum L.
Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Marta Dmitruk
Katedra Botaniki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
e-mail: marta.dmitruk@up.lublin.pl
Pszczelnik mołdawski Dracocephalum moldavicum L. (Lamiaceae) jest rośliną aromatyczną,
miododajną, ozdobną i leczniczą. Wszystkie części nadziemne pędów wytwarzają liczne włoski
emitujące olejek eteryczny, nadający roślinie cytrynowy zapach. Kwiaty pszczelnika mołdawskiego
wytwarzają obficie nektar, pobierany chętnie przez różne grupy owadów, w tym przez pszczołę
miodną.
Celem badań było określenie mikromorfologii, anatomii i ultrastruktury nektarnika badanego
gatunku przy użyciu mikroskopii świetlnej, skaningowej i transmisyjnej elektronowej. Kwiaty
pobierano na początku fazy kwitnienia z kolekcji roślin Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie.
Nektarnik tworzy nieregularny dysk u nasady zalążni o żółto-pomarańczowym zabarwieniu,
z dużym płatem usytuowanym po stronie wargi dolnej, przewyższającym wysokość zalążni. Emisja
nektaru odbywa się przez aparaty szparkowe, położone tylko po stronie odosiowej największego płata
nektarnika. Aparaty szparkowe są regularnie rozmieszczone w epidermie badanego gruczołu.
Zewnętrzne ściany komórek epidermy nektarnika pokryte są kutykulą, wykazującą prążkowanie tylko
w sąsiedztwie aparatów szparkowych. Na szczycie najwyższej części nektarnika wyrastają włoski
gruczołowe, co świadczy o współwystępowaniu dwóch tkanek wydzielniczych, zapewniających
atrakcyjność kwiatów dla zapylaczy. Włoski gruczołowe obserwowaliśmy również na szczytach
czterodzielnej zalążni. Gruczoł nektarnikowy utworzony z epidermy oraz licznych warstw
zwakuolizowanych komórek parenchymy, zaopatrywany jest przez silnie rozgałęzione wiązki
przewodzące, utworzone z ksylemu i floemu. Do subepidermalnych części nektarnika docierają tylko
elementy floemu.
W ultrastrukturze komórek nektaronośnych można wyróżnić plastydy z tylakoidami o ciemnej
zawartości i dużymi plastoglobulami, liczne mitochondria oraz ER. W sąsiedztwie plazmalemmy,
która wykazuje liczne pofałdowania, widoczne są liczne pęcherzyki świadczące o granulokrynowym
transporcie nektaru.
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Geny z rodziny WOX a merystem apikalny pędu
Alicja Dolzblasz 1,3, Judith Nardmann 2, Jinhui Chen 1, Wolfgang Werr 2 i Thomas Laux 1
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Merystem apikalny pędu (SAM) pełni kluczową rolę podczas rozwoju roślin, zapewniając komórki do
tworzenia organów bocznych i utrzymując pulę komórek inicjalnych. W przypadku braku obecności
genu WUSCHEL (WUS) dochodzi do zużycia komórek SAM i w konsekwencji do drastycznych zmian
fenotypowych. Przeanalizowaliśmy funkcjonalne zróżnicowanie genów z rodziny WOX (WUS
i WOX1-14) u rośliny Arabidopsis thaliana pod kątem utrzymania stanu merystematycznego komórek
SAM. Wykazaliśmy, które z genów z tej rodziny mogą skutecznie zastąpić gen WUS w merystemie
i jakie domeny są do tego niezbędne. Nasze wyniki sugerują, że funkcja genów WOX z kladu WUS
w regulacji komórek inicjalnych jest cechą nabytą i że istnieją dodatkowe, ciągle niepoznane, domeny
funkcjonalne w obrębie genu WUS.
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Pektyny, białka arabinogalaktanowe i ekstensyny jako markery somatycznej
embriogenezy Daucus carota L.
Robert Gawecki, Michał Kuczak i Ewa Kurczyńska
Katedra Biologii Komórki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski,
ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice, robert.gawecki@us.edu.pl
Somatyczna embriogeneza jest procesem, podczas którego komórki somatyczne eksplantatu
w odpowiednich warunkach, rozwijają się w zarodek somatyczny (von Arnold i in., 2002; Gaj i in.,
2005). Zdarzenia komórkowe prowadzące do powstania zarodków opierają się na odróżnicowaniu
komórek somatycznych, aktywacji podziałów komórkowych oraz zmianach fizjologicznych,
metabolicznych i ekspresji genów (Yang i Zhang, 2010). W trakcie różnicowania komórek ważna jest
wymiana informacji między komórkami eksplantatu Jednym ze źródeł tej informacji są ściany
komórkowe, które stanowią integralną, aktywną metabolicznie część komórki, reagującą na bodźce
docierające z wnętrza komórki i/lub z otoczenia. Na podstawie składu chemicznego ścian można
określić prawdopodobny kierunek różnicowania komórek (Fry, 1995; Kurczynska i in., 2012).
Celem badań była analiza czasowo-przestrzennych zmian w rozmieszczeniu wybranych
epitopów pektyn, białek arabinogalaktanowych i ekstensyn w trakcie somatycznej embriogenezy
Daucus carota L. oraz odpowiedź na pytanie czy poszczególne epitopy można rozpatrywać jako
potencjalne markery zmian kierunku różnicowania komórek.
W zastosowanym systemie kultury in vitro jako eksplantat użyto etiolowane hipokotyle Daucus
carota L., które hodowano na stałej pożywce z auksyną. Następnie eksplantaty były przenoszone
do płynnej pożywki bez dodatku auksyny. Materiał z poszczególnych etapów kultury posłużył
do analizy histologicznej i immunochemicznej.
Ze względu na różnorodność zachodzących zjawisk w trakcie somatycznej embriogenezy,
badania dotyczyły tylko wybranych etapów tego procesu. Czasowo-przestrzenna analiza
rozmieszczenia epitopów pektyn, białek arabinogalaktanowych jak i ekstensyn pozwoliła na:
1/wskazanie, że proliferacja komórek jest skorelowana z występowaniem epitopów rozpoznawanych
przez przeciwciała monoklonalne LM6 i JIM13; 2/ epitopy wykrywane przez monoklonalne
przeciwciała JIM20, JIM8 i LM5 są skorelowane z formowaniem mas proembriogennych; 3/ wczesne
etapy formowania zarodków somatycznych są skorelowane z obecnością epitopu rozpoznawanego
przez przeciwciało monoklonalne JIM8.
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Ultrastruktura plazmodesm w trakcie somatycznej embriogenezy na przykładzie
Arabidopsis thaliana
Kamila Godel, Anna Milewska-Hendel, Ewa Kurczyńska
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Plazmodesmy, ze względu na swoją budowę i postulowane obecnie funkcje, są ciekawym obiektem
badań, przede wszystkim w związku z ich rolą w wymianie informacji między komórkami organizmu
roślinnego (tzw. komunikacja symplastowa; Tilsner i inni, 2016).
Badania ostatnich lat pokazują, że komunikacja symplastowa ogrywa ważną rolę
w różnicowaniu komórek, ponieważ poprzez plazmodesmy mogą przemieszczać się nie tylko małe
cząsteczki takie jak woda czy jony, ale także białka (w tym czynniki transkrypcyjne) i RNA (w tym
mRNA). Komórka roślinna, aby wejść na dany szlak rozwojowy musi odpowiednio zareagować
na otrzymany bodziec lub ograniczyć dopływ informacji od otaczających ją komórek, aby realizować
swój program rozwojowy (Marzec i Kurczyńska, 2008).
W warunkach kultury in vitro komórki eksplantatu nabierając potencjału embriogennego,
zmieniają kierunek różnicowania, co prowadzi do tworzenia się zarodków somatycznych (Gaj, 2001).
W takich warunkach musi dochodzić do zmian w komunikacji symplastowej, której strukturalną
podstawą jest obecność plazmodesm lub ich brak, albo zmiany w możliwości przemieszczania się
sygnałów przez plazmodesmy.
Badania prowadzono na eksplantatach Arabidopsis thaliana w trakcie procesu somatycznej
embriogenezy. Miały one na celu poznanie ultrastruktury plazmodesm między komórkami eksplantatu
realizującymi odmienne programy rozwojowe (określane mianem domen symplazmowch) oraz
w obrębie domeny. Analizie poddano eksplantaty Arabidopsis thaliana Col-0 oraz linię transgeniczną
35S::BBM (która charakteryzuje się ektopową ekspresją genu BBM Boutilier i inni, 2002).
Przeprowadzone badania pokazały różnice w rozmieszczeniu plazmodesm oraz ich zróżnicowany
kształt w obrębie wspomnianych domen oraz pomiędzy nimi.
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Dichotomia pędu u Selaginella kraussiana
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Dichotomia jest specyficznym, terminalnym sposobem rozgałęziania się organów, zachodzącym
w wyniku rozdziału pierwotnej osi na dwie niezależne osie potomne. W zależności od wielkości
i potencjału rozwojowego obu autonomicznych wierzchołków dichotomię klasyfikuje się jako
izotomię, gdy wielkości obu osi są zbliżone, lub anizotomię, gdy jeden z wierzchołków jest wyraźnie
większy w trakcie podziału.
Rozgałęzianie pędu u widliczek Selaginella następuje na drodze anizotomii. Kolejno
powstające rozgałęzienia tworzą charakterystyczny, regularny wzór, składający się naprzemiennie ze
"słabych" i "silnych" pędów. Przyczyny tej regularności nie są znane, choć można przypuszczać, że
wzór rozgałęzień jest wynikiem sposobu determinacji komórek inicjalnych dla obu osi potomnych.
Wśród potencjalnych mechanizmów kontrolujących anizotomię podkreślana jest również rola systemu
waskularnego. Sprawdzenie obu hipotez: wpływu struktury wierzchołka i udziału systemu
waskularnego w regulacji dichotomii u Selaginella kraussiana, stało się głównym celem naszych
badań.
Analiza dichotomii w pędach widliczki wskazuje na udział prokambium i tkanki waskularnej
w regulacji tego procesu. System waskularny Selaginella kraussiana charakteryzuje się obecnością
dwóch protostel równolegle biegnących w pędzie, izolowanych przez pasemka Caspary’ego.
Metodami fluorescencyjnymi potwierdzono czasową niezależność funkcjonalną obu protostel
i pokazano związaną z nią sektorialność wierzchołka pędu. Makroskopowo i funkcjonalnie odrębne
sektory znajdują odzwierciedlenie w strukturze komórkowej dichotomizującego wierzchołka.
W trakcie kolejnych anizotomii oryginalna komórka inicjalna utrzymuje wzrost osi silniejszej,
podczas gdy komórki inicjalne dla słabszego rozgałęzienia tworzą się naprzemiennie po jej obu
stronach, w jednym z dwóch wyróżnionych sektorów wierzchołka.
Postulujemy, że system waskularny, stanowiący drogę transportu długodystansowego, także
dla morfogenetycznie czynnych związków, może odgrywać rolę w determinacji płaszczyzny podziału
dichotomicznego wierzchołka i przy wyznaczaniu nowych komórek inicjalnych dla osi potomnych.
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Budowa anatomiczna i cytologiczna korzeni Cycas revoluta i Cycas circinalis
w warunkach symbiozy z sinicami z rodzaju Nostoc.
Mirosława Górecka
Katedra Botaniki, Wydział Rolnictwa i Biologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie, ul Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
Symbiozy wiążące azot są ważnymi związkami pomiędzy sinicami i roślinami wyższymi. Łączą one
dwa typy fototrofów, różniących się mechanizmem zbierania światła. Symbiozy te pozwalają roślinom
wyższym uniezależnić się od azotu mineralnego. W stanie symbiozy u sinicy występuje wyraźnie
większa liczba heterocyst. Przykładem tej symbiozy są sagowce (Cycadopsida) należące do
podgromady nagozalążkowych wielkolistnych (Cycadophytina). Sagowce Cycas revoluta i Cycas
circinalis (Cycadaceae), tworzą korzenie koraloidowe powstające z perycyklu korzenia pierwotnego
lub hypokotylu, wykazujące ujemny geotropizm. Korzenie te rozwijają się niezależnie od infekcji
i mogą pełnić funkcje korzeni oddechowych lub zostać skolonizowane przez sinice. Wierzchołek ich
jest zaokrąglony ze szczytowym merystemem bez typowej czapeczki korzeniowej. W szczytowej
części korzenia następuje infekcja sinicami z rodzaju Nostoc lub Anabaena. Infekcja następuje poprzez
miejsca, w których rozpuściła się blaszka środkowa lub czasami poprzez martwe komórki. W strefie
symbiotycznej, komórki epidermy ulegają przekształceniu i tworzą twardą, nieprzepuszczalną
warstwę ochronną. Wewnętrzne warstwy komórek miękiszu korowego , w reakcji na obecność sinic
rozwijają się w dwojaki sposób: 1/ małe komórki gospodarza bogate w cytoplazmę podlegają lizie
i wytwarzają w ten sposób duże przestrzenie międzykomórkowe, w których sinice namnażają się
i tworzą heterocysty wiążące azot atmosferyczny; 2/ wydłużone, aktywne metabolicznie komórki
gospodarza przerastają strefę symbiozy. Komórki przerastające strefę symbiozy charakteryzują się
zagęszczoną cytoplazmą z silnie rozwiniętym endoplazmatycznym retikulum i diktiosomami aparatu
Golgiego, powiększonymi jadrami komórkowymi, licznymi mitochondriami i plastydami
o charakterystycznym układzie tylakoidów. W komórkach tych obserwowano również wrosty ściany
komórkowej o różnej wielkości i kształcie.
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Od komórki epidermy do zarodka somatycznego – cytomorfologiczne zmiany
zachodzące w eksplantatach ogonków liściowych paproci drzewiastej
Cyathea delgadii.
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Zygotyczna embriogeneza paproci zachodzi w ci le uporządkowany sposób. Pierwszy podział
zapłodnionej komórki jajowej, różnicujący czę ć apikalną i bazalną zarodka zygotycznego, wyznacza
jego orientację względem szyjki rodni i strefy merystematycznej gametofitu. Drugi podział,
prostopadły do poprzedniego, daje początek niezależnie różnicującym się poszczególnym czterem
segmentom ciała zarodka, którymi są: liḁć, pęd, korzeń oraz stopka. . ledzenie rozwoju zarodka
zygotycznego jest jednak znacznie trudniejsze niż zarodka somatycznego. Somatyczna embriogeneza
(SE) stanowi doskonałe narzędzie badania embriogenezy, a także bardzo dobry system propagacji
ro lin, których tradycyjne rozmnażanie jest utrudnione. Bezpo rednia SE opisana po raz pierwszy
w grupie ro lin zarodnikowych u paproci drzewiastej Cyathea delgadii (Mikuła i inni, 2015), może
być doskonałym uzupełnieniem dotychczasowej wiedzy w zakresie embriologii paproci. W związku
z tym, celem badań było zobrazowanie technikami mikroskopowymi przemian prowadzących do
nabycia przez eksplantat embriogenicznej kompetencji oraz udokumentowanie pochodzenia zarodków
somatycznych C. delgadii począwszy od pierwszego podziału komórkowego poprzez ich kolejne
stadia rozwojowe.
Materiał ro linny stanowiły akseniczne kultury sporofitów C. delgadii. Eksplantaty (2,5 mm
fragmenty ogonków li ciowych) pobierano z najmłodszego li cia 3-, 4- li ciowych sporofitów
rosnących w warunkach ciągłej ciemno ci. Do wiadczenia prowadzono na pożywce Murashige
i Skooga (1962) zawierającej połowę mikro- i makroelementów (pełny zestaw witamin, 1%
sacharozę). Analiza kolejnych stadiów rozwojowych zarodka somatycznego C. delgadii została
przeprowadzona z wykorzystaniem mikroskopii wietlnej oraz skaningowej (SEM) i transmisyjnej
(TEM) mikroskopii elektronowej. Badania mikroskopowe zostały przeprowadzone przyżyciowo oraz
po utrwaleniu.
Prowadzone badania mikroskopowe pozwoliły na zaobserwowanie zmian zachodzących
w komórkach eksplantatu od momentu jego wyłożenia na pożywkę inicjalną po pierwsze podziały
prowadzące do formowania zarodków somatycznych. Z wykorzystaniem barwników
fluorescencyjnych wykazano, że w trakcie indukcji i ekspresji SE dochodzi do zmian w komunikacji
symplastowej pomiędzy komórkami eksplantatu i w obrębie zarodka. Udokumentowano, że pierwszy
symetryczny podział kompetentnej komórki dający początek zarodkom zachodzi 10 dnia po wyłożeniu
eksplantatów na pożywkę. W ciągu kolejnych 4-6 dni, komórki epidermy dzielą się wielokrotnie dając
początek liniowemu stadium rozwojowemu zarodka, które nie jest obserwowane ani w rozwoju
zarodków zygotycznych paproci ani zarodków somatycznych ro lin nasiennych. Kolejne podziały
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prowadzą do powstawania czterech segmentów zarodkowych różniących się tempem podziałów
komórkowych i wielko cią komórek. Konsekwencją ich rozwoju może być formowanie
poszczególnych organów zarodka, na wzór tych obserwowanych w embriogenezie zygotycznej. Około
21 dnia dochodzi do ukształtowania zarodka wykazującego polarną budowę (różnicowanie
merystemów z komórką apikalną korzenia i pędu, rozej cie wiązki przewodzącej do bieguna
apikalnego i bazalnego).
Przeprowadzone analizy pozwoliły na opisanie wczesnych zdarzeń komórkowych
charakterystycznych dla SE C. delgadii i wykazały sekwencję podziałów prowadzących z pojedynczej
izolowanej komórki epidermy do zarodków somatycznych.
Literatura
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Badania nad morfologią, mikromorfologią oraz histochemią tkanki wydzielniczej
u gatunku Epipactis helleborine ssp. helleborine (Orchidaceae)
Patrycja Guzanek, Michalina Pawłowicz, Agnieszka Kowalkowska, Natalia Wiśniewska
Katedra Cytologii i Embriologii Roślin, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański,
ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk
Epipactis helleborine (L.) Crantz. (kruszczyk szerokolistny) występuje na terenie całego kraju.
Ma bardzo szeroką skalę ekologiczną: rośnie w żyznych lasach bukowych, lasach mieszanych,
ubogich i kwaśnych lasach i nasadzeniach sosnowych, na wydmach nadmorskich i na łąkach. Posiada
dwuczęściową warżkę. Obie jej części są połączone nieruchomo: część nasadowa – hypochil (jest
muszelkowato wklęsły, z zewnątrz barwy od zielonej do czerwonobrązowej, natomiast wewnątrz
ciemnobrązowy do fioletowego). Część szczytowa - epichil jest ostro zakończony, o szczycie lekko
odgiętym w dół, u nasady z dwoma gładkimi lub prawie gładkimi guzkami. Jest koloru od zielonego
do czerwonawego. W zagłębieniu hypochilu jest gromadzony nektar produkowany przez miodniki,
który jest nagrodą dla potencjalnych owadów zapylających.
Celem podjętych badań była analiza struktur kwiatowych odpowiadających za zwabianie
owadów u Epipactis helleborine (L.) Crantz. na poziomie makromorfologii, mikromorfologii oraz
histochemii.
Do badań wykorzystano kwiaty ze stanowiska znajdującego się w Sopot Kamienny Potok.
Zebrano kwiaty w różnych fazach kwitnienia: 1 dzień, 3 dni oraz 5 dni. Następnie próbki zostały
zbadane pod kątem makromorfologicznym (obserwacja w świetle ultrafioletowym),
mikromorfologicznym (za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego, SEM) oraz
histochemicznym (na wykrycie polisacharydów – J w KJ i metodą PAS, na wykrycie lipidów – Sudan
III, białek – ABB, kutykuli – Auramina O).
Analiza struktur kwiatowych u Epipactis helleborine (L.) Crantz. wykazała, że w hypochilu był
obecny nektar w pierwszym i trzecim dniu kwitnienia. W piątym dniu kwitnienia był widoczny jedynie
na poziomie mikroskopowym w barwieniu Auraminą O. W trakcie rozwoju kwiatu obecne
w pierwszym dniu kwitnienia ziarna skrobi (szczególnie licznie w hypochilu) były zużywane.
W piątym dniu kwitnienia nie obserwowano ich obecności w komórkach. Krople lipidowe były
widoczne do piątego dnia kwitnienia, co sugeruje ich zużywanie do procesów związanych np.
z aktywnością wydzielniczą. Autofluorescencja chlorofilu była szczególnie widoczna w miejscu
wejścia do hypochilu i w mniejszym stopniu na epichilu, co może świadczyć o aktywności
osmoforowej.
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Izolacja zawiązka pędu świerka jako przykład strategii adaptacyjnej do
warunków środowiska
Marzenna Guzicka
Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk
ul. Parkowa 5, 62-035 Kórnik
e-mail: guzicka@man.poznan.pl
Merystem wierzchołkowy pędu może być nazwany „alfą i omegą organizmu. To tutaj bowiem, na
tym względnie małym obszarze, dokonują się dwa zupełnie podstawowe zjawiska mające kapitalne
i wyjątkowe znaczenie dla jego rozwoju, a nawet dla całego świata żywego, mianowicie namnażanie
komórek i ich wstępne różnicowanie! To tutaj, w przestrzeniach „nano” realizują się procesy
biochemiczne, fizjologiczne i morfologiczne decydujące o losie komórek i ich przyszłej konstytucji
jako składowych tkanek i organów. To tutaj najwyraźniej zdefiniowany jest los komórek określony
ich kompetencją, determinacją i różnicowaniem. To tutaj wreszcie rytmicznie, rokrocznie, odmierza
się zadziwiający cykl przemian rozpoczynający kolejny etap życia i rozwoju organizmu” (prof.
Eligiusz Czosnowski, niepublikowane).
Merystem wierzchołkowy pędu wymaga więc odpowiedniego zabezpieczenia przed
wpływem niekorzystnych czynników biotycznych i abiotycznych. System zabezpieczeń merystemu
jest bardzo złożony, a jednym z jego elementów jest wytworzenie struktury zapewniającej izolację
od szkodliwego wpływu otoczenia, merystem zostaje zamknięty w pąku. Za strategię adaptacyjną do
niekorzystnych warunków rodowiska może być uznany spoczynek, podczas którego podziały
mitotyczne zostają wstrzymane a aktywno ć metaboliczna ograniczona. Spoczynek pąków, wpisany
w roczny cykl rozwojowy, jest niezbędny dla prawidłowego przebiegu ontogenezy, a jego badania
nabierają szczególnego znaczenia w kontek cie przewidywanych zmian klimatycznych.
Badania spoczynku pąków, prowadzone w Instytucie Dendrologii PAN, dotyczą zagadnień
związanych z koordynowaniem wzrostu i rozwoju i adaptacją do zmieniających się cyklicznie
warunków . rodowiska. Modelem badawczym są pąki wierka pospolitego (Picea abies (L.) Karst).
Zawiązek pędu wierka zawiera wszystkie elementy pędu dojrzałego, a koordynacja i integracja
skomplikowanych strukturalno–fizjologicznych relacji między nimi decyduje o prawidłowym
rozwoju zawiązka pędu w pęd. Przedstawiony na Konferencji aspekt badań koncentrował się wokół
okre lenia sposobów zabezpieczania zawiązka pędu wegetatywnego, które potencjalnie związane są
z maksymalizacją szans na przetrwanie warunków zimowych. Pąki wierka zbierano w kilku
sezonach, od wrze nia do maja, w Lesie Do wiadczalnym Instytutu Dendrologii „Zwierzyniec” koło
Kórnika. W badaniach wykorzystano szerokie spektrum metod mikroskopowych oraz metodę
tomografii magnetyczno-rezonansowej (we współpracy z rodowiskowym Laboratorium Badań
Radiospektroskopowych Instytutu Fizyki PAN w Poznaniu). Z punktu widzenia przetrwania
i rozwoju znaczenie podstawowe odgrywa struktura pąka, ze szczególną rolą łusek pąkowych (łuski
jako filtry wietlne) i diafragmy węzłowej. Niezwykle istotna była również dynamika izolacji
symplastowej. W zawiązkach pędu wierka izolacja symplastowa osiągana była poprzez redukcję
liczby plazmodezm oraz blokowanie plazmodezm za pomocą kalozy. Odmienne wzory izolacji
stwierdzone dla endospoczynku i ekospoczynku sugerują, że modulowanie komunikacji
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międzykomórkowej, może być dominującym czynnikiem zarówno regulującym przebieg
dwufazowego spoczynku jak i integracji odrębnych rejonów pąka. Izolacja zawiązka pędu od
ubiegłorocznego pędu, związana była z obecno cią „czopów wodnych” na granicy wiązki
przewodzącej. Były to obszary wody silnie związanej (metoda MRI), rejestrowane w czasie
spoczynku i niewykazywane po wznowieniu aktywno ci podziałowej komórek prokambium.
Separacja rozpatrywana na poziomie makroskopowym, tkankowym i komórkowym miała charakter
fizyczny, chemiczny, strukturalny, ultrastrukturalny, a stopień i rodzaj izolacji zmieniał się w czasie
spoczynku. Wytworzenie bardzo złożonego systemu barier, dotyczących cało ci lub czę ci struktury
spoczynkowej, wydaje się kluczowym elementem strategii przetrwania. Jednocze nie
modyfikowanie odrębno ci pewnych rejonów umożliwiałoby z jednej strony realizację odrębnych
programów różnicowania z drugiej za kontrolę sygnałów związanych z podjęciem procesów
zintegrowanego wzrostu i rozwoju.
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Organogeneza w aseptycznych kulturach Mimosa pudica
Hanus-Fajerska Ewa1, Wojciech Makowski1, Muszyńska Ewa2
1

