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Projekt MRiRW, zadanie numer 84: Identyfikacja czynników determinujących efektywność 

otrzymywania podwojonych haploidów żyta (Secale cereale L.) metodami androgenezy i 

krzyżowań oddalonych. 

 

Dotacja MRiRW: HOR hn-801-PB-8/16 

 

  

 

Temat badawczy 1/2016: Określenie odpowiedniej fazy rozwoju gametofitu oraz 

optymalizacja warunków indukcji haploidalnych zarodków żyta w wybranej w Zb1 metodzie. 

Temat badawczy 2/2016: Optymalizacja warunków kiełkowania i regeneracji 

zarodków/kalusów dla uzyskania roślin diploidalnych (DH) żyta. 

 

Z uwagi na wzrastające zainteresowanie żytem w przemyśle paszowym i spożywczym, 

istotnym jest przyspieszenie hodowli tego zboża. Zastosowanie metod biotechnologicznych, 

w tym haploidyzacja na drodze androgenezy, pozwala na szybkie wyprowadzanie nowych, 

dostosowanych do potrzeb rynku rolnego odmian, stanowiąc konkurencję dla organizmów 

genetycznie zmodyfikowanych. Zasadniczą trudność w opracowaniu protokołu efektywnej 

produkcji podwojonych haploidów DH żyta stanowi jednak zmienność genotypowa oraz 

wrażliwość roślin donorowych/eksplantów na warunki wzrostu i rozwoju. Dodatkowy 

problem stanowią zahamowanie rozwoju zaindukowanych androgenicznych struktur 

zarodkowych (SA) na wczesnym etapie kultury in vitro oraz nieprawidłowy przebieg czy 

nawet brak regeneracji SA w rośliny. Z tych względów, bardzo istotna jest identyfikacja 

czynników warunkujących zwiększoną efektywność haploidyzacji żyta w androgenezie na 

etapach indukcji oraz regeneracji DH. 

Celem nadrzędnym realizowanego w 2016 roku projektu było określenie przyczyn braku 

podatności oraz identyfikacja czynników warunkujących przełamanie barier haploidyzacji 

żyta z wykorzystaniem metody: androgenezy w kulturach pylników i izolowanych mikrospor. 

Celami pośrednimi były: (1) ustalenie optymalnych warunków haploidyzacji żyta na drodze 

androgenezy, (2) ustalenie wpływu warunków haploidyzacji żyta na drodze androgenezy na 

zawartość endogennego poziomu glutationu, (3) ustalenie wpływu warunków haploidyzacji 



żyta na drodze androgenezy na programowaną śmierć komórki oraz (4) ustalenie 

optymalnych warunków kiełkowania i regeneracji zarodków/kalusów dla uzyskania na drodze 

androgenezy roślin diploidalnych (DH) żyta. 

 

Badania nad haploidyzacją genomu przeprowadzono w sumie na sześciu (zróżnicowanych 

pod względem podatności na haploidyzację) wybranych z przebadanych w 2015 roku 15 

mieszańców pokolenia F1 (samopylnego oraz obcopylnego) żyta ozimego (Secale cereale L, 

ssp. cereale) udostępnionych przez polskie spółki hodowli roślin. Testowano metodę 

androgenezy w kulturach pylników i izolowanych mikrospor.  

 

Scharakteryzowano efektywność procesu haploidyzacji w procesie androgenezy (kultury 

pylnikowe oraz izolowanych mikrospor) na etapie indukcji i regeneracji DH. Wykazano, (1) 

jak kondycja fizjologiczna roślin/ekspalntów wpływa na przebieg procesu androgenezy, (2) 

sprecyzowano optymalną fazę rozwoju gametofitu męskiego do indukcji haploidalnych 

zarodków żyta w androgenezie, (3) zoptymalizowano warunki wstępnego traktowania kłosów 

oraz skład roztworów/pożywek kultury in vitro.  

Określono wpływ genotypu roślin macierzystych i rodzaju wstępnego traktowania kłosów na 

żywotność oraz na średnią ilość poszczególnych typów komórek, będących w optymalnym 

stadium do zainicjowania androgenezy (w stadium jednojądrowym) oraz komórek 

inicjujących rozwój sporofitowy (po symetrycznym podziale) w dniu izolacji z kłosów. 

Traktowanie kontrolne kłosów chłodem, indukowało symetryczne podziały w mikrosporach 

wszystkich badanych genotypów. Zastosowane modyfikacje podtrzymywały żywotność 

komórek oraz inicjowały symetryczne podziały. Wykazano zależność pomiędzy 

efektywnością procesu androgenezy a zastosowanymi w ramach niniejszych badań 

traktowaniami wstępnymi, rodzajami pożywki indukcyjnej oraz interakcją pomiędzy tymi 

dwoma zmiennymi. 

 

Wykazano, że zastosowane w androgenezie (kultury pylników oraz izolowane mikrospory) 

traktowania wstępne, ich kombinacje (niska temperatura, stres osmotyczny, łagodzenie stresu 

oksydacyjnego) oraz modyfikacje składu pożywek indukcyjnych, istotnie wpłynęły na 

indukcję procesu androgenezy u żyta. W kulturze pylników, u 6/6 genotypów udało się 

uzyskać struktury androgeniczne na pożywce 190-2 (Wang i Hu 1984). Zmodyfikowanie 

pożywki o glutaminę, arabinogalaktany (AG), związki miedzi (siarczan miedzi CuSO4 5H2O) 

oraz phytagel pozytywnie wpłynęło na liczbę struktur androgenicznych AS w przeliczeniu na 

jeden kłos. Czynnikiem różnicującym efektywność androgenezy była pożywka indukcyjna 

i/lub interakcja pomiędzy pożywką a wstępnym traktowaniem. Efektywność izolacji żywych 

mikrospor uzyskanych z jednego kłosa dla badanych sześciu genotypów żyta w kulturze 

zawiesinowej mikrospor również zależała od traktowania wstępnego.  



W doświadczeniu na zawartość endogennego poziomu glutationu w pylnikach wykazano, 

że poprzez modyfikację poziomu stresu oksydacyjnego (temperaturę i stres osmotyczny), 

oporność żyta na indukcję androgenezy może być złagodzona.  

 

W doświadczeniu poświęconym ustaleniu wpływu warunków haploidyzacji żyta na drodze 

androgenezy na programowaną śmierć komórki (test TUNEL), określono jak traktowanie 

wstępne wpływa w różnoraki sposób na mikrospory, powodując obumieranie części z nich na 

drodze programowanej śmierci komórki (PCD) w początkowych etapach hodowli in vitro. 

Pokazano, że wysoki stopień degradacji DNA w komórkach struktur androgenicznych, 

przekłada się na niską efektywność czy nawet jej brak w procesie regeneracji roślin. 

 

 