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Instytut Biologii Roślin
i Biotechnologii, Zakład Botaniki i Fizjologii Roślin
2
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Rolnictwa i Biologii, Katedra
Botaniki

Wykorzystanie gospodarcze roślin drzewiastych oraz eliminacja ich naturalnych siedlisk
występowania powodują znaczne ograniczenie zasięgów i liczebności populacji, co zwłaszcza dotyczy
gatunków obligatoryjnie związanych stosunkami mutualistycznymi z mikrobiotą ryzosferyczną [1-3].
Ponadto, w odniesieniu do cennego materiału roślinnego o dużym znaczeniu medycznym [3-4]
aktualnie istnieje ogromne zapotrzebowanie na badania prowadzone w warunkach kultur tkankowych.
Zatem w celu zabezpieczenia różnorodności farmakopealnej, a zarazem genetycznej i florystycznej,
podjęto eksperymenty z zamiarem uzyskania dobrze proliferującej kultury Mimosa pudica L.
(Fabaceae, Mimosoidae).
W pracy prezentujemy wyniki analizy histologicznej długoterminowej kultury klonu MP15Ser (o wysokiej zawartości serotoniny), kultywowanego na zmodyfikowanej pożywce MS [5]
z dodatkiem 100 mg L-1 glukonianu wapnia, 2 mg L-1 siarczanu adeniny, 1 mg L-1 BAP i 0,25 mg L-1
NAA. Materiał, który poddano szczegółowej analizie prowadzono pierwotnie w formie kultury
pędowej. W przypadku omawianego klonu M. pudica uzyskano wysoki współczynnik mnożenia
pędów, a jednocześnie wysoką efektywność ich ukorzeniania. W nasadach kultywowanych
eksplantatów pędowych obserwowano liczne ogniska podziałowe, prowadzące do formowania pąków
przybyszowych. Aseptyczne wierzchołki wzrostu posłużyły do uzyskania kultury tkanki kalusowej,
której komórki charakteryzowały się dużą liczbą amyloplastów i wysoką zawartością skrobi. Może to
oznaczać szczególne predyspozycje klonu MP15-Ser do rekultywacji zanieczyszczeń środowiska.
Zaplanowano więc kolejne eksperymenty, aby zweryfikować i porównać efektywność
fitoremediacyjną kilku linii Mimosa pudica uzyskanych w kulturach tkankowych.
Badania zostały sfinansowane z dotacji celowej na naukę przyznanej przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.
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Budowa anatomiczna i funkcja korzeni przybyszowych Dracaena draco
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Dracena właściwa (Dracena draco L.) reprezentuje jednoliścienne rośliny drzewiaste. Największy
i najstarszy przedstawiciel tego gatunku rośnie na Teneryfie, mierzy 22 m wysokości oraz 14 m
w obwodzie pnia, a jego wiek szacuje się na 400 lat. Przyrost pnia na grubość u dracen jest związany
z aktywnością kambium anomalnego. Dodatkowo obwód organu może być zwiększony dzięki
obecności korzeni przybyszowych, określanych w literaturze korzeniami powietrznymi (aerial
roots). U D. draco korzenie przybyszowe powstają także w koronie, zwykle u nasady rozgałęzień.
Mają niewielką średnicę i tworzą charakterystyczne pęczki. Przyjmuje się, że indukcja korzeni
przybyszowych u D. draco jest wynikiem m. in. okresowych niedoborów wody w glebie. Zakłada się
bowiem, że korzenie te absorbują wodę z atmosfery. Celem badań było opisanie budowy
anatomicznej korzeni przybyszowych u D. draco w kontekście przystosowań do pełnionych funkcji.
Do badań wykorzystano fragmenty korzeni przybyszowych pozyskane z koron osobników
D. draco rosnących w Jardín Botanico "Viera y Clavijo" na Gran Canarii. Stosując standardowe
metody preparatyki materiału roślinnego uzyskano przekroje przez tkanki korzeni, które
obserwowano w mikroskopie świetlnym i z użyciem filtra UV.
W budowie pierwotnej korzenia tkankę okrywającą stanowią cienkościenne komórki pokryte
warstwą o charakterze śluzu. Nie stwierdzono występowania włośników. W miarę złuszczania się
komórek funkcję okrywającą przejmuje wielowarstwowy pokład, grubościennych komórek kory
o zdrewniałych ścianach. Na powierzchni korzenia obecne są spękania, które prawdopodobnie
funkcjonalnie zastępują przetchlinki. Komórki podpowierzchniowego pokładu kory pierwotnej
zawierają chloroplasty. Wewnętrzną warstwę kory pierwotnej stanowi endoderma zbudowana
z komórek grubościennych (U – kształtnych) i przepustowych. Walec osiowy reprezentują komórki
perycyklu oraz tkanki przewodzące obejmujące naczynia ksylemu i rurki sitowe floemu. Ksylem jest
egzarchiczny. Centralną część walca osiowego zajmuje miękiszowy rdzeń, w którym mogą
występować naczynia. Przyrost wtórny powstaje dopiero 8-12 cm od wierzchołka, czyli bliżej
nasady korzenia. W tej strefie pochodne kambium anomalnego różnicują się w elementy wiązek
amfiwazalnych (cewki, rurki sitowe) otoczone tkanką koniunktywną, co strukturalnie nawiązuje do
budowy wtórnej pnia.
Korzenie przybyszowe zlokalizowane w koronach roślin D. draco są przystosowane do
pełnienia funkcji asymilacyjnej i chłonnej. Obecność chloroplastów w korze pierwotnej wskazuje na
ich zdolność do fotosyntezy. Z kolei budowa tkanki okrywającej, grubość pokładu kory pierwotnej
(duża objętość w stosunku do walca osiowego) oraz ograniczony przyrost wtórny sprzyjają funkcji
chłonnej.
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Charakterystyka ruchów inwazyjnej rośliny czepnej na przykładzie kolczurki
klapowanej (Echinocystis lobata F. Michx)
Łukasz Karabowicz, Urszula Zajączkowska
Samodzielny Zakład Botaniki Leśnej, Wydział Leśny SGGW w Warszawie
Inwazyjność roślin związana jest z szeregiem czynników endogennych i środowiskowych
wpływających na właściwości organizmów, umożliwiających ich dominację w różnych
ekosystemach. Chociaż znanych jest wiele strategii, które mogą być wykorzystane do osiągnięcia
przewagi, jednak dotychczas stosunkowo niewiele jest wiadomo na temat potencjalnej roli ruchów
roślin w procesach związanych z inwazyjnością. W prezentowanej pracy podjęto próbę
scharakteryzowania ruchów inwazyjnej rośliny czepnej na przykładzie kolczurki klapowanej
(Echinocystis lobata F. Michx.). Jest to jednoroczne pnącze o cienkiej łodydze, z węzłów której
wyrastają liście oraz wąsy czepne, mające tendencję do rozgałęziania się. Badania wykonano na
roślinach hodowanych w namiocie wzrostowym w temperaturze 230, w warunkach ciągłego
oświetlenia. Do rejestracji ruchów roślin użyto metody filmu poklatkowego oraz programu
komputerowego Tracker, pozwalającego na przeprowadzane analiz kinetycznych. Zdjęcia
poklatkowe wykonywano aparatem fotograficznym Ricoh GX z interwałem 10- i 30-minutowym,
przez okres 3 tygodni. Rośliny o długościach łodyg, zawierających się w przedziale między 10 a 210
cm, wzrastały opierając się na stelażach, złożonych z poziomych i pionowych cylindrycznych
elementów o średnicy około 1,5 cm. Analiza ruchów rośliny metodą kinematograficzną połączona
była z obserwacjami anatomicznymi łodygi przy zastosowaniu techniki skaningowej mikroskopii
elektronowej.
Badania wykazały, że kolczurka klapowana charakteryzuje się znaczną dynamikę ruchową.
Jej wzrost przebiega w szybkim tempie, dochodzącym do 6 mm na godzinę. Szczegółowa analiza
ujawniła, że szybkość wzrostu w dłuższym okresie jest niejednakowa, a zmianom szybkości wzrostu
łodygi towarzyszą ruchy nutacyjne o różnym okresie. Największą dynamiką ruchu wyróżniał się
region apikalny. Dolne partie łodygi pozostawały zwykle nieruchome, stanowiąc podporę dla
młodego rosnącego organu. Szczególnie wysoką dynamiką ruchu charakteryzowały się wąsy czepne,
wykazujące zdolność do bardzo szybkiego reorientowania swojego położenia. Uzyskane wyniki
ujawniły, że wąsy wykazują znaczny zakres ruchów „szukających” podpory, który zwiększa się wraz
ze wzrostem rośliny (odchylenia na osi poziomej sięgają 180 stopni). Zakres chwytu podpory
wzrasta z 10 cm (w początkowym okresie) do 25 cm pod koniec aktywności ruchowej wąsa. Wąsy
czepne są najważniejszym organem motorycznym rośliny, który wydaje się kontrolować szybkość
wzrostu łodygi. W momencie znalezienia podpory przez wąsy czepne, natychmiast ustają ruchy
nutacyjne w obrębie wierzchołka szczytowego łodygi i rozpoczyna się jej szybki wzrost
wydłużeniowy. Wyniki badań mikroskopowych wskazują, że widoczny na przekrojach
poprzecznych nieregularny kształt łodygi oraz występujący wewnątrz kanał powietrzny, mogą
wpływać na zwiększenie mobilności łodygi. Uzyskane wyniki pozwalają sądzić, że kolczurka
klapowana, dzięki wysokiej dynamice ruchów, ma zdolność do szybkiej reakcji na zmiany
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w otaczającym ją środowisku. W połączeniu z dużym przyrostem biomasy oraz cechami budowy
anatomicznej łodygi może to mieć istotny wpływ na inwazyjne zdolności tego gatunku.

37

Uwypuklanie korzenia bocznego – kształt ma znaczenie
Jerzy Karczewski, Joanna Szymanowska-Pułka
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Kształt zawiązka korzenia bocznego ulega ciągłej zmianie podczas jego rozwoju [1]. U Arabidopsis
thaliana, jak u większości gatunków, inicjowanie ma miejsce w perycyklu korzenia macierzystego.
Początkowo przyszły zawiązek stanowi cienką warstwę komórek inicjalnych, wydłużoną wzdłuż osi
korzenia i zakrzywioną wokół niej. Wskutek serii podziałów peryklinalnych i antyklinalnych powstaje
uwypuklenie, którego peryferyczne komórki wkrótce przestają się dzielić, stąd przyjmuje ono kształt
kopuły. Podstawa uwypuklenia ma owalny kształt, a jego apikalna część jest okrągła w przekroju,
zawiązek ulega więc radializacji [2]. W trakcie dalszego rozwoju zawiązek wydłuża się stając się
z czasem dojrzałym korzeniem bocznym, którego ostateczny kształt jest następujący: owalna
podstawa wydłużona w kierunku osi korzenia macierzystego, długa cylindryczna część środkowa
i wierzchołek o kształcie czaszy.
Kształt wierzchołków niektórych zawiązków we wczesnych stadiach rozwoju wykazuje
znaczące odstępstwa od kształtu regularnej czaszy. Co więcej, obserwuje się tylko kilka typów
nieregularnej geometrii wierzchołków [1]. Takie odstępstwa mogą być wynikiem lokalnych zmian
w rozkładzie naprężeń mechanicznych w otaczających tkankach lub w samym zawiązku [2].
Celem naszych badań jest opis wzrostu i zmian kształtu korzenia bocznego z użyciem narzędzi
matematycznych. Dane eksperymentalne pochodzą z dwóch źródeł. Jednym z nich jest trójwymiarowa
rekonstrukcja zawiązka korzenia bocznego Arabidopsis otrzymana dzięki zastosowaniu metod
molekularnych [2], drugim własne obserwacje mikroskopowe rozwoju korzenia bocznego u tego
gatunku. Biorąc pod uwagę cechy geometryczne zrekonstruowanego zawiązka dopasowaliśmy
funkcje matematyczne umożliwiające aproksymację kształtu korzenia bocznego w różnych etapach
jego rozwoju. W celu skwantyfikowania nieregularności kształtu zawiązków zastosowaliśmy
transformatę Fouriera. Umożliwiło to klasyfikację różnych typów zaburzeń geometrycznych
zawiązków korzeni bocznych. Ponadto zaadaptowaliśmy tensor wzrostu [3] oraz model wzrostu
i podziałów komórek [4] do opisu rozwoju korzenia bocznego Arabidopsis [5].
Zastosowanie metod matematycznych nie tylko umożliwia opis zmian kształtu i układu komórek
rozwijającego się organu, ale pozwala też na predykcję tych cech w dalszych etapach wzrostu.
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Indukcja aerenchymy w korzeniach Vicia faba spp. minor
Andrzej Kaźmierczak,
Katedra Cytofizjologii, Uniwersytet Łódzki, Pomorska 141/143, 90-236 Łódź
Aerenchyma to tkanka odpowiedzialna za gromadzenie gazów oddechowych, która występuje
w korzeniach lub łodygach wielu roślin. Powstawanie tej tkanki jest elementem programowanego
rozwoju roślin lub jest wynikiem odpowiedzi organizmu roślinnego na zewnętrzne czynniki
środowiskowe takie jak np. okresowe lub długotrwałe zalanie wodą czy suszę. Pierwotnym
czynnikiem który indukuje powstanie aerenchymy w niekorzystnych warunkach środowiska jest
obniżona ilość tlenu w tkankach, tj. hipoksja.
W czasie programowanego rozwoju aerenchyma powstaje w wyniku procesu schizogenezy, czyli
w wyniku rozsuwania się komórek po rozpuszczeniu łączącej je blaszki środkowej. W procesie
indukowanym przez czynniki środowiskowe przestrzenie aerenchymatyczne tworzone są w procesie
lizogenezy, której podstawą jest śmierć komórek na drodze programowanej. Proces powstawania
aerenchymy na drodze programowanej śmierci komórkowej jest kontrolowany bezpośrednio przez
etylen, którego poziom wzrasta w wyniku zadziałania czynnika środowiskowego.
Powstawanie aerenchymy może być indukowane w korzeniach siewek Vicia faba ssp. minor
w warunkach laboratoryjnych w wyniku działania zewnętrznie podanego prekursora etylenu, tj, ACC
(kwasu karboksylowego amino cyklopropanu) oraz w wyniku działania kinetyny, która stymuluje
wzrost zawartości etylenu w apikalnych fragmentach korzeni siewek tej rośliny. Procesowi temu
towarzyszy szereg zmian morfologicznych korzeni i komórek kory pierwotnej tych korzeni oraz
szereg zmian metabolicznych, będących przejawami śmierci komórek kory pierwotnej prowadzącej
w efekcie do powstania aerenchymy.
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Osmo-mechaniczna teoria przyrostu promieniowego drzew
pierścieniowo-naczyniowych
Paweł Kojs
Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodnoḁci
Biologicznej w Powsinie, ul. Prawdziwka 2, Warszawa
ląski Ogród Botaniczny, ul. Sosnowa 5 Mikołów
Zaproponowany model ma charakter hipotezy jakościowej i jest oparty na osmomechanicznym modelu wzrostu promieniowego drzew liściastych rozpierzchłonaczyniowych.
Drzewa liściaste w sezonie wegetacyjnym podlegają cyklicznemu, okołodobowemu
odkształcaniu tkanek żywych. Głównymi przyczynami tego odkształcania jest transpiracja
oraz okołodobowe zmiany temperatury. Transpiracja jest ściśle powiązana z rozwojem liści.
Zachodzi głównie w dzień i jest skorelowana z procesami asymilacji CO2 oraz z fotosyntezą.
W nocy szparki są zamykane i tym samym transpiracja niemal całkowicie ustaje. W związku
z cyklicznym zamykaniem i otwieraniem szparkek pojawiają się zmiany potencjału wody
w drewnie. W dzień potencjał wody maleje a w nocy wzrasta. Zmiany te odpowiadają za
kurczenie się (dzień) i pęcznienie (noc) żywych tkanek roślinnych. W przypadku pnia drzewa
dochodzi do ukierunkowanego pęcznienia floemu w kierunku obwodowym i promieniowym.
W efekcie w nocy powstaje naprężenie rozciągające pomiędzy drewnem a łykiem, które
odpowiada za elastoplastyczne odkształcenie kambium waskularnego. Naprężenie
rozciągające w kierunku promieniowym w miarę upływu nocy wzrasta. W pierwszej fazie
dochodzi do elastycznego odkształcenia kambium waskularnego, następnie do odkształcenia
plastycznego, czyli wzrostu. W dalszej części dochodzi do powstawania mikropęknięć
(schizogeneza) pomiędzy łykiem i kambium waskularnym umożliwiające wzrost końców
inicjałów wrzecionowatych w powstałe wolne przestrzenie (przebudowa układu komórek
kambium waskularnego). Wraz z dalszym wzrostem naprężenia dochodzi do pojawiania się
pęknięć pomiędzy ścianami stycznymi komórek kambium na granicy kambium i drewna.
Pęknięcia te mają jednak cały czas charakter lokalny. Wówczas zaobserwować można
dynamicznie wrastające intruzywnie końce włókien. Kiedy przed świtem naprężenie osiąga
swoje dobowe maksimum a pęknięcia łączą się ze sobą tworząc długie ciągi, ograniczane np.
promieniami łykodrzewnymi, wolne przestrzenie wypełniane są rozrastającymi się członami
naczyń tworzącymi dłuższe odcinki naczynia. Proces ten jest powtarzany w sezonie
wegetacyjnym setki razy przyczyniając się do odkładania kolejnych warstw komórek
przyrostu rocznego i jednocześnie współuczestniczy w powstawaniu unikalnej struktury
drewna. Jeśli jednak warunki termiczne i wodne nie pozwalają na osiągnięcie odpowiednio
dużego naprężenia floemu, i odkształcenia plastycznego kambium, przyrostu rocznego może
w sezonie w ogóle nie być.
Na tle ogólnego mechanizmu wzrostu promieniowego drzew liściastych bardzo
interesujący jest przypadek drzew pierścieniowo-naczyniowych. Wynika to z tego, że
aktywność kambium waskularnego u tych gatunków rozpoczyna się przed wytworzeniem
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liści. Pęcznienie floemu ma charakter sezonowy i jest zależne od temperatury. Floem
pęcznieje pod wpływem wyższej temperatury (w dzień) a nieznacznie kurczy się (relaksuje
się) pod wpływem niższej temperatury (w nocy). Prowadzi to do stworzenia dogodnych
warunków do powstawania silnego wiosennego naprężenia rozciągającego pomiędzy
kambium waskularnym a drewnem i pojawienia się dużych mikropęknięć umożliwiających
formowanie się dużych naczyń wiosennych. Proces ten nie jest przerywany silnym
kurczeniem floemu i dzięki temu może trwać kilka dni do pełnego zlignifikowania ścian
komórkowych członów naczyń. Powstałe naczynia u drzew pierścieniowo-naczyniowych
umożliwiają zaopatrzenie pąków liściowych w wodę i są warunkiem koniecznym do ich
pełnego rozwoju. Jednak po pojawieniu się liści cykl kurczenia i pęcznienia floemu odwraca
się i drzewa pierścieniowo-naczyniowe zaczynają rosnąć w cyklu okołodobowym tak jak
wszystkie drzewa rozpierzchło-naczyniowe.
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Różnice w strukturze owoców dwóch gatunków kalin
Agata Konarska
Katedra Botaniki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin,
agata.konarska@up.lublin.pl
Wiele gatunków kalin (Viburnum) to popularne krzewy ozdobne i jednocześnie cenione rośliny
lecznicze będące źródłem licznych substancji biologicznie czynnych, w tym antyoksydantów. Kora,
liście, kwiaty i owoce kalin znalazły szerokie zastosowanie w tradycyjnej i ludowej medycynie,
a owoce niektórych gatunków wykorzystywane są również w kulinariach.
W mikroskopie świetlnym oraz elektronowym skaningowym i transmisyjnym przeprowadzono
badania porównawcze mikrostruktury dojrzałych pestkowców kaliny koralowej (Viburnum opulus L.)
i kaliny hordowiny (V. lantana L.) oraz przy użyciu testów histochemicznych i mikroskopii
fluorescencyjnej określono lokalizację różnych grup metabolitów w owocach obydwu gatunków.
Ustalono także ilościową zawartość polifenoli i flawonoidów oraz przedstawiono szereg cech
morfometrycznych pestkowców.
Przeprowadzone badania wykazały szereg różnic w mikromorfologii, anatomii i ultrastrukturze
owoców badanych gatunków kalin, które dotyczyły m.in. grubości oraz struktury kutykuli, struktury
wosków epikutykularnych, grubości poszczególnych pokładów perykarpu oraz wielkości komórek
je budujących, a także grubości ścian komórek skórki. Ponadto stwierdzono, że owoce V. opulus
odznaczały się większą jędrnością i trwałością, natomiast pestkowce V. lantana szybko miękły, a ich
powierzchnia marszczyła się. Różnice między gatunkami dotyczyły także obecności barwników
nadających zabarwienie owocom oraz występowania, lokalizacji i zawartości substancji biologicznie
czynnych. Owoce kaliny koralowej charakteryzowały się większą zawartością karotenoidów,
polifenoli, flawonoidów, steroidów i pektyn, natomiast owoce kaliny hordowiny zawierały więcej
białek, olejków eterycznych i saponin. Metabolity zlokalizowane były w różnych pokładach
perykarpu, jednak głównie w komórkach epidermy i hipodermy, które tworzą skórkę pestkowców.
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Struktura wieszadełka zarodkowego u wybranych rodzajów
Crassulaceae - budowa plazmodesm
Małgorzata Kozieradzka-Kiszkurno*, Daria Majcher
Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Katedra Cytologii i Embriologii Roślin
ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk
* malgorzata.kozieradzka-kiszkurno@biol.ug.edu.pl
Wieszadełko zarodkowe (suspensor), tradycyjnie uważane za mechaniczną podporę zarodka,
okazało się organem aktywnie przekształcającym i transportującym substancje odżywcze oraz
regulatorowe z tkanek zalążka do zarodka właściwego. Po okresie wzmożonej aktywności i spełnieniu
swoich funkcji organ ten podlega programowanej śmierci komórkowej.
Przedmiotem badań jest analiza porównawcza struktury wieszadełka w okresie pełnego
rozwoju i funkcjonowania u przedstawicieli 3 rodzajów Crassulaceae: Aeonium, Aichryson,
Monanthes (mikroskopia świetlna i elektronowa). U wszystkich badanych rodzajów występuje jeden
typ rozwojowy wieszadełka charakteryzujący się hipertrofią komórki bazalnej. Komórka ta osiąga
olbrzymie rozmiary i tworzy jednokomórkowe haustorium, które penetruje tkanki matczynego
sporofitu. Specyficzność metabolizmu komórek wieszadełka przejawia się obecnością
charakterystycznych organelli m.in. jądra; jego odmienna struktura w porównaniu z jądrami komórek
zarodka właściwego jest jednym z objawów specjalizacji. Komórka bazalna jest komórką transferową,
co potwierdza obecność licznych wrostów jej mikropylarnej ściany oraz struktura cytoplazmy.
W komórce bazalnej suspensora widoczne są liczne profile RER, mitochondria, diktiosomy, wakuole.
Najbardziej charakterystycznymi organellami są plastydy, które są znacznie większe od
mitochondriów i rozmieszczone są najczęściej w okolicy jądra komórkowego. Rolę suspensora
w transporcie metabolitów w wyżej wymienionych rodzajach Crassulaceae potwierdza obecność
licznych plazmodesm z elektronowo-gęstym ciałem w obszarze cytoplazmy. W trakcie rozwoju
suspensora następują zmiany w strukturze plazmodesm. Przeprowadzone badania sugerują, że
komórka bazalna suspensora jest miejscem intensywnych procesów metabolicznych, związanych
przypuszczalnie z jej funkcją syntetyczną i transferową.
Badania sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki, nr grantu DEC-2013/11/B/NZ8/00899.
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Potencjał membranowy komórek koleoptyli kukurydzy inkubowanych
w obecności kadmu i ołowiu
Renata Kurtyka, Agnieszka Siemieniuk, Zbigniew Burdach, Waldemar Karcz
Katedra Fizjologii Ro lin, Wydział Biologii i Ochrony rodowiska, Uniwersytet ląski,
ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice, renata.kurtyka@us.edu.pl
Kadm i ołów należą do najbardziej toksycznych metali ciężkich. Pierwszymi symptomami ich
toksycznego działania są zaburzenia struktury i funkcji błony komórkowej (Llamas i in. 2000;
Rucińska i Gwóźdź 2005; Fiala i in. 2015). Pomimo, iż działanie kadmu oraz ołowiu na potencjał
membranowy komórek roślinnych było przedmiotem wielu wcześniejszych badań (Karcz i in. 2002;
Pavlovkin i in. 2006; Karcz i Kurtyka 2007; Kurtyka i in. 2011a,b), to wciąż brak jest doniesień
dotyczących równoczesnego działania obu metali na ten parametr. W związku z powyższym
przeprowadzono badania, w których wyznaczono zmiany potencjału membranowego komórek
parenchymy koleoptyli kukurydzy poddanych równoczesnemu działaniu kadmu i ołowiu w stężeniu
10-4 M.
Wykazano, że kadm dodany do środowiska inkubacyjnego segmentów koleoptyli kukurydzy
powodował w ciągu 40 minut depolaryzację potencjału membranowego, podczas gdy ołów jego
hiperpolaryzację. Z kolei, równoczesne podanie obu metali indukowało depolaryzację potencjału
membranowego komórek, której wartość była porównywalna do tej obserwowanej przy działaniu
kadmu. Podanie kadmu godzinę po wprowadzeniu do środowiska ołowiu, znosiło indukowaną przez
ołów hiperpolaryzację potencjału membranowego komórek parenchymy. Natomiast, kiedy metale
były podane w odwrotnej kolejności ołów obniżał indukowaną przez kadm depolaryzację potencjału
membranowego komórek. Wyniki przeprowadzonych badań pozwalają stwierdzić, że reakcja
elektryczna komórek parenchymy koleoptyli kukurydzy różni się w przypadku działania kadmu
i ołowiu, natomiast przy ich równoczesnym podaniu reakcja ta jest taka sama jak dla kadmu.
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Przebieg procesów reprodukcyjnych u Biscutella laevigata L. z terenów
o wysokiej zawartości metali w podłożu
Monika Kwiatkowska 1, Ewa Kurczyńska 2, Robert Gawecki 2, Karolina Kłosowska 1
1

Zakład Cytologii i Embriologii Ro lin, Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński,
ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków, monika.m.kwiatkowska@uj.edu.pl
2
Katedra Biologii Komórki, Wydział Biologii i Ochrony rodowiska; Uniwersytet ląski
ul. Jagiellońska 28, 40-042 Katowice
Biscutella laevigata L. (Brassicaceae), relikt glacjalny, metalofit fakultatywny, występuje na
oderwanych stanowiskach w Tatrach Zachodnich, na starej hałdzie galmanowej w Bolesławiu oraz na
ni owym stanowisku w Zagórzycach. Liczne doniesienia wskazują, . e rośliny z populacji galmanowej
przystosowane są do trudnych warunków środowiska. Mimo szeregu badań na poziomie sporofitu
(Antosiewicz 1995; Babst-Kostecka i in. 2014; Wierzbicka, Pielichowska 2004) niewiele jest danych
na temat rozwoju fazy haploidalnej u roślin z terenów poprzemysłowych (Izmaiłow i in. 2015).
Celem pracy było uzupełnienie informacji na temat biologii rozmna ania generatywnego
B. laevigata z populacji hałdowej i tatrzańskiej jak równie analiza rozmieszczenia wybranych
epitopów pektyn w ścianach komórkowych dojrzałych zarodków.
U roślin z populacji tatrzańskiej ywotność ziaren pyłku była wysoka (98±0.7%). Procesy
embriologiczne w linii eńskiej zachodziły prawidłowo w 95% analizowanych zalą ków. ywotność
pyłku u roślin z populacji hałdowej była obni ona (87±4%). Zakłócenia rozwoju w linii eńskiej
i procesy nekrotyczne wystąpiły w 15%. Były to głównie nekrozy całych woreczków zalą kowych
(WZ) lub poszczególnych komórek w gametoficie. Wyra ne skrócenie dojrzałych WZ wystąpiło
w 25% analizowanych zalą ków, z których blisko połowa była na etapie degeneracji. Starzenie się
niezapłodnionych WZ stwierdzono w 10% analizowanych dojrzałych gametofitów. Obserwacje
dojrzałych owoców wykazały, e 57% łuszczynek oba nasiona były obumarłe, natomiast tylko w 18%
owoców obecne były dwa dojrzałe nasiona. Ró nice pomiędzy populacjami były istotne statystycznie.
Obserwacje pektyn w ścianach komórkowych dojrzałych zarodków wykazały,
i niskozestryfikowane homogalakturonany obecne były zarówno w ścianach komórkowych
zarodków tatrzańskich jak i bolesławskich (epitop LM19). Natomiast tylko w populacji hałdowej
stwierdzono obecność homogalakturonanów wysokozestryfikowanych w ścianach komórkowych
zarodków (epitop LM20).
Niniejsze badania wskazują, e niekorzystne czynniki zewnętrzne obecne na hałdzie miały
wpływ na procesy embriologiczne oraz budowę ściany komórkowej. Obni ona ywotność pyłku,
zakłócenia i degeneracje podczas rozwoju gametofitów i zarodków, a tak e obni ona częstość
zapylania negatywnie wpływały na przebieg procesów embriologicznych, co obni ało frekwencję
zawiązanych prawidłowo nasion. Natomiast zmiana w składzie pektynowym ścian komórkowych
zarodków mo e być cechą przystosowawczą do trudnych warunków siedliskowych.
Literatura
Antosiewicz D.M. 1995. Relationships between constitutional and inducible Pb-tolerance and tolerance to
mineral deficits in Biscutella laevigata and Silene inflata. Environmental and Experimental Botany 35/1: 5569.

46

Babst-Kostecka A.A., Parisod Ch., Godé C., Vollenweider P., Pauwels M. 2014. Patterns of genetic divergence
among populations of the pseudometallophyte Biscutella laevigata from southern Poland. Plant and Soil 383:
245-256.
Izmaiłow R., Kościńska-Pająk M., Kwiatkowska M., Musiał K. 2015. Wpływ metali cię kich na procesy
reprodukcyjne roślin. W: Wierzbicka M [red.]. Ekotoksykologia: rośliny, gleby, metale. 96-116. Wydawnictwo
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Wierzbicka M., Pielichowska M. 2004. Adaptation of Biscutella laevigata L., a metal hyperaccumulator, to
growth on zinc-lead waste heap In southern Poland. I: Differences between waste-heap and mountain
populations. Chemosphere 54:1663-1674.

47

Wzrost merystemu apikalnego pędu

Dorota Kwiatkowska, Agata Burian, Dorota Borowska-Wykręt
Uniwersytet ląski w Katowicach, Katedra Biofizyki i Morfogenezy Ro lin
Symplastyczny wzrost komórek budujących merystem apikalny pędu wymaga koordynacji na
poziomie ponadkomórkowym. Regulacja ta dotyczy zarówno szybko ci wzrostu, jak i jego anizotropii
i odbywa się najprawdopodobniej za po rednictwem . ciany komórkowej i cytoszkieletu.
W utworzonej przez Prof. Zygmunta Hejnowicza Katedrze Biofizyki i Biologii Komórki (obecnie
Katedra Biofizyki i Morfogenezy Ro lin) Uniwersytetu ląskiego w Katowicach od lat prowadzimy
badania roli czynników mechanicznych w regulacji morfogenezy ro lin, w szczególno ci regulacji
zachodzącej na merystemie apikalnym pędu za po rednictwem cytoszkieletu tubulinowego.
W prezentowanych badaniach połączyli my analizę ilo ciową wzrostu na podstawie przyżyciowych
replik z powierzchni merystemu z analizą układu mikrotubul kortykalnych w tych samych komórkach,
którą umożliwia „dekorowanie” mikrotubul GFP (wierzchołki linii transgenicznych obserwowane
były w mikroskopie konfokalnym). Wyniki badań pokazują, że mikrotubule kortykalne uczestniczą
w koordynacji wzrostu komórek merystemu, w której zasadniczą rolę odgrywa naprężenie ciany
komórkowej. Anizotropia układu mikrotubul zależy od anizotropii naprężenia w płaszczyźnie ciany:
mikrotubule układają się równolegle do przypuszczalnego kierunku maksymalnego naprężenia
rozciągającego. Anizotropia naprężenia wynika z geometrii merystemu. Naprężenie może jednak też
lokalnie być spowodowane różnicami w szybko ci wzrostu sąsiadujących ze sobą czę ci merystemu.
O znaczeniu zależno ci orientacji mikrotubul od anizotropii naprężenia oraz roli tej zależno ci
w regulacji wzrostu merystemu apikalnego pędu wiadczą wyniki badań wzrostu i geometrii
merystemu ro lin mutanta o zaburzonym funkcjonowaniu kataniny, białka „tnącego” mikrotubule
i w ten sposób umożliwiającego przebudowę ich układu w odpowiedzi na zmieniające się naprężenie.
Zaburzenie przekazywania sygnału mechanicznego przez mikrotubule wywołane mutacją prowadzi
do zmniejszenia zróżnicowania wzrostu na powierzchni merystemu apikalnego pędu.
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Aktywność katalazy i peroksydaz Arabidopsis thaliana
po porażeniu Heterodera schachtii
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Mątwik burakowy Heterodera schachtii należy do nicieni pasożytujących na roślinach. Larwy
inwazyjne stadium J2 mątwika burakowego wnikają do korzeni żywiciela i inicjują tworzenie
syncytium, hipertroficznej struktury, za pośrednictwem której rozwijające się nicienie pobierają
składniki odżywcze. Nasze wcześniejsze badania pokazały, że w wyniku infekcji H. schachtii
w pędach roślin porażonych dochodzi do zachwiania równowagi redoks, co objawiało się zwiększoną
zawartością grup karbonylowych białek (markerów utleniania białek), proliny (osmolitu oraz
zmiatacza wolnych rodników) i związków fenolowych (antyoksydantów). Zaobserwowaliśmy
również podwyższoną ekspresję genów reduktazy glutationowej (enzymu antyoksydacyjnego)
i zwiększoną aktywność tego enzymu (Labudda et al., 2016a,b). W celu sprawdzenia, czy zaburzenie
równowagi redoks w wyniku infekcji zmienia ultrastrukturę komórek w pędach roślin porażonych
i aktywność enzymów antyoksydacyjnych: katalazy zlokalizowanej w peroksysomach oraz
peroksydaz w apoplaście, przeprowadziliśmy badania na roślinach rzodkiewnika pospolitego
Arabidopsis thaliana Col-0, których korzenie inokulowano larwami J2 H. schachtii. Katalaza (EC
1.11.1.6) (CAT) katalizuje reakcję rozkładu nadtlenku wodoru (H2O2) do wody i tlenu cząsteczkowego
a peroksydaza gwajakolowa (EC 1.11.1.7) (POX) utlenia gwajakol w obecności H2O2. Aktywność
CAT w pędach roślin kontrolnych fluktuowała w ciągu całego okresu obserwacji. W wyniku infekcji
H. schachtii aktywność CAT była 1,6-krotnie podwyższona w porównaniu z roślinami kontrolnymi
w 7 i 15 dniu po inokulacji (dpi). Również aktywność POX była zmienna w pędach roślin kontrolnych
podczas całego okresu obserwacji. W trakcie analizowanego okresu infekcji, aktywność POX była 4krotnie wyższa w 7 dpi i 1,7-krotnie wyższa w 15 dpi w pędach roślin porażonych w porównaniu
z odpowiednimi próbami kontrolnymi. Wykorzystując metody cytochemiczne połączone
z obserwacjami preparatów przy użyciu mikroskopów: świetlnego oraz transmisyjnego elektronowego
zlokalizowaliśmy aktywności obydwu enzymów antyoksydacyjnych. W wyniku infekcji w komórkach
pędów roślin porażonych dochodzi do zmian na poziomie ultrastrukturalnym; zaobserwowano zmiany
w ilości i wielkości plastoglobul w chloroplastach oraz peroksysomów. Przedstawione wyżej wyniki
sugerują, że zaburzeniom równowagi redoks, objawiającym się znacząco zwiększoną aktywnością
katalazy i peroksydazy, towarzyszą zmiany ultrastrukturalne w komórkach pędów roślin porażonych,
wskazując tym samym na systemiczną reakcję rośliny na porażenie nicieniem cystowym.
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Cechy rozwoju zalążka truskawki Fragaria x ananassa Duch. odmiany
'Mount Everest'
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Rozwój zalążka, a zwłaszcza megasporogeneza i rozwój gametofotu żeńskiego mieszańca
międzygatunkowego jakim jest Fragaria x ananassa przebiega w zróżnicowany sposób
u poszczególnych odmian. W trakcie prezentowanych badań, po raz pierwszy przeprowadzono
obserwację poszczególnych faz rozwoju zalążka truskawki Fragaria x ananassa Duch. odmiany
'Mount Everest'. Odmiana ta, w odpowiednich warunkach klimatycznych owocuje trzykrotnie w ciągu
jednego sezonu wegetacyjnego. Zalążki badanej odmiany w różnych stadiach rozwoju utrwalano
w mieszaninie aldehydu glutarowego i paraformaldehydu. Po utrwaleniu poddano je standardowej
procedurze stosowanej przy przygotowywaniu materiału do zatapiania w żywicy LR White. Po
polimeryzacji, zatopiony w żywicy materiał krojono na półcienkie skrawki, które po zabarwieniu
roztworem błękitu toluidyny obserwowano w mikroskopie świetlnym.
W jednokomorowej zalążni badanej odmiany truskawki, rozwój zalążka rozpoczyna się od
inicjacji merystematycznego wzgórka na łożysku. Wraz ze wzrostem tkanka merystematyczna
różnicuje się na ośrodek (nucellus) i pojedynczą osłonkę (integument). W wyniku peryklinalnych
podziałów komórek epidermy w rejonie mikropylarnym ośrodka powstaje warstwa subepidermalna.
Pod tymi warstwami różnicują się komórki o znacznie większych rozmiarach, które dzieląc się
mitotycznie dają początek komórkom archesporialnym. Cechą charakterystyczną zalążków Fragaria
x ananassa jest występowanie w ośrodku kilku komórek archesporialnych, określanych mianem
wielokomórkowego archesporu. Komórki archesporialne zajmują centralną część ośrodka, ściśle
przylegają do siebie i są znacznie większe od sąsiednich komórek. Jedna lub więcej komórek
archesporialnych staje się komórkami macierzystymi megaspor.
W trakcie megasporogenezy jedna lub więcej komórek macierzystych megaspor przechodzi
podział mejotyczny, w wyniku którego powstają tetrady megaspor. Megaspory w tetradach są ułożone
liniowo. Podziały mejotyczne w ośrodku zalążka są asynchroniczne. W trakcie megasporogenezy
dochodzi do degeneracji części komórek archesporialnych, komórek macierzystych megaspor, diad
lub tetrad megaspor. Jednocześnie zwiększa się liczba warstw komórek ośrodka oddzielających
komórki w trakcie megasporogenezy od epidermy. Zalążek staje się grubośrodkowy. Zmianom
wewnątrz ośrodka towarzyszy nierównomierne wydłużanie osłonki – pod koniec megasporogenezy
w ośrodku otacza ona cały ośrodek z wyjątkiem mikropyle. W każdym zalążku jedna lub więcej
megaspor staje się megasporą funkcjonalną z której rozwija się gametofit żeński. Megasporami
funkcjonalnymi stają się megaspory chalazalne.
W trakcie gametofitogenezy woreczek zalążkowy badanej odmiany Fragaria x ananassa
przechodzi rozwój typowy dla rozwoju woreczka zalążkowego typu Polygonum. Wynikiem kolejnych
podziałów podczas gametofitogenezy jest powstanie jednego 7-komórkowego gametofitu żeńskiego.
Jest on zbudowany z aparatu jajowego złożonego z komórki jajowej i dwu synergid, komórki
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centralnej i antypod. Na biegunie mikropylarnym woreczka zalążkowego nie obserwowano aparatu
włókienkowego. W trakcie formowania woreczka zalążkowego pozostałe megaspory funkcjonalne
i woreczki zalążkowe w różnych stadiach rozwoju ulegają degeneracji. W dojrzałym zalążku
obserwowano jeden woreczek zalążkowy. W pojedynczej zalążni rozwijał się jeden zalążek. Zaledwie
w jednym przypadku na kilkadziesiąt zalążni znaleziono dwa zalążki, których rozwój był
asynchroniczny. Ośrodek jednego z nich zawierał dojrzały woreczek zalążkowy, natomiast ośrodek
drugiego, spóźnionego zalążka składał się z niezróżnicowanych komórek merystematycznych.
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Zróżnicowanie wzrostu komórek podstawowych epidermy liścia
Arabidopsis thaliana
Marcin Lipowczan, Joanna Elsner, Dorota Kwiatkowska
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Dojrzałe komórki podstawowe epidermy liścia Arabidopsis thaliana, podobnie jak wielu innych
gatunków dwuliściennych, charakteryzują się zafalowanym kształtem ścian antyklinalnych. Stopień
zafalowania ścian antyklinalnych danej komórki zależy od stopnia zróżnicowania komórek z nią
sąsiadujących. Dlatego nierzadko komórka podstawowa po jednej stronie ma ściany silnie zafalowane,
a po drugiej zupełnie proste. W komórkach występują często zwężenia zwane szyjkami, w których
przeciwległe ściany antyklinalne są do siebie zbliżone. Tworzenie zafalowań ścian antyklinalnych
wiąże się ze zróżnicowaniem wzrostu ścian peryklinalnych. Wzrost komórek podstawowych epidermy
jest więc procesem złożonym. Zależy on między innymi od rozmieszczenia cytoszkieletu w komórce
oraz lokalnego zróżnicowania struktury i składu ściany komórkowej.
Mimo wielu badań morfogenezy komórek podstawowych epidermy liścia A. thaliana nadal
niewiele wiadomo na temat zróżnicowania wzrostu ściany tych komórek. W celu przeprowadzenia
takiej analizy opracowano metodę obserwacji przyżyciowych komórek epidermy liścia znakowanych
fluorescencyjnymi mikrokulkami, które ze względu na swoją hydrofobową powierzchnię przyklejają
się do kutikuli pokrywającej powierzchniową peryklinalną ścianę komórkową. Badania prowadzono
na linii transgenicznej Lti6b-GFP z wyznakowaną GFP błoną komórkową, co umożliwiało
wizualizację kształtu komórki. Na podstawie pozycji mikrokulek i werteksów, dzielono powierzchnię
peryklinalnej ściany komórki na sektory, następnie mierzono wzrost sektorów w czasie.
W szczególności obliczano pole powierzchni poszczególnych sektorów w kolejnych krokach
czasowych i wyznaczano szybkość wzrostu powierzchniowego oraz wyznaczano ekstremalne kierunki
deformacji sektorów używając metody Goodala-Greena. Wykazano, że wzrost poszczególnych
sektorów komórki jest zróżnicowany w przestrzeni i w czasie: obok siebie występują miejsca szybko
i wolno rosnące, a szybkość wzrostu sektorów nie jest stała. Sektory rosnące początkowo szybko mogą
zwalniać, a sektory wolno rosnące przyspieszać. Sektory położone na brzegu komórki charakteryzują
się dużym zróżnicowaniem wzrostu, natomiast sektory środkowe rosną podobnie.
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Wpływ wybranych naftochinonów na stres oksydacyjny i aktywność redoksową
w komórkach koleoptyli kukurydzy
Michał Ludynia, Małgorzata Rudnicka, Waldemar Karcz
Katedra Fizjologii Ro lin, Wydział Biologii i Ochrony ᴁrodowiska, Uniwersytet ląski,
ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice, michal.ludynia@us.edu.pl
Naftochinony to duża grupa wtórych metabolitów roślin, porostów, grzybów a nawet zwierząt.
Chemicznie są to diketonowe pochodne naftalenu. Charakteryzują się szeregiem różnych właściwości
takich jak: antyoksydacyjne, oksydo-redukcyjne, przeciwzapalne, przeciwnowotworowe,
bakteriobójcze, przeciwgrzybiczne, przeciwwirusowe oraz allelopatyczne. Wiele z tych efektów jest
związana z oddziaływaniem naftochinonów z DNA, inhibicją topoizomeraz oraz produkcją
reaktywnych form tlenu.
Naftochinony mogą wywoływać stres oksydacyjny w komórkach poddanych ich działaniu, a to
z kolei wpływa na sygnalizację związaną z potencjałem redoks. Właściwości redukująco-utleniające
jak i alkilowe naftochinonów powodują, że związki te działają toksycznie na procesy komórkowe
u roślin takie jak ekspresja genów, czy stymulacja receptora kinaz tyrozynowych. Przykładem może
być również wpływ juglonu na ekspresję genów w odpowiedzi na działanie auksyny. Ze względu na
generowanie reaktywnych form tlenu i ich wpływ na aktywność redoksową, a przez to na sygnalizację
wewnątrz- i międzykomórkową naftochinony stanowią interesującą grupę związków.
Materiał badawczy stanowiły 1 cm segmenty koleoptyli wycięte w odległości 3 mm od
wierzchołka 4-dniowych, etiolowanych siewek Zea mays L. odmiany KOSMO.
Badano wpływ następujących naftochinonów: 1,4-naftochinon (NQ), lawson (NQ-2-OH)
i naftazarin (DHNQ) na stres oksydacyjny i aktywność redoksową w komórkach koleoptyli
kukurydzy.
Oznaczanie aktywnoci ̀ redoks. Aktywność redoksową oznaczano spektrofotometrycznie przez
pomiar ilości zredukowanego żelazicyjanku potasu (HCF III). 300 mg segmentów koleoptyli
kukurydzy inkubowano w obecności 1 mM HCF III i przy określonym stężeniu naftochinonów
z auksyną lub bez niej, w zależności od wariantu. Pomiary wykonywano co 30 minut w ciągu 2 godzin
przy długości fali 420 nm. Aktywność redoksową określano jako ilość nmoli zredukowanego HCF III
na g świeżej masy.
Oznaczanie zawartoḁci H2O2. Ilość powstającego H2O2 oznaczano również
spektrofotometrycznie. W tym przypadku 500 mg segmentów koleoptyli kukurydzy inkubowano
w obecności naftochinonów o określonym stężeniu z lub bez auksyny. Inkubacja trwała odpowiednio
1, 2, 3 i 4 godziny. Następnie koleoptyle homogenizowano w 0,1% roztworze kwasu
trójchlorooctowego (TCA), a uzyskany ekstrakt wirowano przy 10 000 rpm przez 6 min. Do 0,5 ml
supernatantu dodawano bufor fosforanowy i jodek potasu, a następnie inkubowano przez godzinę
w ciemności w temperaturze pokojowej. Pomiary wykonywano przy długości fali 390 nm. Zawartość
H2O2 wyrażano w µmolach na g świeżej masy.
Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że naftochinony wzmagają powstawanie H2O2, jak
również stymulują aktywność redoksową plazmalemmy. Ponadto, efekt działania naftochinonów na
indukcję stresu oksydacyjnego i aktywność redoks zależy od ich stężenia. Efekt naftochinonów o tym
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samym stężeniu można uszeregować w następującej kolejności: NQ>NQ-2-OH>DHNQ. Egzogenna
auksyna obniża indukowany przez naftochinony stres oksydacyjny i aktywność redoksową
w komórkach koleoptyli kukurydzy.
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Chalazalne haustorium endospermowe u Sedum sediforme (Jacq.) Pau
Katarzyna Ławer, Daria Majcher, Emilia Brzezicka, Małgorzata Kozieradzka-Kiszkurno
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Bielmo (endosperma) u Sedum sediforme (Crassulaceae) rozwija się według typu komórkowego
i wytwarza jednokomórkowe chalazalne haustorium, które wydłuża się wraz ze wzrostem nasiona.
Celem pracy było przeprowadzenie badań ultrastrukturalnych i cytochemicznych chalazalnego
haustorium endospermowego w trakcie jego rozwoju.
Haustorium chalazalne na biegunie mikropylarnym przylega do komórek endospermy
wła ciwej. . ciana chalazalnej czę ci haustorium zaopatrzona jest w labirynt wyrostków ciennych, co
wskazuje na jej charakter transferowy. ciana haustorium na całej swojej długo ci pozbawiona jest
plazmodesm. Znaczna czę ć haustorium zajęta jest przez dużą wakuolę, którą przecinają liczne pasma
cytoplazmatyczne, łączące przy cienne warstwy cytoplazmy ze skupieniami cytoplazmy
zgromadzonej wokół jądra i na obu biegunach komórki. We wnętrzu wakuoli widoczny jest
drobnofibrylarny materiał. Analiza ultrastrukturalna ujawniła obecno ć licznych organelli.
Mitochondria o kształcie kulistym do elipsoidalnego mają typową budowę, występują licznie
w cytoplazmie przylegającej do wyrostków labiryntu ciennego, natomiast w pozostałych obszarach
są rzadziej, bardziej równomiernie rozmieszczone. Plastydy są duże, znacznie większe od
mitochondriów i plastydów endospermy wła ciwej. Duże jądro haustorium zlokalizowane jest
przy ciennie a powierzchnia jego jest pofałdowana. W cytoplazmie haustorium obserwowano aktywne
diktiosomy, różnego rodzaju pęcherzyki, profile szorstkiego retikulum endoplazmatycznego oraz
mikrociała.
Analiza cytochemiczna haustorium endospermowego ujawniła intensywną reakcję na białka,
obecno ć licznych, równomiernie rozmieszczonych kropli lipidowych jak również intensywne
wybarwienie cian haustorium w preparatach barwionych metodą PAS.
Wyniki badań potwierdzają, że chalazalne haustorium endospermowe podlega zmianom
w trakcie rozwoju. Wiele z tych zmian prawdopodobnie powiązanych jest z zaspokajaniem potrzeb
rozwijającej się endospermy wła ciwej. Cechy ultrastruktury wskazują na wysoką aktywno ć
metaboliczną endospermowego haustorium chalazalnego S. sediforme, związaną przypuszczalnie
z jego funkcją syntetyczną i transferową.
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Regeneracja tkanki waskularnej w naciętych pędach kwiatostanowych
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Proces regeneracji tkanki waskularnej jest niezwykłym przejawem skoordynowanej komunikacji
międzykomórkowej wywołanej sygnalizacją hormonalną i zmianami polarności tkankowej, a zatem
jest dobrym przykładem zdolności komórek roślinnych do zmiany ich programu rozwojowego
i determinacji kierunku różnicowania. Wzajemne zależności pomiędzy kierunkiem przepływu
fitohormonu, a polarnością transportujących go komórek, określone mianem dodatniego sprzężenia
zwrotnego, zostały ujęte w ramach tak zwanej hipotezy skanalizowanego przepływu auksyny
zaproponowanej przez Sachsa (1981).
Badania ostatnich lat prowadzone głównie na naciętych epikotylach grochu (Pisum sativum)
potwierdzają te zależności, należy jednak mieć na uwadze, że w tym przypadku człony naczyń
różnicują się bezpośrednio z komórek miękiszowych (Sauer et al. 2006). Zatem wykorzystany
w tych badaniach gatunek stwarza ograniczenia dla pełnego wyjaśnienia mechanizmów sterujących
procesami regeneracji tkanki waskularnej ze względu na brak funkcjonującego cylindra kambium,
którego znaczącej roli w tym procesie nie można pomijać. Wiele badań prowadzonych na roślinach
drzewiastych podkreśla kluczową rolę komórek kambium – ich aktywności podziałowej
i ukierunkowanego wzrostu, zarówno w prawidłowym rozwoju tkanki waskularnej, jak i w procesie
jej regeneracji (Hejnowicz 1963).
Wygenerowanie w warunkach eksperymentalnych powtarzalnego modelu o cechach
„drzewo-podobnych” (Mazur et al. 2014) pozwoliło na przeprowadzenie badań nad procesem
regeneracji tkanki waskularnej w warunkach zaburzonego przepływu auksyny, wymuszonego
nacięciem przerywającym podłużną ciągłość komórek kambium. Uzyskane wyniki badań, opierające
się głównie na analizie czasowych i przestrzennych zmian poziomu auksyny (DR5::GFP) oraz
polarności komórkowej (pPIN1::PIN1:GFP) w obrębie zranionej tkanki, jednoznacznie wskazały na
wzajemne korelacje tych zdarzeń. Okazało się, że proces regeneracji tkanki waskularnej z udziałem
komórek kambium jest skorelowany: (1) ze zwiększeniem poziomu auksyny w uszkodzonych
tkankach; (2) ze zmianami rozmieszczenia białka PIN1 w komórkach wokół nacięcia; (3)
z wyłonieniem ciągów komórek o zmienionej polarności; (4) z różnicowaniem członów naczyń
wokół nacięcia (Mazur et al., 2016).
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Immunocytochemiczna analiza składu ściany komórkowej korzeni
Hordeum vulgare L. poddanych działaniu nanocząstek złota
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Dynamiczny rozwój nanotechnologii, a tym samym powiększający się obszar zastosowań
nanomateriałów (ang. Nanomaterials, NMs) skutkuje ich wzmożoną obecnością we wszystkich
komponentach środowiska (Nair i inni, 2010). Efektem tego jest intensyfikacja badań dotyczących
oddziaływania nanocząstek (ang. Nanoparticles, NPs) na organizmy żywe, w tym coraz częściej
na rośliny. Niezwykle ważne jest zbadanie interakcji NPs z roślinami, zarówno pod względem ich
wpływu na procesy fizjologiczne jak i zdolności przemieszczania się NPs do rośliny oraz w jej obrębie.
Należy jednak mieć na uwadze, że komórka roślinna otoczona jest ścianą komórkową, która jest
pierwszą fizyczną barierą dla nanocząstek, chroniącą cytoplazmę przed czynnikami zewnętrznymi
i stresem środowiskowym (Dubey, 2014). Powstaje więc pytanie: czy dochodzi do modyfikacji
architektury ściany komórkowej roślin, które są poddane działaniu nanocząstek. W związku z tym
celem niniejszych badań było zbadanie wpływu nanocząstek na skład chemiczny ścian komórkowych
korzeni rośliny uprawnej, jaką jest jęczmień (Hordeum vulgare L.). Do badań wybrano nanocząstki
złota (AuNPs), co zostało podyktowane ich szerokim zastosowaniem w różnych gałęziach przemysłu,
a więc możliwością ich uwalniania i gromadzenia się w środowisku naturalnym, co może mieć wpływ
na funkcjonowanie ekosystemów (Soenen i inni, 2012).
Badania były prowadzone na 7-dniowych korzeniach siewek Hordeum vulgare L. odmianie
‘Karat’, które hodowano metodą hydroponiki w roztworze nanocząstek złota. Jęczmień traktowano
obojętnymi elektrycznie AuNPs o średnicy 5 nm oraz 20 nm, a wyniki badań porównano do korzeni
roślin kontrolnych rosnących w roztworze Hoagland’a. Następnie materiał został przygotowany
do badań immunocytochemicznych, do których wykorzystano zestaw przeciwciał skierowanych
przeciwko wybranym epitopom pektyn oraz białek arabinogalaktanowych (AGP), a analiza wykonana
została z wykorzystaniem mikroskopii fluorescencyjnej.
Przeprowadzone analizy pokazały, że nanocząstki złota o różnej średnicy mają wpływ
na budowę chemiczną ścian komórkowych korzeni jęczmienia. W korzeniach traktowanych AuNPs
zaobserwowano zmiany zarówno w rozmieszczeniu badanych epitopów pektyn i AGP
w poszczególnych tkankach, a także w komórkowej lokalizacji sygnału.
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Dynamiczny wzrost liczby ludności, a wraz z nim rozwój szlaków komunikacyjnych, różnych gałęzi
przemysłu czy chemizacja rolnictwa przyczyniają się do silnego skażenia ekosystemów metalami
ciężkimi. Ten globalny problem oraz troska o stan środowiska naturalnego skłania badaczy
do poszukiwania nowych, alternatywnych sposobów usuwania zanieczyszczeń oraz odbudowy
biologicznej siedlisk zniszczonych działalnością człowieka. W ostatnim czasie coraz więcej uwagi
poświęca się metodom bazującym na roślinach wyższych, które wykorzystuje się do usuwania
lub detoksykacji substancji szkodliwych występujących w środowisku. Nowatorskie podejście
w zakresie fitoremediacji stanowi zastosowanie rodzimych gatunków roślin metalotolerancyjnych,
które wykształciły szereg zmian adaptacyjnych umożliwiających im wzrost i reprodukcję w obecności
ponadnormatywnych stężeń metali ciężkich. Zastosowanie metalofitów w procesie odnowy terenów
zdegradowanych, może zatem w znaczący sposób przyczynić się zarówno do obniżenia toksyczności
metali ciężkich w środowisku, jak również do przyspieszenia procesu tworzenia zwartej pokrywy
roślinnej na obszarach zanieczyszczonych. Z uwagi na duży potencjał aplikacyjny galmanowego
ekotypu goździka kartuzka, celem prezentowanej pracy było określenie zdolności morfogenetycznych
tego gatunku w obecności jonów kadmu i ołowiu w pożywce, a także ocena zmian zachodzących
w aparacie antyoksydacyjnym oraz w komórkach kalusa w odpowiedzi na stres metaliczny. Kultury
in vitro zainicjowano z nasion pozyskanych z osobników porastających hałdy cynkowo-ołowiowe
w Bolesławiu koło Olkusza. Pędowe fragmenty siewek przenoszono na pożywki namnożeniowe
o różnym składzie makro- i mikroelementów, dodatków organicznych oraz regulatorów wzrostu.
W zależności od zastosowanej pożywki, współczynnik namnażania pędów wahał się od 1,6 do 13,1
[Muszyńska & Hanus-Fajerska 2017]. W kolejnym etapie pracy eksperymentalnej, pożywkę uznaną
za optymalną do regeneracji roślin wzbogacono w następujące stężenia soli ołowiu lub kadmu:
0,1 mM, 0,5 mM, 1,0 mM Pb(NO3)2 lub 1,0 μM, 3,0 μM, 5,5 μM CdCl2. Równocześnie z kulturami
pędowymi, prowadzono selekcję linii komórkowych kalusa tolerancyjnych względem testowanych
metali ciężkich. Na pożywkach z dodatkiem jonów ołowiu współczynnik namnażania pędów (MC)
wynosił od 1,1 do 1,8, zaś indeks tolerancji (GTI) jedynie 48%. Przeciwnie, zastosowanie jonów
kadmu pozytywnie oddziaływało na zdolności morfogenetyczne badanego gatunku (MC = od 4,6
do 7,0; GTI = od 198% do 243%). Co więcej, podwyższona tolerancja D. carthusianorum na kadm
nie była związana z syntezą poszczególnych grup związków fenolowych. Ich zawartość w pędach
zmniejszała się wraz ze wzrostem stężenia soli kadmu w pożywce, osiągając najwyższe wartości
w pędach uprawianych na pożywce bez dodatku CdCl2, w których zawartość fenylopropanoidów
przekraczała 126 mg, flawonoli – 158 mg, a antocyjanów – 53 mg/100g św.m. Biorąc pod uwagę
stymulujący wpływ jonów kadmu na morfogenezę badanego gatunku, proponuje się wzbogacać
pożywki propagacyjne w ten pierwiastek w celu uzyskania dużej liczby mikrosadzonek

59

metalotolerancyjnego genotypu goździka kartuzka o szczególnych predyspozycjach do wykorzystania
w procesie rekultywacji i remediacji skażeń środowiska.
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Wzrost zainteresowania wpływem ocieplenia klimatu i znaczeniem skrajnych warunków
środowiskowych dla funkcjonowania ekosystemów polarnych i górskich doprowadził do wyboru
roślin drzewiastych, jako reprezentatywnych w badaniach dendrochronologicznych. Podjęte na nich
badania umożliwiają analizę zachodzących zmian klimatycznych czy datowanie zdarzeń
geologicznych. Jedną z takich roślin jest Salix polaris Wahlenb. (wierzba polarna), krzewinka szeroko
rozpowszechniona w regionie Oceanu Arktycznego. Surowe warunki klimatyczne wymuszają zmiany
morfologii, m.in. ograniczony wzrost roślin, które związane są z modyfikacją aktywności
merystemów. Niewiele było jednak dotąd informacji na temat zakładania i aktywności merystemów
roślinnych, a w szczególności merystemów wtórnych oraz ich pochodnych, w surowych warunkach
klimatycznych Arktyki. Z tego względu taka analiza rozwojowa stała się celem naszej pracy.
W badaniach wykorzystano części nadziemne wierzby polarnej, zebrane w okolicach fiordu
Horsund, na Spitsbergenie, z siedlisk charakterystycznych dla czterech typów roślinności tundry:
zielno-mszysto-sinicowej, porostowo-krzewinkowej, poligonalnej oraz ornitokoprofilnej.
Z fragmentów roślin przygotowano przekroje poprzeczne i podłużne, które obserwowano
w mikroskopie świetlnym i fluorescencyjnym. Wykonano również maceraty drewna wtórnego.
Wyniki analiz pokazały, że u wierzby polarnej występuje typowa epiderma, dość szybko
zastępowana przez perydermę. Gatunek ten jest przykładem specyficznego, dość rzadkiego sposobu
zakładania wtórnej tkanki okrywającej, który charakteryzuje się wykształceniem komórek korka,
przed warstwą felodermy. Kambium zakłada się w sposób typowy dla roślin dwuliściennych.
W sezonie wegetacyjnym funkcjonuje bardzo krótko, czego efektem jest tworzenie wąskich
przyrostów rocznych zawierających zaledwie 1-2 człony naczyń oraz warstwę miękiszu terminalnego.
Pierścienie przyrostów rocznych nie są ciągłe dookoła obwodu łodygi, co jest cechą charakterystyczną
dla roślin polarnych. Rozmiary członów naczyń są jednak bardzo różne, bowiem w preparatach
macerowanych występują zarówno bardzo wąskie i długie człony naczyń przypominające kształtem
cewki, ale posiadające płyty perforacyjne proste jak i takie, które są szerokie i krótkie. Występowanie
członów naczyń przypominających cewki, utrudnia, według nas, wykorzystanie programów
komputerowych do pomiarów cech anatomicznych drewna wtórnego, ze względu na obarczenie
pomiarów dużym błędem. Dodatkowo, zaobserwowano występowanie węższych niż w pozostałych
stanowiskach członów naczyń u okazów rosnących w suchej tundrze porostowo-krzewinkowej, co
może być przystosowaniem roślin do ochrony przed embolizmem.
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Biofizyczne aspekty wzrostu merystemów apikalnych
Jerzy Nakielski
Katedra Biofizyki i Morfogenezy Ro lin, Wydział Biologii i Ochrony rodowiska,
Uniwersytet ląski, ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice
Jednym z najważniejszych osiągnięć Profesora Zygmunta Hejnowicza było wykazanie, że wzrost
organów roślinnych ma naturę tensorową [1]. Organy roślinne typowo rosną symplastycznie.
W trakcie takiego wzrostu komórki przemieszczają się w sposób skoordynowany, a prędkość V
przesunięć punktów zmienia się w sposób ciągły. Wychodząc z ciągłości V, Profesor udowodnił, że
pole szybkości wzrostu organu jest typu tensorowego, a względna elementarna szybkość wzrostu
liniowego (RERGl) w punkcie przyjmuje określone wartości w różnych kierunkach. Zaproponował,
aby pole szybkości wzrostu generować z zastosowaniem operatora drugiego rzędu, nazwanego
tensorem wzrostu (TW). Analiza pokazała, że w każdym punkcie, o ile wzrost nie jest izotropowy
istnieją trzy wzajemnie prostopadłe kierunki główne wzrostu (kierunki G), w których RERGl
przyjmuje wartości ekstremalne: maksymalną, minimalną oraz pośrednią, typu siodła. Kierunki te
określone dla wielu punktów układają się w linie, tworząc siatkę, składającą się z trzech rodzin
wzajemnie ortogonalnych trajektorii. Ta siatka stanowi rodzaj krzywoliniowego układu
współrzędnych, nazwanego naturalnym. Gdy kierunki G nie zmieniają się, wzór trajektorii kierunków
G przejawia się w układzie ścian komórkowych organu w postaci wzajemnie ortogonalnych linii
znanych, jako perykliny i antykliny. Tak się dzieje, ponieważ komórki dzielą się z uwzględnieniem
kierunków G, według hipotezy wysuniętej przez Profesora [2], ściana podziałowa, uwzględniając
lokalizację komórki, leży typowo w płaszczyźnie wyznaczonej przez dwa kierunki G, a tym samym
jest prostopadła do trzeciego z tych kierunków.
Podejście tensorowe otworzyło możliwości interesujących badań modelowych wzrostu w dwóch
obszarach [3]. W pierwszym chodziło o określenie przestrzennej i kierunkowej zmienności szybkości
wzrostu na poziomie organu. Wymagało to najpierw analizy geometrii i organizacji wzrostu organu,
następnie zdefiniowania pola V i w końcu, poprzez różniczkowanie, obliczeń RERGl w różnych
kierunkach, w interesujących nas punktach wewnątrz i na powierzchni tego organu. W drugim
obszarze chodziło o zbadanie na drodze symulacji komputerowych, jak ta zmienność szybkości
wzrostu „przekłada” się na układ komórek, jego stabilność oraz losy indywidualnych komórek
w trakcie wzrostu. W tym przypadku należało najpierw zaproponować wirtualny model organu,
wprowadzić do niego pole TW wraz z „przepisami” na wzrost i podziały komórek i dopiero potem,
w kolejnych krokach symulacji, wymagających odcinkowego całkowania składowych V po czasie,
można było śledzić, jak organ i jego układ komórek rozwijają się w trakcie wzrostu.
Profesor zainicjował badania w obu obszarach w zastosowaniu do merystemów apikalnych.
Miałem zaszczyt w nich uczestniczyć, a potem je kontynuować. Pokażę wyniki modelowania
otrzymane dla przykładowych wierzchołków pędu i korzenia. Skoncentruję uwagę na ich interpretacji
w kategoriach tensorowych, oraz wyzwaniach, jakie wciąż przed nami stoją.
Literatura
[1]
[2]
[3]

Hejnowicz Z, Romberger JA (1984). Growth tensor of plant organs. J Theor Bot 110:93-114
Hejnowicz Z (1989). Differential growth resulting in the specification of different types of cellular
architecture in root meristems. Environ Exp Bot 29:85-93
Nakielski J, Hejnowicz Z (2003). The description of growth of plant organs: a continuous approach
based on the growth tensor. In: J. Nation, Formal description of developing systems. Kluwer Academic
Publishers, Dordrecht, NATO science series II, 121:119-136

62
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Endoreplikacja, zwiększająca zawartość jądrowego DNA poza cyklem komórkowym, jest
zjawiskiem powszechnym w świecie roślin. Jest wpisana w program rozwojowy komórek
od wczesnych etapów embriogenezy, towarzysząc rozbudowie tkanek troficznych. Pojawia się
również później, podczas różnicowania komórek i specjalizacji tkanek. W wyniku kolejnych rund
replikacji DNA, nie skutkujących segregacją chromatyd, powstać mogą okazałe chromosomy
politeniczne, których liczba w komórce nie ulega zmianie. W przypadku, gdy powielaniu materiału
genetycznego towarzyszy separacja chromatyd i wynikający z niej wzrost liczby chromosomów,
zjawisko określa się mianem endomitozy. Wielokrotnemu kopiowaniu podlegać może cała pula
DNA lub pomijane są pewne jego obszary (endoreplikacja niezupełna), albo przeciwnie, powielane
są jedynie niewielkie odcinki materiału genetycznego (amplifikacja). Powód, dla którego komórki
podejmują decyzję o wejściu w endocykl jest niejednoznaczny. Według jednej z hipotez,
wprowadzonej przez Nagla, gatunki osiągające filogenetycznie niski poziom jądrowego DNA
(2C=1-3 pg) na drodze endoreplikacji rekompensują braki. Z kolei te, które osiągają wysoką
zawartość DNA, nie muszą jej powielać. Zależność ta nie okazała się jednak typowa dla wszystkich
organizmów. Istnieją bowiem gatunki o małych genomach, nie wykazujące endopoliploidalności
i gatunki, które mimo dużych genomów, prowadzą ten proces. Na podstawie badań ponad 100
gatunków roślin Olszewska i Osiecka wykazały prawdziwość hipotezy Nagla jedynie wśród roślin
z tej samej rodziny, charakteryzujących się takim samym typem cyklu życiowego. Ujawniły również
brak zależności ewolucyjnej, wykazując najwyższą dynamikę endoreplikacji u dwuliściennych
w ramach rodziny Brassicaceae, a najniższą u Compositae i Ranunculaceae, natomiast
u jednoliściennych najwyższą u Gramineae a najniższą u Amaryllidaceae i Iridaceae. Z kolei Barlow
zaproponował pogląd mówiący, iż endocykle, krótsze o około 25% od cyklu komórkowego (z racji
braku mitozy i wydarzeń z nią związanych), stanowią sposób na przyspieszenie wzrostu organów
u gatunków wymagających szybkiego rozwoju (jednoroczne), dlatego występują rzadko
u rozwijających się wolniej (wieloletnie). Według hipotezy Barlow’a endoreplikacja umożliwia
pełnienie funkcji, których nie są w stanie spełnić komórki diploidalne. W tworzącym się wewnątrz
organu ciągu komórek o wzrastającym poziomie ploidalności, umożliwiającym powstanie gradientu
stężeń czynników regulatorowych, komórki o wyższych zawartościach DNA pełniłyby funkcje
nadrzędne w stosunku do pozostałych. W odniesieniu do izodiametrycznych komórek ulegających
podziałom można wnosić, że ze zjawiskiem endopoliploidyzacji wiąże się możliwość osiągania
wyszukanych kształtów i rozmiarów. Jednak zawartość DNA i rozmiary komórek nie zawsze są
proporcjonalne. Komórki posiadające taką samą ilość materiału genetycznego osiągają, w zależności
od środowiska, różne gabaryty. Według najbardziej powszechnej hipotezy, endoreplikacja służy
zwiększeniu aktywności metabolicznej komórek, przyczyniając się do wzrostu wydajności
transkrypcji i translacji, jak ma to miejsce podczas dojrzewania owoców i nasion gromadzących
pokaźne ilości materiałów zapasowych oraz podczas tworzenia, wiążących azot, brodawek
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korzeniowych. Posiadanie wielokrotnych kopi genów stanowić może również zabezpieczenie przed
mutacjami wywołanymi nagromadzeniem w komórce szkodliwych produktów przemiany materii.
Może również być mechanizmem adaptacyjnym, umożliwiającym wzrost w przypadku
niesprzyjających warunków środowiska. Jak się okazało, na poziom endopoliploidyzacji znaczny
wpływ wywierają środowiskowe czynniki abiotyczne i biotyczne: natężenie i jakość światła, stan
uwodnienia, temperatura, poziom zasolenia, organizmy symbiotyczne lub patogeny. Mechanizm
biochemiczny sterujący endocyklem oparty jest prawdopodobnie o te same główne cząsteczki
regulatorowe występujące w cyklu komórkowym, jednak ich aktywność podlega odmiennej regulacji
w odpowiedzi na określone sygnały wewnątrz- i zewnątrzkomórkowe.
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Czynniki mechaniczne mają wpływ na wzrost, rozwój i funkcjonowanie zarówno pojedynczych
komórek roślinnych, jak i tkanek, organów i całych roślin. Naprężenia mechaniczne odgrywają istotną
rolę między innymi w determinacji kierunków podziałów komórkowych i orientacji ścian
komórkowych (Lynch i Lintilhac, 1997) oraz w inicjowaniu i morfogenezie korzenia bocznego
(Richter et al., 2009). W warunkach naturalnych korzenie nieustannie narażone są na działanie różnych
czynników zewnętrznych, w tym na czynniki o charakterze mechanicznym. Korzenie rosnące w glebie
muszą przeciskać się przez szczeliny i pory o średnicy często mniejszej od średnicy korzeni. Celem
prezentowanych badań było określenie wpływu zewnętrznych naprężeń mechanicznych
na morfologię, układ komórek i skład chemiczny ścian komórkowych wierzchołków korzeni.
Eksperymenty prowadzono na siewkach kukurydzy cukrowej (Zea mays L. subsp. mays, Grupa
Saccharata, odm. Złota Karłowa). Korzenie siewek rosły w rurkach zakończonych stożkowatym
zwężeniem, napotykając na opór mechaniczny w trakcie wzrostu (Potocka et al., 2011). Wierzchołki
korzeni na różnych etapach przerastania przez przewężenie poddawano analizie histochemicznej
i immunohistochemicznej. Za pomocą maszyny wytrzymałościowej Synergie 100 określono także
siłę, jaką rosnący korzeń wywierał na przewężenie rurki.
Morfologia wierzchołków poddanych działaniu naprężeń mechanicznych była zmieniona
i dopasowana do kształtu przewężenia. Maksymalna wartość siły nacisku wywieranej przez
wierzchołek na przewężenie wynosiła 0,15 N. W układzie komórek wierzchołków przerastających
przez przewężenie obserwowano: liczne skośne ściany podziałowe w ryzodermie, korze pierwotnej
i czapeczce, otwarcie merystemu oraz łukowate wygięcie ścian poprzecznych komórek metaksylemu.
Pod wpływem naprężenia mechanicznego następowało także zmniejszenie liczby i wielkości
amyloplastów w komórkach kolumelli czapeczki. Immunocytochemiczna analiza składu chemicznego
ścian komórkowych wierzchołków przerastających przez przewężenie wykazała zmiany zawartości
i przestrzennego rozmieszczenia epitopów pektyn i hemiceluloz w merystemie proksymalnym oraz
w czapeczce. Obserwowane zmiany strukturalne mogą stanowić przystosowanie do warunków
stresowych i ułatwiać wierzchołkom korzeni przerastanie przez szczeliny o niewielkich rozmiarach.
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Korzeń jest jednym z głównych miejsc kumulacji pobranych przez roślinę metali ciężkich, w tym Pb.
Nasze wcześniejsze badania pokazały, że jednym z regionów najsilniej gromadzącym ten metal jest
wierzchołek korzenia (Rabęda i wsp. 2015). Dlatego celem obecnych analiz było określenie
rozmieszczenia Pb w tkankach budujących wierzchołek korzenia oraz czy komórki
merystematyczne, od których prawidłowego funkcjonowania zależy wzrost korzenia, są chronione
przed oddziaływaniem tego toksycznego pierwiastka. W tym celu zbadano także występowanie
i rozmieszczenie dwóch substancji ściany komórkowej (CW) – pektyn słabo zestryfikowanych
(JIM5-P) kluczowej substancji wiążącej wolne jony Pb oraz kalozy ograniczającej jego migrację do
protoplastu.
Materiałem do badań były siewki Populus tremula x tremuloides hodowane 3 tygodnie
w warunkach in vitro a następnie eksponowane na oddziaływanie wodnego roztworu PbCl2
o stężeniu 1mMPb przez 4h. Kontrolę stanowiły rośliny rosnące 4h na wodzie destylowanej.
Rozmieszczenie Pb w tkankach wierzchołka korzenia analizowano za pomocą rodizonianu sodu,
z którym Pb tworzy czerwono zabarwione kompleksy widoczne w mikroskopie świetlnym oraz
w transmisyjnym mikroskopie elektronowym (TEM), gdzie Pb tworzy charakterystyczne
nieregularne, elektronowo gęste złogi. Rozmieszczenie i poziom JIM5-P oraz obecność kalozy
badano immunocytochemicznie w TEM i mikroskopie konfokalnym stosując przeciwciała
monoklonalne JIM5 dla JIM5-P oraz przeciwciało skierowane przeciwko kalozie.
Przeprowadzone badania pokazały, że rozmieszczenie Pb w wierzchołku korzenia nie było
równomierne. Największą kumulację tego metalu wykazywały komórki czapeczki leżące na granicy
regionu komórek o charakterze merystematycznym oraz dojrzałych komórek kolumelli. Nazwaliśmy
je komórkami „linii granicznej”. Charakteryzowały się one grubymi ścianami komórkowymi
i szczególnie dużą zawartością JIM5-P. W tym samym regionie odnotowano pojawienie się znacznej
ilości kalozy. Inne tkanki o stosunkowo wysokiej zawartości Pb to komórki inicjalne oraz komórki
bocznej części czapeczki. Również w tych regionach odnotowano wysoki poziom JIM5-P oraz
obecność kalozy. Ponadto tkanki wierzchołka korzenia roślin traktowanych Pb zawierały liczne
przestwory międzykomórkowe nieobecne w materiale kontrolnym. Na terenie przestworów
gromadzony był także w dużych ilościach Pb.
Rozmieszczenie skumulowanego w tkankach wierzchołka korzenia ołowiu pokrywało się
z regionami charakteryzującymi się wysokim poziomem JIM5-P. Silne nagromadzenie Pb
w komórkach „linii granicznej” oraz komórkach czapeczki bocznej może wskazywać na ich funkcję
barierową chroniącą inne tkanki przed wnikaniem Pb. Na uruchomienie strategii obronnej wskazuje
także wyższy poziom JIM5-P w korzeniach eksponowanych na Pb, pojawienie się kalozy
i przestworów międzykomórkowych gromadzących znaczne ilości toksycznego metalu. Jednakże,
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mimo to, w komórkach merystematycznych odnotowano obecność znacznych ilości Pb. Można
wnioskować więc, że uruchomiona strategia obronna przyczyniła się do związania znacznych ilości
Pb poza merystemem, ale nie ochroniła go całkowicie.
Badania wykonano w ramach grantu MNiSW numer NN303801940
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Mątwik burakowy (H. schachtii) posiada zdolność indukowania w korzeniach roślin podatnych, w tym
także rośliny modelowej A. thaliana, wyspecjalizowanej struktury odżywiającej – syncytium.
Syncytium powstaje wskutek przyłączania do komórki inicjalnej syncytium zmodyfikowanych
komórek sąsiednich. Jest ono głównym miejscem molekularnych oddziaływań pomiędzy rośliną
a rozwijającym się nicieniem. Proces rozwoju syncytium obejmuje znaczące zmiany w architekturze
ścian komórkowych, organizacji systemu wakuolarnego i protoplastów komórek.
Reakcją rośliny na atak pasożyta jest reakcja nadwrażliwości (HR, hypersensitive response),
która ma ograniczyć jego rozprzestrzenianie się. Trzy białka PEN (PEN1, PEN2 i PEN3) zostały
zidentyfikowane jako czynniki odpowiedzi obronnej Arabidopsis przeciwko patogenowi zbóż
Blumeria graminis. Gen PEN1 koduje syntaksynę błonową związaną z systemem transportu
pęcherzykowego niezbędnego do lokalnej odpowiedzi immunologicznej rośliny. PEN2 jest
aktywowany podczas reakcji obronnej wywołanej atakiem wielu patogenów i koduje hydrolazę
glikozylową zlokalizowaną w peroksysomach. Natomiast gen PEN3 koduje kasetę wiążącą ATP
transporterów ABC.
Celem naszych badań było przeprowadzenie analizy ekspresji genów PEN podczas infekcji
Arabidopsis mątwikiem burakowym oraz wykonanie testów infekcyjnych w układzie pasożytniczym:
H. schachtii – A. thaliana z wykorzystaniem roślin mutantów z mutacjami w poszczególnych genach
PEN (pen1-1, pen2-1 i pen3-1), podwójnych mutantów (pen1pen2, pen1pen3 i pen2pen3) oraz
mutanta potrójnego (pen1pen2pen3).
Praca jest częścią projektu przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) nr
2011/01/B/NZ3/04771.

68

Analiza zachowania się chromatyny w warunkach stresu replikacyjnego
i podczas przedwczesnej kondensacji chromosomów
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Problematyka prezentowanych badań dotyczy funkcjonowania dwóch wewnętrznych punktów
kontrolnych fazy S, które blokują podziały komórkowe (mitozę) w przypadku spowolnienia albo
zahamowania replikacji, lub w przypadku pojawienia się strukturalnych uszkodzeń DNA. Podjęte
eksperymenty polegały na poszukiwaniu skutecznych metod zaburzania funkcji wewnętrznych
punktów kontrolnych fazy S, co umożliwiło indukcję „nieuprawnionej” mitozy – przedwczesnej
kondensacji chromosomów (PCC).
Jako materiał wykorzystano siewki Vicia faba subsp. minor var. Bobas. Merystematyczne
komórki korzeni V. faba poddano:
(1) indukcji stresu replikacynego (wywołanego wpływem hydroksymocznika (HU). HU poprzez inhibicyjny wpływ na funkcję reduktazy rybonukleotydowej (RNR),
przekształcającej rybonukleotydy w trifosforany deoksyrybonukleozydów (dNTP) –
prowadził do zachwiania bilansu ilościowego prekursorów niezbędnych do syntezy DNA;
(2) indukcji PCC – wywołanej wpływem 5 mM kofeiny (CF);
(3) synchronizacji cyklu komórkowego (przez 24-godzinną inkubację w HU, a następnie przez
przeniesienie siewek do wody na następne 8 godzin);
(4) monitorowaniu procesu regeneracji komórek (uprzednio blokowanych w trakcie fazy S
wpływem HU).
Stwierdzono, że HU jest odpowiedzialny, w głównej mierze, za generowanie dwuniciowych
pęknięć (DSBs) w cząsteczkach DNA poddanych stresowi replikacyjnemu, podczas gdy CF
prowadzi do indukcji pęknięć jednoniciowych (SSBs) w przebiegu PCC. Za pomocą metody Comet
Assay w wersji alkalicznej (detekcja DSBs i SSBs) oraz neutralnej (wykrywanie DSBs), a także
z wykorzystaniem programu OpenComet, badano zakres uszkodzeń DNA w trakcie trwania
inkubacji HU i HU/CF oraz kinetykę naprawy uszkodzeń DNA.
Wykazano, że indukcja PCC powoduje znaczne zmiany w materiale genetycznym, liczne
aberracje chromosomowe (zarówno typu S-PCC jak i G2-PCC), mikrojądra, a także – że w efekcie
końcowym – prowadzi do niestabilności chromosomowej (CIN).
W celu zobrazowania przebiegu replikacji DNA, zaadoptowano metodę izolacji nagich fibryl
DNA, zwaną DNA combing i połączono ją z immunocytochemiczną detekcją 5’-jododeoksyurydyny
(IdU). Przeprowadzone analizy wykazały daleko idące zmiany w profilu replikacji komórek V. faba,
wynikające zarówno z indukcji stresu replikacyjnego, jak i inicjacji procesu PCC. W obu
przypadkach wykazano znaczną inhibicję aktywacji i startu widełek replikacyjnych oraz zaburzenia
ich progresji, co skutkowało nierównomiernie zreplikowanym DNA oraz obecnością bardzo
krótkich, oderwanych fragmentów fibryl.
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Przeżywalność komórek została oszacowana na podstawie analizy obrazowej preparatów
poddanych podwójnemu barwieniu oranżem akrydyny (AO) i bromkiem etydyny (EB). Wykazano,
że komórki mersytematyczne V. faba, indukowane do PCC wpływem 5 mM CF, wkraczają na szlak
autolityczno-wakuolarnej programowanej śmierci komórkowej (typu apoptotycznego: [V/A ALPCD]), co zobrazowano w reakcji TUNEL i udokumentowano na mikrofotografiach wykonanych
z zastosowaniem transmisyjnego mikroskopu elektronowego (TEM).
Wykazano także, że długotrwały stres replikacyjny (indukowany 1- lub 2-dobową inkubacją
w HU) powoduje wzrost aktywności polimerazy poli(ADP-rybozy) [PARP-2]. Stwierdzono, że
wzrostowi ilości PARP-2 towarzyszy zmiana ich wewnątrzjądrowej lokalizacji, tj. przemieszczanie
z epichromatynowych (brzeżnych) obszarów jądra komórkowego ku jego wnętrzu (aż do
wyznakowania heterochromatyny okołojąderkowej). Stwierdzono także kolokalizację PARP-2
i fosfo-formy histonu H2AXS139 oraz wykazano użyteczność PARP-2 jako białka markerowego
w określaniu intensywności stresu replikacyjnego. Udowodniono ostatecznie, że już 12-godziny
okres regeneracji jest dla siewek V. faba wystarczający do zrealizowania procesów naprawczych
i przywrócenia komórkom typowej aktywności interfazowo-mitotycznej.
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. ciany komórkowe (CW) to żywy i dynamicznie zmieniający swoją strukturę kompartyment
komórkowy (Baluška i in. 2003, Cosgrove 2005). Na podstawie wielu badań CW wyłania się
złożona sieć makrocząsteczek, aktywnie uczestnicząca w życiu komórki, stąd też alternatywna
nazwa, matriks zewnątrzkomórkowa (ECM). ciany komórkowe są złożone z polisacharydów,
białek strukturalnych i enzymatycznych, związków fenolowych oraz lipidowych (Rose i in. 2003).
Wiele z tych składników jest uznawanych za konstytutywne, czyli występujące w cianach
wszystkich typów komórek. Jednakże, kiedy rozpoczyna się proces różnicowania komórek,
przebudowie podlega zarówno skład, jak i budowa CW. Niektóre składniki CW są modyfikowane,
inne nowo syntezowane bądź degradowane (Fry 1995, Labavitch 1981). W badaniach
skoncentrowanych na powiązaniu roli danego składnika CW z różnicowaniem komórek ro linnych,
wiele uwagi po więca się pektynom oraz białkom arabinogalaktanowym (Willats i in. 1999, Femenia
i in. 1999).
Podczas szczepienia obserwuje się procesy takie jak dedyferencjacja, redyferencjacja
i transdyferencjacja komórek, które zachodzą zarówno w zrazie, jak i podkładce i prowadzą do
odtworzenia fizycznego i fizjologicznego połączenia między szczepionymi czę ciami ro lin.
Celem badań było okre lenie: 1/ przebiegu regeneracji w trakcie autoszczepienia hipokotyli
siewek Arabidopsis thaliana oraz zdefiniowanie na poziomie komórkowym zachodzących zjawisk
dyferencjacji; 2/ odpowiedź na główne pytanie czy okre lone składniki cian komórkowych mogą
być uznane za wskaźniki zmiany kierunku różnicowania komórek. Siewki szczepiono zgodnie
z procedurą przedstawioną przez Yin i in. (2012), a w kolejnych dniach regeneracji prowadzono
analizy histo – i immunohistochemiczne. Wyniki badań wskazują, że istnieje zależno ć między
zmianą kierunku różnicowania komórek a występowaniem epitopów charakterystycznych dla
składników cian komórkowych z grupy pektyn (epitopy: LM19, LM20, LM8, LM5, LM6),
hemiceluloz (LM15, LM10, LM21), białek arabinogalaktanowych (LM2, JIM8, JIM13, JIM16)
i ekstensyn (JIM11, JIM12, JIM20).
Badania finansowane z grantu Narodowego Centrum Nauki nr 2015/17/N/NZ3/01091.
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Lokalizacja ekspresji PIN4, PIN9, PIN11 w korzeniach i brodawkach
korzeniowych Medicago truncatula, przy zastosowaniu systemu reporterowego
GUS
Izabela Sańko-Sawczenko, Weronika Czarnocka, Barbara Łotocka
Katedra Botaniki, Wydział Rolnictwa i Biologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie, Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
Polarny transport auksyny (polar auxin transport, PAT) jest oparty na asymetrycznej lokalizacji
białek PIN w błonie komórkowej. Odpowiadają one za transport anionu kwasu indolilo-3-octowego
(IAA-) na zewnątrz komórki. Zakłada się, że PAT może być kluczowym czynnikiem w rozwoju
i podtrzymywaniu
aktywności
merystematycznej
brodawek
korzeniowych
typu
niezdeterminowanego u Medicago truncatula. Jednakże wciąż niewiele jest wiadomo na temat
lokalizacji ekspresji genów kodujących białka PIN w części podziemnej tej modelowej rośliny.
Opublikowane wcześniej analizy własne autorów wykazały stosunkowo wysoką ekspresję
PIN9 oraz PIN11 w brodawkach korzeniowych M. truncatula. Geny te są bezpośrednimi ortologami,
odpowiednio, PIN5 i PIN8 u A. thaliana. Dla białek AtPIN5 i AtPIN8 wykazano lokalizację
w retikulum endoplazmatycznym. Wysoka ekspresja genów kodujących MtPIN9 oraz MtPIN11,
a także specyficzna lokalizacja subkomórkowa ich ortologów skłoniła nas do przeprowadzenia badań
nad lokalizacją ekspresji MtPIN9 i MtPIN11 w obrębie tkanek korzenia oraz brodawek
korzeniowych M. truncatula. Dodatkowo do analiz wybrano również MtPIN4 - bezpośredni ortolog
AtPIN1, którego produkt kierowany jest do błony komórkowej. AtPIN1 bierze udział w procesach
morfogenetycznych i w rozwoju wiązek przewodzących.
Regiony promotorowe wytypowanych genów wprowadzono do wektora pKGWFS7 przy
zastosowaniu technologii Gateway®. Wektor ten posiada dwa geny reporterowe – β-glukuronidazy
(GUS) oraz białka zielonej fluorescencji (GFP). Uzyskany konstrukt genetyczny wprowadzono do
bakterii Agrobacterium rhizogenes (szczep ARqua1), którymi transformowano przejściowo korzenie
M. truncatula (kultywar Jemalong A17). Uzyskane rośliny złożone inokulowano następnie
bakteriami symbiotycznymi Sinorhizobium meliloti (szczep 1021). Po kilku tygodniach uprawy
przeprowadzono procedurę barwienia histochemicznego GUS (GUS staining) oraz dokonano
obserwacji mikroskopowych.
Stwierdzono ekspresję MtPIN4 w rejonie merystemu wierzchołkowego korzenia oraz w korze
pierwotnej i walcu osiowym strefy włośnikowej. W starszych strefach korzenia ekspresja stopniowo
zanikała. Podobny wzór barwienia zaobserwowano w przypadku MtPIN9. Ekspresja MtPIN11
w niewielkiej odległości od wierzchołka korzenia ulegała ograniczeniu do walca osiowego korzenia.
W primordiach brodawek korzeniowych wykazano ekspresję MtPIN4 w obrębie całego zawiązka
z wyjątkiem powierzchniowych komórek kory brodawki. Ekspresja MtPIN9 i MtPIN11 w nieco
starszych primordiach ograniczona była do części apikalnej (zawierającej merystem brodawki) oraz
do miejsc, gdzie różnicowało się połączenie waskularne z walcem osiowym korzenia. Wydaje się, że
w tym miejscu silniej był eksprymowany gen MtPIN9 niż MtPIN11. W kilkutygodniowych
brodawkach korzeniowych nastąpiło wyraźne ograniczenie ekspresji wszystkich badanych genów do
części apikalnej brodawki. W najstarszych brodawkach (8 tygodni po inokulacji) ekspresję MtPIN4
i MtPIN9 stwierdzono wyłącznie w apikalnych częściach brodawek, przy czym była ona wyraźnie
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najsilniejsza w wiązkach przewodzących w sąsiedztwie merystemu i strefy różnicowania oraz
w miejscu połączenia brodawki z korzeniem. Ekspresja MtPIN9 występowała także punktowo
w nieco starszych częściach wiązek. W przypadku MtPIN11 ekspresję w brodawkach
kilkutygodniowych obserwowano w komórkach różnicujących się, położonych bezpośrednio pod
strefą merystematyczną dojrzałej brodawki korzeniowej oraz w sąsiadujących z nią wiązkach
przewodzących. W brodawkach 8-tygodniowych ekspresja MtPIN11 była wyraźnie słabsza
w porównaniu do zarówno młodszych rozwojowo brodawek na tym samym korzeniu, jak i do
pozostałych genów PIN.
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Od gametofitu do stadium siewki – immunolokalizacja cyklotydów u wybranych
przedstawicieli Viola L. (Violaceae)
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Cyklotydy, to bogate w cysteinę cykliczne peptydy, które są syntetyzowane przez gatunki z kilku rodzin
roślin okrytozalążkowych, w tym przez przedstawicieli rodziny Violaceae, jako białka obronne
i cząsteczki sygnałowe. Wykazują negatywne działanie na nicienie, ślimaki, owady, bakterie, wirusy oraz
właściwości przeciwnowotworowe, hemolityczne i uterotoniczne (Göransson i in., 2015). Mimo, że
cyklotydy stanowią część tzw. wrodzonej odporności, ich poziom ekspresji może ulegać zmianie pod
wpływem stresu abiotycznego, np. metali ciężkich (Zhang i in., 2015).
Viola tricolor L. i V. odorata L. (Viola L., Violaceae) są roślinami leczniczymi produkującymi
cyklotydy w częściach nadziemnych i podziemnych. V. tricolor w południowej Polsce tworzy populacje
metaliczne (Zn/Pb) i niemetaliczne, których osobniki różnią się istotnie w ilości produkowanych
cyklotydów (Michno i in., dane niepubl.). Dzięki technikom immunohistochemii, w oparciu o uzyskane
ostatnio przeciwciała przeciwko cyklotydom, wykazano, że duże ilości tych peptydów zlokalizowane są
przede wszystkim w wakuolach komórek epidermy liścia i szypułki kwiatowej oraz w wiązkach
przewodzących (łyko) liścia i szypułki kwiatowej, co wskazuje na obronną rolę cyklotydów przed
roślinożercami, pasożytami, patogenami. Pochodzenie cyklotydów, w pozbawionych wakuol rurkach
sitowych, nie zostało wyjaśnione (Slazak i in., 2016). Niniejsze badania miały na celu poznanie wzoru
rozmieszczenia cyklotydów w męskich (pręcik) i żeńskich (zalążnia, zalążek) organach związanych
z rozmnażaniem płciowym i na wczesnych etapach rozwoju nowego pokolenia (zarodek na różnych
etapach rozwoju, 7-dniowa siewka) u dwóch gatunków - V. odorata i V. tricolor.
W komórkach tkanek somatycznych zalążni, pręcików, w integumentach zalążków, w liścieniach
i hipokotylu siewek, cyklotydy są zlokalizowane w wakuolach, podczas gdy w ośrodku zalążka, aparacie
jajowym, ziarnach pyłku i w zarodku - w cytoplazmie. W celu ostatecznego potwierdzenia
cytoplazmatycznej lokalizacji (prekursorów) cyklotydów, ulegającym na terenie cytoplazmy obróbce
potranslacyjnej, przeprowadzone zostaną badania immunocytochemiczne. Wzór rozmieszczenia
cyklotydów w zalążniach i zalążkach jest zależny od gatunku. U V. odorata cyklotydy występują głównie
w komórkach epidermy i miękiszu zalążni, w łożysku i w zewnętrznym integumencie zalążków, u V.
tricolor w epidermie zalążni, w wiązkach przewodzących zalążni i zalążków i w epidermie ośrodka
zalążków.
Rozmieszczenie cyklotydów w zewnętrznych warstwach struktur związanych z rozmnażaniem
płciowym (zalążki, zalążnia, pręciki) wskazuje na ich ochronną rolę przed czynnikami biotycznymi.
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Obecność cyklotydów w wiązkach przewodzących zalążków i zalążni V. tricolor potwierdza ich ochronną
rolę przeciwko patogenom/pasożytom wewnętrznym i/lub metalom ciężkim, natomiast ich występowanie
w prokambium zarodków obu gatunków tłumaczy ich późniejsze występowanie w soku floemowym
siewek i dojrzałych roślin.
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Kutykula zarodka Arabidopsis powstaje przy udziale kutinsomów
Dariusz Stępiński, Katarzyna Popłońska, Agnieszka Wojtczak, Maria Kwiatkowska
Katedra Cytofizjologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki,
ul. Pomorska 141/143, 90-236 Łódź
Epiderma dojrzałego zarodka Arabidopsis thaliana pokryta jest kutykulą. Do niedawna uważano,
że kutykula roślinna powstaje jedynie na drodze enzymatycznej. Najnowsze badania wykazują,
że w procesie biosyntezy lipidowych składników tej okrywy uczestniczą dodatkowo specyficzne
nanostruktury zwane kutinsomami. Są to sferyczne twory o wielkości 40 – 200 nm, powstające
w wyniku procesu fizykochemicznego na drodze samopolimeryzacji i samoestryfikacji monomerów
kutyny, tj. rozgałęzionych i poprzecznie powiązanych polihydroksylowanych kwasów tłuszczowych,
bez udziału enzymów. Powierzchnię kutinsomów pokrywa otoczka o charakterze bardziej
hydrofilowym od ich wnętrza (Heredia-Guerrero i wsp. 2011), zawierająca dodatkowo pektyny
(Guzman-Puyol i wsp. 2015). Dzięki tej otoczce mają one ułatwione przemieszczanie się przez
hydrofilowe środowisko komórki. Wykazano, że zlewające się w zewnętrznej ścianie kutinsomy
tworzą prokutikulę (Domínguez i wsp. 2010), która później przekształca się kutykulę właściwą
(Heide-Jorgensen 1991, Jeffree 2006). Udział kutinsomów potwierdzono dotychczas in planta
u Lycopersicon esculentum (Domínguez i wsp. 2010) i Ornithogalum umbellatum (Kwiatkowska
i wsp. 2014).
Obecnie kutinsomy ujawniono w epidermie liścieni dojrzałych zarodków A. thaliana
na poziomie transmisyjnego mikroskopu elektronowego. Struktury te, o rozmiarach około 40 nm,
wykryto w cytoplazmie, przy plazmolemmie, jak również w ścianie komórkowej bezpośrednio
stykającej się ze środowiskiem. Ponadto, wykorzystując przeciwciała, skierowane przeciwko
kutinsomom oraz technikę złota koloidalnego potwierdzono, że rzeczywiście są to te nanocząstki.
Taka lokalizacja kutinsomów wskazuje na to, że w tym przypadku, podobnie jak w epidermie zalążni
O. umbellatum, struktury te formują się w cytoplazmie, następnie przemieszczają się poprzez
plazmolemmę oraz zewnętrzną ścianę komórkową w kierunku kutykuli.
Wydaje się prawdopodobne, że kutinsomy powszechnie uczestniczą w procesie tworzenia
kutykuli roślin.
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Analiza ultrastrukturalna brodawek korzeniowych Anthyllis vulneraria
w warunkach optymalnych i w warunkach stresu wywołanego metalami ciężkimi
Marzena Sujkowska-Rybkowska
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Hałdy cynkowo-ołowiowe są siedliskami o bardzo trudnych warunkach dla wzrostu roślin. Mimo to
w wyniku naturalnej sukcesji zasiedlane są przez rośliny m.in. bobowate jak Anthyllis vulneraria
(przelot pospolity), który tworzy związki symbiotyczne z wiążącymi azot ryzobiami jak i grzybami
arbuskularnymi. Celem niniejszej pracy było porównanie struktury brodawek Anthyllis rosnących na
hałdzie Zn-Pb „Bolesław” z roślinami kontrolnymi. Analizę strukturalną badanych brodawek Anthyllis
przeprowadzono z wykorzystaniem mikroskopowych technik obrazowania (mikroskop świetlny oraz
transmisyjny mikroskop elektronowy, TEM).
Brodawki korzeniowe A. vulneraria z hałd są okrągłe, typ zdeterminowany brodawek,
z komórkami zainfekowanymi
(z symbiosomami zawierającymi liczne bakteroidy)
i niezainfekowanymi w środkowej strefie brodawek oraz regionu peryferyjnego zbudowanego
z tkanek korowych z wiązkami przewodzącymi. W komórkach kory korzenia występowały nicienie,
bakterie i grzyby arbuskularne. Korę zewnętrzną brodawki oddziela od parenchymy pojedyncza,
grubościenna endoderma o intensywnie ciemnej cytoplazmie (fenole i / lub metale ciężkie). Badania
z użyciem TEM wykazały, że metale ciężkie indukują: 1) syntezę fenoli w komórkach kory
i endodermie brodawek; 2) spadek liczebności nici infekcyjnych; 3) znaczne powiększenie
i pogrubienie ścian komórek zainfekowanych i ścian nici infekcyjnych; 4) wczesną degradację
bakteroidów. Zaobserwowano w brodawkach dwa typy starzenia bakteroidów. W niektórych
brodawkach, błony peribakteroidalne (PM) pozostawały, podczas gdy degeneracji podlegały
bakteroidy (typowe dla brodawek niezdeterminowanych). W innych brodawkach, degeneracji
podlegały jedynie PM, podczas gdy bakteroidy bez PM pozostawały w „pustych” komórkach.
Zaobserwowano również nietypową degradację komórek zainfekowanych, polegającą na pękaniu
ścian i zlewaniu się ich protoplastów. Stare brodawki zasiedlane były przez nicienie, grzyby i bakterie.
Badanie symbiotycznych oddziaływań pomiędzy A. vulneraria a bakteriami brodawkowymi
jest kluczowym etapem zastosowania symbiozy w procesie fitoremediacji gleb skażonych metalami
ciężkimi.
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Wpływ barwy światła na poziom inhibitorów esteraz cholinowych i morfogenezę
gametofitów Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart
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Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart. (Lycopodium selago L.) – wroniec widlasty (widłak
wroniec) jest gatunkiem cyrkumborealnym o słabym charakterze oceanicznym, a neutralnym wobec
kontynentalizmu [1,2]. Jego występowanie charakteryzuje się szerokim zasięgiem, obejmującym
borealną i umiarkowaną strefę Europy, Azji i Ameryki Północnej. W Europie występuje powszechnie
od Półwyspu Skandynawskiego po północne obszary krajów śródziemnomorskich [3]. We florze
Polski H. selago jest uważany za gatunek górski i jest dość rozpowszechniony we wszystkich pasmach
Sudetów i Karpat oraz na rozproszonych stanowiskach na niżu i w pasie wyżyn [4]. H. selago jest
byliną, chamefitem zielnym o strategii regeneracyjnej skoncentrowanej na wytwarzaniu zarodników
i rozmnóżek wegetatywnych [5].
H. selago to gatunek, z którego wyizolowano alkaloidy: hupercynę A i hupercynę B – silne
i odwracalne inhibitory acetylocholinesterazy. Są one obok innych (likopodyny, akryfoliny,
likodoliny, pseudoselaginy, α-obskuryny, β-obskuryny, 6β-hydroksyhupercyny A, selagolin
i serratidyniny) metabolitami wtórnymi o silnych właściwościach biologicznych potwierdzonych
wobec komórek i tkanek zwierząt, ale o mało poznanej funkcji biologicznej u H. selago [6,7]. Dane
własne z obserwacji i badań fitochemicznych populacji H. selago z Babiogórskiego Parku
Narodowego i z kultur in vitro wskazują, że biosynteza ww. alkaloidów jest związana ze światłem,
które w określonych zakresach spektralnych i prawdopodobnie z udziałem choliny,
acetylocholinesterazy i jej inhibitorów, wpływa na szlaki sygnałowe, powiązane z procesami
morfogenetycznymi i biosyntezą auksyn lub/i innych regulatorów wzrostu. Prawdopodobny jest udział
genów LAMB, których ekspresja wg. danych literaturowych jest specyficzna dla części wegetatywnej
(LAMB2) i sporogennej (LAMB1) u Lycopodium annotinum [8].
Zasadnicze badania prowadzono in vitro na unikatowym modelu tkankowym (gametofity
H. selago), na zmodyfikowanej pożywce według Whittiera i Strochovej [9], bez regulatorów wzrostu
i z dodatkiem 5g/L glukozy. Próbą kontrolną negatywną były gametofity hodowane w ciemności,
a kontrolą pozytywną – hodowane na pożywce podstawowej i naświetlane światłem białym.
W eksperymencie trwającym 6 miesięcy gametofity były eksponowane na działanie światła
niebieskiego i czerwono-niebieskiego. Co 2 tygodnie badano zawartość alkaloidów oraz
weryfikowano występowanie acetylocholiny i esteraz acetylocholinowych. Metodą histochemiczną
badano w komórkach aktywności β- glukuronidazy. Do badań fitochemicznych stosowano HPLCDAD i LC-MS-IT-TOF.
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Sygnały elektryczne towarzyszące procesom grawitropizmu i termonastii u roślin

Kazimierz Trębacz
Zakład Biofizyki
Instytut Biologii i Biochemii UMCS
W latach dziewięćdziesiątych miałem wspaniałą okazję prowadzenia badań naukowych wraz
z profesorem Zygmuntem Hejnowiczem w laboratorium profesora Andreasa Sieversa w Bonn.
Szerokie spojrzenie profesora Hejnowicza na fizjologię roślin obejmowało równie elektrofizjologię
i sygnały elektryczne generowane przez rośliny w reakcji na ró ne bod ce, w tym na bod ce
grawitacyjne i termiczne.
Udało się wówczas wykazać, . e w trakcie obrotu korzenia Lepidium sativum w polu
grawitacyjnym – grawistymulacji, następuje przejściowa zmiana potencjału membranowego
statocytów czapeczki korzeniowej. Sygnał ten ulegał znacznej redukcji po zastosowaniu
Cytochalazyny D, która uszkadzała cytoszkielet. W ten sposób zostało udowodnione, e bodziec
grawitacyjny poprzez statolity i cytoszkielet uruchamia kaskadę sygnałową, której wa nym
elementem jest sygnał elektryczny.
Podobne badania wykonywaliśmy na hipokotylach słonecznika. Rośliny te po obrocie w polu
grawitacyjnym generowały potencjały czynnościowe, AP i wariacyjne, VP. Przedłu ająca się
stymulacja mechaniczna i wywoływane przez nią AP i VP powodowały znaczne opó nienie
wygięcia grawitropicznego hipokotyli.
Sprawdziliśmy te hipotezę autorstwa profesora Hejnowicza, e być mo e sygnały
elektryczne sterują ruchem płatków kwiatowych rannika, Eranthis hyemalis powodowanym
zmianami temperatury. mudne badania mikroelektrodowe wykazały obecność asymetrycznych
sygnałów elektrycznych towarzyszących ruchom termonastycznym.
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Histologiczna i molekularna analiza Phelipanche ramosa (L.) Pomel
pasożytującej na tytoniu i pomidorze
Monika Tuleja 1, Magdalena Denysenko-Bennett 1, Magdalena Rożeń 1, Renata Piwowarczyk 2,
Dagmara Kwolek 1, Andrzej J. Joachimiak 1
1

Zakład Cytologii i Embriologii Ro lin, Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków
2
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. więtokrzyska 15, 25-406 Kielce

Phelipanche ramosa (L.) Pomel (zaraza gałęzista) to pasożyt roślinny atakujący korzenie
dwuliściennych, w tym szczególnie ważnych z punktu widzenia ekonomicznego gatunków
uprawnych, stanowiąc dla nich poważne zagrożenie (Gibot-Leclerc i in.., 2012). Całkowicie od nich
uzależniona posiada szeroki i nieustannie poszerzający się wachlarz żywicieli, do których zalicza się
między innymi tytoń, pomidor, konopie czy rzepak (Joel, 2009). Zasięg P. ramosa, a tym samym
obszar zagrożenia stale się zwiększa obejmując tereny krajów sąsiadujących z Polską, a postępujące
zmiany klimatyczne mogą spowodować, że i w Polsce P. ramosa może stanowić w przyszłości
poważny problem w uprawach (Stępowska i in., 2012).
Celem niniejszych badań było prześledzenie morfogenezy młodych okazów zarazy gałęzistej
ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju haustoriów na korzeniach tytoniu i pomidora oraz ocena
zmienności populacji P. ramosa pasożytujących na tych żywicielach. Okazy do analiz pobrane zostały
z dwóch stanowisk z okolic Sandomierza, z Brzezin (P. ramosa pasożytująca na Nicotiana tabacum
L.) oraz Szewc (P. ramosa pasożytująca na Solanum lycopersicum L.). Materiał do analiz
histologicznych utrwalony został w 5% glutaraldehydzie, następnie przesycony w Technovicie 1100
(Heraeus Kulzer, Niemcy), uzyskane skrawki wybarwione zostały błękitem toluidyny, a w celu
wykrycia nierozpuszczalnych polisacharydów zastosowano reakcję PAS (Periodic Acid Schiff).
Rośliny przeznaczone do analiz molekularnych umieszczono bezpośrednio po zebraniu w żelu
krzemionkowym i w celu oceny zróżnicowania genetycznego badanego materiału wykorzystano
analizę markerów ISSR (Inter Simple Sequence Repeat) (Ziętkiewicz i in., 1994). Analiza
histologiczna materiału pochodzącego z dwóch populacji wykazała w obu przypadkach bardzo dużą
zawartość skrobi w komórkach bulw zarazy. Skrobia obecna była również w komórkach haustoriów,
a śladowe jej ilości lokalizowano w młodych osobnikach zarazy, co oznacza, że była magazynowana
głównie w bulwach a w pozostałych częściach rośliny metabolizowana. Wykształcone haustoria
charakteryzowały się podobną budową i były złożone głównie z elementów ksylemu i floemu
zlokalizowanymi w centrum organu z cienką warstwą otaczających je komórek miękiszowych.
Elementy przewodzące haustoriów sięgały elementów przewodzących korzeni obu żywicieli. W obu
też przypadkach stwierdzono w haustoriach obecność, wyróżniających się spośród innych bogatą
zawartością, komórek przypominających „intrusive cells”.
W związku z brakiem różnic w sposobie pasożytowania zarazy na pomidorze i tytoniu oraz
brakiem zróżnicowania genetycznego pomiędzy dwoma badanymi populacjami można wnioskować,
że populacje te prawdopodobnie wywodzą się z jednej grupy roślin, w obrębie której mogło dochodzić
kiedyś do przepływu genów. Obecnie ich rozdzielenie tłumaczyć można zmianami gospodarki rolnej,
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która mogła pozbawić dotychczasowego żywiciela i w wyniku czego mogło dojść w niedawnym czasie
do rozdzielenia się tej jednej populacji na dwie wyspy z różnymi żywicielami.
Literatura:
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Mikromorfologia kwiatów Pulsatilla vulgaris Mill.
Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Aneta Sulborska
Katedra Botaniki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin,
elzbieta.weryszko@up.lublin.pl
Pulsatilla vulgaris Mill. jest hemikryptofitem objętym w Polsce ścisłą ochroną gatunkową. Bylina
kwitnie wiosną na przełomie kwietnia i maja, będąc źródłem pokarmu białkowego (pyłek)
i węglowodanowego (nektar) dla zapylającej entomofauny.
Badania terenowe prowadzono w latach 2009-2011 oraz 2016 w Ogrodzie Botanicznym
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Analizy laboratoryjne przeprowadzono
z wykorzystaniem mikroskopii świetlnej i skaningowej elektronowej. Zbadano strukturę powierzchni
listków okwiatu oraz elementów generatywnych kwiatu, jak również morfologię staminodiów
odpowiedzialnych za produkcję nektaru. Włoski okrywające z powierzchni okwiatu i słupka poddano
testom histochemicznym na obecność lipidów (Sudan IV), pektyn (czerwień rutenowa)
polisacharydów (odczynnik Schiffa) oraz ligniny (błękit toluidynowy, floroglucyna z HCl, safranina).
Stwierdziliśmy, że kwiaty badanego gatunku utworzone były średnio z 6 fioletowoniebieskich
listków okwiatu, 233 pręcików, 172 słupków i 25 staminodiów. Abaksjalną powierzchnię listków
okwiatu okrywały długie (> 2 mm), jedwabiste, szydlasto zakończone włoski pozbawione protoplastu.
Włoski wyrastały z masywnej, 5-6 komórkowej podstawy oraz posiadały celulozowo-pektynowe
ściany komórkowe o zróżnicowanej grubości. W epidermie dolnej listków okwiatu występowały także
liczne, równomiernie rozmieszczone aparaty szparkowe. Na powierzchni adaksjalnej listków okwiatu
komórki epidermy tworzyły regularne rzędy biegnące wzdłuż dłuższej osi listka. Pręciki wyrastały
w układzie spiralnym. Na doosiowej powierzchni łącznika oraz na szyjce słupka stwierdziliśmy liczne
szparki. Wśród owadów odwiedzających kwiaty P. vulgaris obecna była pszczoła miodna, trzmiele
i motyle. Obserwowaliśmy też mrówki korzystające z nektaru, ale należałoby je traktować jako
nieuprawnione owady wizytujące kwiaty, gdyż nie przenosiły ziaren pyłku na znamiona, a jedynie
uszkadzały pręciki odcinając ich główki. Nektar wydzielany był przez staminodia stanowiące
zewnętrzną część pręcikowia. Zarówno w budowie główek, jak też nitek staminodiów zaznaczał się
polimorfizm, który dotyczył ich długości, szerokości oraz kształtu. Na odosiowej powierzchni
staminodiów stwierdziliśmy szparki odpowiedzialne za sekrecję nektaru.
Słupkowie korelowało barwą z listkami okwiatu i tworzyło atrakcyjny kontrast z żółtymi
pręcikami. Zalążnię i szyjkę słupka pokrywały martwe włoski podobne do tych na listkach okwiatu,
lecz krótsze (około 1 mm), o równomiernie zgrubiałych ścianach na całej swojej długości. Włoski
prawdopodobnie stanowiły ochronę przed chłodem i/lub pełniły funkcję wtórnego prezentera
pyłkowego dla owadów. Asymetryczne znamię słupka P. vulgaris wyposażone było w liczne,
zaokrąglone na szczycie papille zabarwione antocyjanem.
Struktura powierzchni okwiatu i elementów generatywnych kwiatu sasanki zwyczajnej stanowi
przystosowanie rośliny do niestabilnych, wiosennych warunków pogodowych, jak również czyni
je atrakcyjnymi dla zapylaczy.
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Rola kinaz aktywowanych mitogenem (MAPK) w embriogenezie roślin
Konrad Winnicki
Katedra Cytofizjologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki,
konrad.winnicki@biol.uni.lodz.pl
Szlak sygnałowy kinaz aktywowanych mitogenem (MAPK ang. mitogen-activated protein kinase)
uczestniczy w odbiorze informacji o zmianach środowiska zewnątrzkomórkowego oraz
wewnątrzkomórkowego, stanowiąc jeden z mechanizmów zaangażowanych w odpowiedź na stres
biotyczny i abiotyczny. Kinazy MAP odpowiedzialne są również za regulację cyklu komórkowego,
rearanżację cytoszkieletu w trakcie mitozy oraz w polarny transport auksyn, mając tym samym
istotny wpływ na wzrost komórek oraz proces ich różnicowania. Kinazy lokalizowano także
w pobliżu błony komórkowej oraz pęcherzyków aparatu Golgiego, wskazując, że szlak kinaz MAP
może uczestniczyć w odrębnych fizjologicznie procesach, wielu najprawdopodobniej jeszcze
niepoznanych. W ostatnim czasie intensywne badania koncentrują się na ustaleniu roli jaką
odgrywają kinazy MAP w trakcie embriogenezy roślin. Szlak sygnałowy kinaz MAP zaangażowany
jest już we wczesne etapy rozwoju zarodka, odpowiadając za wzrost i asymetryczny podział zygoty,
a mutacje w genach dla białek tego szlaku powodują niewłaściwy przebieg embriogenezy,
zatrzymanie rozwoju zarodka w stadium globularnym lub sercowatym, a w efekcie jego
obumieranie. Pierwsze podziały zygoty oraz późniejsze tworzenie osi apikalno-bazalnej wydają się
być procesami wymagającymi obecności aktywnych cząsteczek MAPK.
Chociaż dotychczas ustalono, że szlak sygnałowy kinaz MAP odgrywa istotną rolę
w prawidłowym przebiegu embriogenezy, nadal nie wykazano wewnątrzkomórkowej oraz tkankowo
specyficznej lokalizacji aktywnych kinaz. Celem prowadzonych badań było określenie, które regiony
rozwijającego się zarodka przejawiają obecność aktywnych cząsteczek MAPK oraz ustalenie, czy
aktywacja oraz ich wewnątrzkomórkowa lokalizacja związana jest z polarnym transportem auksyn
oraz modyfikacjami epigenetycznymi w obrębie chromatyny. Immunohistochemiczne oraz
biochemiczne analizy prowadzono z wykorzystaniem przeciwciał rozpoznających aktywne kinazy
MAP, ufosforylowane na treoninie oraz tyrozynie w ich konserwatywnym motywie TEY (Thr-GluTyr).
Otrzymane wyniki wskazują, że region apikalny i bazalny zarodka przejawiają aktywację tych
samych kinaz MAP, a jedyna różnica dotyczy ich wewnątrzkomórkowej lokalizacji. Aktywne kinazy
zaobserwowano w jądrach komórkowych apikalnego regionu zarodka. Natomiast w regionie
bazalnym ufosforylowane kinazy zlokalizowano wyłącznie w apikalnej strefie komórek kory
pierwotnej. Dalsze badania wykazały, że jądrowa lokalizacja aktywnych kinaz MAP może być
konsekwencją epigenetycznych modyfikacji w obszarze chromatyny oraz tkankowo specyficznej
koncentracji auksyn, będącej efektem ich polarnego transportu. Otrzymane wyniki w świetle
wcześniejszych badań skłaniają do wniosku, że jądrowa lokalizacja aktywnych kinaz MAP
determinuje apikalny region w trakcie tworzenia osi apikalno-bazalnej, regulując prawdopodobnie
ekspresję tkankowo-specyficznych genów. Z kolei cytoplazmatyczna lokalizacja w regionie
bazalnym odpowiada za rozmieszczenie transporterów auksyn, umożliwiające ich polarny transport
w komórkach kory pierwotnej. Badania w obrębie rodziny bobowatych wskazują na zróżnicowany
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charakter wewnątrzkomórkowej oraz tkankowej lokalizacji aktywnych kinaz MAP u poszczególnych
gatunków. Może to wskazywać na pewne różnice w specyficznym umiejscowieniu,
a w konsekwencji różnice w potencjalnej funkcji kinaz MAP w przebiegu embriogenezy
u poszczególnych gatunków.
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Analiza kwiatowych struktur wydzielniczych Bulbophyllum echinolabium
J. J. Sm. (Orchidaceae, sekcja Lepidorhiza Schltr.)
Natalia Wiśniewska, Agnieszka K. Kowalkowska, Patrycja Guzanek, Jerzy Bohdanowicz
Katedra Cytologii i Embriologii Roślin. Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański,
ul. Wita Stwosza 59, 80- 308 Gdańsk, Poland, natalia.wisniewska@phdstud.ug.edu.pl
Tropikalny rodzaj Bulbophyllum (podplemię Bulbophyllinae) jest najliczniejszy w Orchidales. Cechą
charakterystyczną, związaną z przystosowaniem tego rodzaju do zapylania, jest obecność ruchomej
warżki, połączonej zawiasowo z podstawą kolumny. Gatunki z rodzaju Bulbophyllum są zapylane
głównie przez muchówki (Diptera). Kwiaty o sapromiofilnym typie zapylania upodabniając się barwą
i zapachem do źródeł pokarmu muchówek nekro- i koprofagicznych lub ich miejsc do owipozycji
(składania jaj; gnijące owoce, padlina, czy ekskrementy). Analiza makro- i mikrometryczna wykazała
obecność wydzielin na warżce kwiatu Bulbophyllum echinolabium. Badania histochemiczne
potwierdziły obecność znacznych ilości skrobi (źródła energii w procesach wydzielniczych) oraz
białek (związanych z wydzielaniem intensywnego zapachu rozkładających się zwłok) w komórkach
warżki, natomiast barwienie Auraminą O wykazało obecność wosków na powierzchni warżki.
Komórki epidermy wykazują cechy typowe dla aktywności wydzielniczej, takie jak obecność
gęstej cytoplazmy z licznymi mitochondriami, retikulum endoplazmatycznym, pęcherzykami
wbudowującymi się w błonę komórkową i poliploidalnym jądrem. Na powierzchni komórek
zaobserwowano znaczne ilości wydzieliny. W komórkach epidermy warżki B. echinolabium,
zaobserwowano nietypową budowę ściany komórkowej. Obecne są duże przestrzenie
periplazmatyczne, w których gromadzi się wydzielina. Taki sposób wydzielania został opisany
również u dwóch innych gatunków z tej sekcji – B. levanae i B. nymphopolitanum (artykuł
w przygotowaniu), co wskazuje na taksonomiczne znaczenie tej cechy.
Badania realizowane dzięki wsparciu Uniwersytetu Gdańskiego (projekt Młodzi Naukowcy 538L160-B268-16).
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Dwa sposoby przebudowy układu komórek w kambium drzew
Wiesław Włoch
Samodzielna Katedra Biosystematyki, Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Uniwersytet Opolski
W literaturze, szczególnie podręcznikowej podawana jest głęboko zakorzeniona informacja
o istnieniu dwu sposobów rozrastania się cylindra kambium w kolejnych przyrostach rocznych.
Mianowicie, w kambium piętrowym komórki inicjalne rosną symplastycznie po podłużnym
podziale antyklinalnym, a w kambium niepiętrowym rozrost następuje w wyniku wzrostu
intruzywnego komórek po podziałach antyklinalnych skośnych. Taki pogląd nie dostarcza
argumentów na wspólny mechanizm przebudowy układu komórek, który polega na zmianie
nachylenia i orientacji komórek, co w przypadku kambium niepiętowego prowadzi do
powstania włóknistości spiralnej, a w przypadku kambium piętrowego do powstania
włóknistości zaplecionej.
W przypadku kambium piętrowego przebudowę układu komórek powoduje lokalny
wzrost intruzywny na końcach inicjalnych komórek wrzecionowatych i eliminacja końców
komórek sąsiednich. Uważa się bowiem, że eliminacja końca jednej komórki spowoduje
jednoczesny wzrost intruzywny komórki sąsiedniej w utworzoną w ten sposób przestrzeń.
Wiadomo, że eliminacja taka powstaje w wyniku nierównego podziału peryklinalnego
eliminowanej komórki inicjalnej. Aby wytłumaczyć pojawianie się nierównego podziału
należy powiązać go ze wzrostem intruzywnym. To właśnie wzrost intruzywny pomiędzy ściany
styczne komórki inicjalnej i jej najbliższej pochodnej w sąsiednim rzędzie promieniowym
powoduje odchylenie eliminowanego końca komórki inicjalnej. Odchylony koniec zostaje
wyeliminowany z warstwy inicjalnej w wyniku nierównego podziału peryklinalnego.
Następnie tak skrócona komórka inicjalna rośnie miedzy ściany peryklinalne komórek
w następnym rzędzie, zatem taki mechanizm przebudowy jest powielany wzdłuż granic pięter.
W wyniku dużej intensywności ukierunkowanego wzrostu intruzywnego każda niemal
komórka w przyroście rocznym przebudowuje położenie swojego końca. Porównując ze sobą
kolejne warstwy styczne kambium obserwujemy jednokierunkową zmianę położenia końców.
Zjawisko to opisujemy jako tzw. migrację końców. Dochodzi do bardzo szybkiej zmiany
nachylenia i konfiguracji układu komórek. Względny wzrost obwodu kambium w przeliczeniu
na wzrost jednego rzędu promieniowego komórek jest znikomy i praktycznie niezauważalny.
Nie ma tutaj zatem miejsca na wzrost intruzywny pomiędzy ściany promieniowe, gdyż taki
wzrost bardzo szybko, przy intensywnej przebudowie doprowadziłby do deformacji przyrostu
kambium
Taki sam mechanizm przebudowy występuje w kambium niepiętrowym, ale wzrost
intruzywny ma znacznie większy zasięg i większa jest powierzchnia eliminowanego końca,
często dochodzi do eliminacji całych komórek. Z obserwacji anatomicznej kambium wynika,
że eliminacje są tylko konsekwencją wzrostu intruzywnego pomiędzy ściany styczne. Ogólnie
zatem można postawić stwierdzenie, że wzrost intruzywny nie bierze udziału we wzroście
cylindra kambium.
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Podziały antyklinalne skośne i podłużne nie wpływają na wielkość pochylenia się układu
komórek. Wpływ na wielkość nachylenia ma jedynie wzrost intruzywny i to zarówno
w kambium piętrowym jak i niepiętrowym.
Mimo wspólnego mechanizmu przebudowy kambium piętrowego i niepiętrowego
istnieją dwa sposoby utrzymania ułożenia komórek w odpowiednim typie kambium. Wzrost
cylindra kambium niepiętrowego w drzewie o włóknistości spiralnej gdyby występował
poprzez wzrost intruzywny pomiędzy ściany promieniowe powodowałby również wzrost
kambium w kierunku osiowym. W powiększającym się kambium piętrowym tworzącym
drewno o włóknistości zaplecionej, utrzymanie się granic pięter na stałym poziomie przez wiele
lat jest możliwe tylko poprzez pulsowanie szerokości i długości komórek inicjalnych. Gdy
ułożenie komórek inicjalnych w piętrze jest równoległe do osi pnia komórki są wówczas
najszersze i najkrótsze. W miarę pochylania sie układu komórek odpowiednio do wielkości
pochylenia wzrasta ich długość i maleje szerokość.
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Formowanie przyrostów rocznych w strukturze łyka trzech gatunków wierzby
Salix spp.
Katarzyna Wojciechowicz, K. Witecka, Elżbieta Zenkteler
Zakład Botaniki Ogólnej, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,
ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań
Badane w pracy wierzby S.alba, S. fragilis i S. viminalis należą do gatunków pionierskich, szybko
rosnących, zasiedlających aluwia rzeczne i tereny podmokłe w Polsce. Ponadto S. viminalis jest
popularna w uprawach plantacyjnych, przeznaczonych na cele energetyczne. Są to gatunki dwupienne,
rozmnażające się płciowo i wegetatywnie. Wierzby często krzyżują się miedzy sobą, co sprawia że ich
identyfikacja gatunkowa nastręcza trudności. W rozpoznawaniu gatunków wykorzystywane są nie
tylko cechy morfologiczne, ale także anatomiczne, najczęściej struktura drewna, rzadziej kory.
Warstwa kory, w rodzaju Salix jest zróżnicowana, co potwierdza analiza w mikroskopie świetlnym
i fluorescencyjnym. W korze pierwotnej, subepidermalnie występuje 4-5 warstw kolenchymy
płatowej, położonej nad parenchymą kory zawierającej duże, obwodowo rozciągnięte przestwory
międzykomórkowe. Na terenie parenchymy występują skupiska komórek sklerenchymy
perywaskularnej, tworzące nieciągłe pasmo. Komórki parenchymy graniczące z floemem zawierają
kryształy szczawianu wapnia. W budowie wtórnej pędu regularne warstwy łyka zawierające człony
rurek sitowych, komórki towarzyszące i miękisz łykowy oddzielają od siebie pasma włókien
łykowych. W miarę kolejnych sezonowych przyrostów przybywa pasm komórek łyka i włókien
łykowych. Ten regularny układ przyrostów jest charakterystyczny dla pędów S. viminalis oraz
S. fragilis. Natomiast analiza anatomiczna pędów S. alba tej regularności nie potwierdziła.
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Flora Robotica: Biomechanika roślinnych biohybryd i elementów
architektonicznych
WOJTASZEK P., SKRZYPCZAK T., WADURKAR S., KRELA R., KWIATKOWSKI W.
Zakład Biologii Molekularnej i Komórkowej, Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, Umultowska 89, 61-614 Poznań
U podstaw projektu Flora Robotica [1] leżą eksploracja idei i stworzenie funkcjonalnych biohybryd
roślinnych. Za biohybrydę uważa się samoorganizujący się i powiązany komunikacyjnie układ złożony
z co najmniej jednego żywego organizmu (składnik organiczny) oraz co najmniej jednego elementu
elektronicznego/robotycznego (składnik sztuczny). Dalekosiężnymi celami projektu są również:
1) analiza emergentnych właściwości komunikujących się ze sobą i wzajemnie oddziałujących na siebie
biohybryd; 2) zbadanie ich możliwych interakcji z człowiekiem, oraz 3) potraktowanie biohybryd jako
potencjalnych elementów architektonicznych.
Biohybryda jest z założenia tworem, w którym rola obu składników zmienia się w czasie
i przestrzeni. Początkowo roboty współdziałają w kształtowaniu ciała rośliny, która z czasem, jako
obdarzona pamięcią strukturalną, przejmuje funkcję wiodącą utrzymując cały układ i zagospodarowuje
przestrzeń stając się jednym z elementów ładu przestrzennego. Ważną częścią całego systemu są
systemy komunikacyjne: 1) odbieranie i przekazywanie bodźców przez rośliny, oraz 2) wykrywanie
zmian środowiska, komunikacja bezprzewodowa i podejmowanie przez roboty decyzji o uruchamianiu
pożądanych reakcji roślin. Z punktu widzenia biologii roślin kluczowymi elementami projektu są
czynniki pozwalające wpływać na architekturę roślin: wibratory, zmiany kierunku i siły przepływu
powietrza, fitohormony, struktury plecionkowe, ukierunkowane oświetlenie światłem o określonej
barwie. Efektywne działanie biohybryd uzależnione jest przede wszystkim od reakcji roślin na lokalne
bodźce mechaniczne, a w szerszym zakresie od foto- i tigmomorfogenezy.
Literatura
[1] Hamann H, Wahby M, Schmickl T, Zahadat P, Hofstadler D, Stoy K, Risi S, Faina A, Veenstra F,
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Czynniki remodelingu chromatyny uczestniczące w różnicowaniu spermatyd
glonu Chara vulgaris
Agnieszka Wojtczak
Katedra Cytofizjologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki,
ul. Pomorska 141/143, 90-236 Łódź
Spermatogeneza glonu Chara vulgaris (Characeae) obejmuje fazę proliferacyjną oraz etap
różnicowania spermatyd, o cechach komórek merystematycznych, w dojrzałe spermatozoidy –
spermiogenezę (stadia I-X). Proces ten u C. vulgaris i ssaków wykazuje wiele cech wspólnych
obejmujących wymianę białek jądrowych, remodeling i kondensację chromatyny, tworzenie wici oraz
mankietu mikrotubul (Wojtczak i wsp. 2008).
Różnicowanie spermatyd to złożony proces, w którym uczestniczą liczne czynniki. Przejściowe
podwójne pęknięcia DNA, umożliwiają przekształcenie struktury nukleosomowej w fibrylarną
z protaminami, a następnie w wysoce skondensowaną. Immunocytochemiczne badania potwierdziły
obecność tych pęknięć w jądrach spermatyd C. vulgaris w stadiach V-VII (Wojtczak i wsp. 2008).
Znaczącą rolę w remodelingu podczas spermiogenezy odgrywa jedna z potranslacyjnych modyfikacji
chromatyny - acetylacja. W jądrach spermatyd C. vulgaris acetylacja histonu H4K12 ma miejsce
w stadiach I-VII. We wczesnych stadiach spermiogenezy (I-IV) acetylacja jest skorelowana w wysoką
aktywnością transkrypcyjną w spermatydach. W stadiach V-VIII reakcja immunofluorescencyjna
występuje równocześnie z obecnością podwójnych pęknięć DNA, co powoduje rozluźnienie struktury
chromatyny, umożliwiające wymianę białek jądrowych i prawidłową kondensacje chromatyny
w późniejszych stadiach (Wojtczak 2016). W spermiogenezie kluczowy jest także udział
topoizomerazy II DNA. Badania z zastosowaniem inhibitora topoizomerazy II – etopozydu wykazały
blokowanie tworzenia podwójnych pęknięć DNA w stadiach VI-VII, co zaburza wymianę białek
jądrowych i strukturę chromatyny w tych stadiach (Wojtczak 2014). W procesie różnicowania
spermatyd uczestniczą kompleksy remodelingu chromatyny SWI/SNF, zależne od ATP. Potwierdziła
to obecność białka Brg1, a najsilniejsza immunoreakcja występuje w stadiach I-III, co jest
skorelowane z acetylacją histonu H4K12. W spermiogenezie wykazano znaczący udział systemu
ubikwityna/proteasom. Immunocytochemiczne badania z zastosowaniem inhibitorów tych
proteolitycznych kompleksów wykazały blokowanie usuwania histonów z jądra, efektem czego jest
zaburzona struktura chromatyny w stadiach VIII-IX oraz obecność agresomów, stanowiących
skupiska ubikwitynowanych niezdegradowanych histonów (Wojtczak i Kwiatkowska 2008).
Obecne badania pozwalają stwierdzić, że proces remodelingu chromatyny u C. vulgaris
przebiega zgodnie z modelem przedstawionym dla spermiogenezy ssaków (Dhar i wsp. 2012).
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Komunikacja symplastowa w trakcie embriogenezy roślin
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Komunikacja symplastowa jest ważnym elementem systemu sygnalizacji u roślin. Plazmodesmy
umożliwiające wymianę informacji pomiędzy sąsiadującymi komórkami łączą protoplasty w sieć
zwaną symplastem. Na wczesnych etapach rozwoju organizm roślinny stanowi pojedynczą domenę
symplastową co oznacza, że wszystkie jego komórki są połączone funkcjonalnymi plazmodesmami.
Jednakże wraz z postępującym rozwojem organizmu plazmodesmy ulegają modyfikacjom
prowadzącym do podziału symplastu na kilka mniejszych kompartmentów. Tworzą się domeny
i pola symplastowe, których komórki są połączone między sobą funkcjonującymi plazmodesmami,
równocześnie jednak komórki te są izolowane symplastowo od pozostałych komórek rośliny lub ta
komunikacja jest ograniczona. Izolacja symplastowa odgrywa znaczącą rolę w różnicowaniu
komórek. Zaburzenia w funkcjonowaniu plazmodesm prowadzą do zmian rozwojowych, które
w skrajnych przypadkach są letalne dla organizmu roślinnego (Kim i inni, 2002).
Embriogeneza jest procesem, w trakcie którego z zapłodnionej komórki jajowej powstaje
organizm roślinny. Zarodek rozwija się wewnątrz nasiona, które otrzymuje substancje pokarmowe
od rośliny macierzystej. Odżywianie zarodka na wczesnych etapach embriogenezy zapewnia
wieszadełko (suspensor). Uważa się, że organ ten jest odpowiedzialny także za dostarczanie
fitohormonów do rozwijającego się zarodka (Kozieradzka-Kiszkurno, 2011 i cytowana tam
literatura).
Większość badań nad komunikacją symplastową w trakcie embriogenezy roślin została
przeprowadzona u Arabidopsis thaliana rodzina Brassicaceae (typ Onagrad). W celu sprawdzenia
komunikacji międzykomórkowej przeprowadzono analogiczne badania w nasionach gatunku Sedum
acre rodzina Crassulaceae (typ Caryopyllad). Podczas analizy ultrastruktury komórek nasion Sedum
acre odkryto nietypowe plazmodesmy łączące komórkę bazalną z komórkami chalazalnymi
suspensora. Plazmodesmy te zawierają elektronowo-gęste ciało zlokalizowane od strony komórki
bazalnej.
U Sedum acre badanie komunikacji symplastowej przeprowadzono z użyciem
fluorochromów (HPTSA, HPTS i klatkowana fluoresceina), których przemieszczanie obserwowano
pomiędzy suspensorem/zarodkiem/bielmem. Sprawdzono transport symplastowy w zarodku oraz
pomiędzy nasionem a rośliną macierzystą. Z przeprowadzonych badań wynika, że transport
symplastowy zachodzi pomiędzy komórką bazalną a zarodkiem oraz komórką bazalną a bielmem.
Natomiast transport w kierunku przeciwnym, czyli do komórki bazalnej, jest utrudniony. Ponadto,
wykazano, że zarodek jest pojedynczą domeną symplastową w odniesieniu do fluorochromów
drobnocząsteczkowych, bez względu na stadium rozwojowe a także, że fluorochromy
przemieszczają się z rośliny macierzystej tylko do zewnętrznego integumentu (Wróbel-Marek i inni,
2017).
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Aerodynamika i biomechanika łodygi skrzypu zimowego Equisetum hyemale L.
Urszula Zajączkowska
Samodzielny Zakład Botaniki Leśnej, Wydział Leśny, SGGW w Warszawie; uzaj@wl.sggw.pl
Biofizyczne właściwości pędu Equisetum od dawna były przedmiotem szczególnego zainteresowania
badaczy zajmujących się problematyką biomechaniki roślin. Wynika to z faktu, że ten filogenetycznie
stary, sięgający okresu Dewonu, rodzaj stanowi przykład struktury biologicznej, która uzyskuje dużą
stabilność mechaniczną dzięki wysokim wartościom momentu bezwładności oraz wysokiej
odporności na wyboczenia. Klasycznym przedstawicielem tego rodzaju jest Equisetum hyemale,
którego nierozgałęziony pęd o średnicy 4-6 mm i wysokości do 150 cm, składa się z dobrze
widocznych rurkowatych międzywęźli i węzłów z poprzecznymi przegrodami. Długość międzywęźli
jest zróżnicowana wzdłuż łodygi: międzywęźla są krótkie u podstawy pędu, długie w części środkowej
i silnie skrócone przy wierzchołku. Powierzchnia międzywęźli jest szorstka wskutek występowania
8-20 podłużnych żeberek, tworzących na obwodzie łodygi zagłębienia i wypustki. Na wierzchołku
pędu zarodnionośnego znajduje się kłos, który produkuje rozsiewane przez wiatr zarodniki.
W prezentowanych badaniach przedstawione zostaną wyniki eksperymentów, których celem
było sprawdzenie hipotezy, że kolejność międzywęźli, ich geometria oraz cechy mechaniczne
wpływają na zdolność pędu do wibracji, potencjalnie stymulując uwalnianie zarodników, przy
zachowaniu minimalnych naprężeń mechanicznych wzdłuż całej łodygi. Analiza wibracji wierzchołka
pędów została wykonana na bazie filmów, wykonanych ultraszybką kamerą video, prezentujących
zachowanie się kępy Equisetum wzbudzanych do wibracji: (1) dynamicznych, w tunelu
aerodynamicznym oraz (2) statycznych, przez odgięcie pędu o kąt 20 stopni. Porównywano wibracje
pędów nieuszkodzonych z wibracjami pędów o tej samej długości, ale z usuniętymi trzema krótkimi
najwyżej położonymi międzywęźlami. Wykorzystując metodę elementów skończonych (FEM),
wykonano także wirtualne modele pędów, na których badano wibracje pędu Equisetum w trzech
wariantach układu międzywęźli: (1) pęd z układem międzywęźli podobnym, jak w warunkach
naturalnych, (2) pęd z „przetasowanymi” międzywęźlami w stosunku do układu naturalnego oraz (3)
pęd w formie rury o wartościach średnich obliczonych na podstawie parametrów wszystkich
międzywęźli. Pomiar opływu wiatru wokół podłużnie żeberkowanych łodyg Equisetum wykonano
metodą cyfrowej anemometrii obrazowej (PIV, Particle Image Velocimetry) i porównywano go
z opływem struktury o gładkiej powierzchni (polipropylenowa rurka). Uzyskane wyniki wykazały, że
układ międzywęźli w naturalnym pędzie umożliwia najwydajniejsze drgania zarówno przy statycznym
odchyleniu, jak i podczas działania siły wiatru. Potwierdziły to testy modelowe, które wykazały, że
naturalny układ międzywęźli wpływa na częstotliwość i amplitudę wibracji wierzchołka, przy
stosunkowo jednorodnym rozkładzie naprężeń. Wpływa to na efektywne rozsiewanie zarodników przy
najmniejszym ryzyku wystąpienia w łodydze wyboczeń. Wykonane, w ramach badań metodą PIV,
krzywe prędkości przepływu powietrza w funkcji średnich odległości od czoła natarcia powietrza na
obiekty wykazały, że prędkość przepływu powietrza w pobliżu żeberkowanego obiektu roślinnego jest
z każdej strony znacząco niższa w porównaniu z obiektem o gładkiej powierzchni, co istotnie obniża
wartości sił oddziałujących na powierzchnię łodygi skrzypu.
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Dwie drogi rozwoju merystemów kwiatowych - klejstogamia u Viola
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Zjawisko klejstogamii, czyli występowania różnych morf kwiatowych na jednym osobniku zostało
opisane u gatunków z 50 rodzin roślin okrytonasiennych, m.in. w rodzinie Violaceae (Culley i Klooster
2007). Otwarte, obcopylne kwiaty chasmogamiczne (CH) oraz zredukowane, zamknięte
i obligatoryjnie samopylne kwiaty klejstogamiczne (CL) mogą rozwijać się na roślinie równocześnie
(równoczesna klejstogamia) lub sukcesywnie (sezonowa klejstogamia) (Lord 1981; Culley i Klooster
2007). U niektórych gatunków wytwarzane są także kwiaty półotwarte (semi-klejstogamiczne) będące
formami pośrednimi pomiędzy kwiatami CH i CL (Lord 1981; Culley i Klooster 2007).
Kwiaty CH oraz CL rozwijają się z merystemów wierzchołkowych na różnej drodze, bowiem
ich morfologia jest odmienna. Rozwinięty kwiat CH u gatunków z rodzaju Viola L. (Violaceae) jest
5-krotny, składa się z 4 okółków: działek kielicha, płatków korony, beznitkowych pręcików (dwa
z charakterystycznymi wyrostkami pełniącymi rolę nektarników) oraz słupka z wyprostowaną szyjką
zakończoną znamieniem. Kwiaty CL mają formę zamkniętego pąka ze zredukowanym okwiatem (brak
lub w formie szczątkowej płatki korony) oraz zmodyfikowaną budową pręcików (tylko dwa
funkcjonujące, brak nektarników) i słupka (charakterystycznie zagięta szyjka) przystosowaną do
samopylności. Różna budowa kwiatów CH i CL może wynikać ze zróżnicowanej ekspresji genów
odpowiedzialnych za wytworzenie poszczególnych struktur w kwiecie. Zgodnie z modelem ABC,
tożsamość poszczególnych organów kwiatowych warunkowana jest poprzez interakcję pomiędzy
genami należącymi do trzech klas wysoko konserwatywnych u roślin genów homeotycznych: A, B i C
(Coen i Meyerowitz 1991). W ustaleniu genetycznego podłoża różnic w budowie kwiatów CH i CL
konieczna jest analiza ekspresji genów ABC od stadium merystemów kwiatowych, bowiem na tym
etapie rozwoju zachodzi szereg reakcji, które prowadzą do wytworzenia poszczególnych okółków
kwiatu.
Rodzaj Viola jest dobrym modelem do badania tego złożonego systemu rozmnażania, bowiem
sezonowa klejstogamia występuje u wielu gatunków z tego rodzaju. Czasowe rozdzielenie rozwoju
kwiatów CH i CL ułatwia identyfikację wierzchołków generatywnych obu typów kwiatów. Wybranym
do badań gatunkiem jest Viola reichenbachiana Jordan ex Bor. u którego obcopylne kwiaty CH
rozwijają się wczesną wiosną, czas ich kwitnienia jest krótki (2-3 tygodnie), a po ich przekwitnięciu
rozpoczyna się długi okres wytwarzania wyłącznie kwiatów CL, który trwa do jesieni. Dobrze poznany
cykl kwitnienia tego gatunku oraz wykonanie i analiza preparatów histologicznych umożliwiły
zlokalizowanie, a następnie wyizolowanie wierzchołków generatywnych oraz różnej wielkości pąków
kwiatowych. Odróżnienie merystemów kwiatowych od pąków na wczesnym etapie rozwoju jest
bardzo trudne. Umożliwia to dokonanie porównania wielkości wyizolowanych struktur z analizą
histologiczną danego obiektu. W bardzo małych obiektach, uznanych za wierzchołki kwiatowe, są już
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zawiązki wszystkich elementów kwiatu. Taka pośrednia metoda (wielkość wyizolowanej struktury
skorelowana z jej histologią) pozwoli na pobranie próbek ze wszystkich etapów rozwoju kwiatów CH
i CL do izolacji RNA i dalszych badań nad ekspresją genów z modelu A,B,C.
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