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Adaptace rostlin

Rostliny jsou schopny přizpůsobit řadu růstových a
vývojových procesů změněným podmínkám
prostředí, tj. adaptovat se

• Některé adaptace mohou souviset se změnami
morfologie (vnější stavby) orgánů (např. výrazné změny
ve fotosyntéze a dýchání bývají spojeny se změnami
morfologie stonků a listů)

• Po poranění jsou rostliny často  schopny  iniciovat 
buněčné dělení u  téměř ve všech typů 
– pletiv (tvořit hojivé pletivo - kalus) a také
– regenerovat ztracené orgány (např. kořeny,
– stonky). 
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Adaptace rostlin

• Můžeme tedy hovořit o určité fyziologické,
morfologické a regenerační plasticitě, která umožňuje
realizovat za určitých podmínek změny růstu a vývoje
(př. konverze květních pupenů v listové a naopak u
ovocných stromů, zlatice).

• Kultury in vitro obvykle vykazují vyšší stupeň plasticity
než intaktní pletiva či orgány. To umožňuje iniciovat z
jedné kultury jiný typ kultury (př. tvorba kalusů v kultuře
stonkových explantátů, regenerace stonkových pupenů
z kalusů listového původu, tvorba somatických embryí
ze somatických i haploidních buněk).
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Změny vývojového programu vyšších rostlin lze uskutečňovat díky
přetrvávající totipotenci prakticky všech typů tělních buněk
(Předpoklad, že každá buňka si udržuje schopnost realizovat
veškerý genetický potenciál celé rostliny.).

Ukazuje se, že zralé a tedy specializované nezdřevnatělé buňky
neztrácí svoji totipotenci.

Schleiden M. J.
Die Pflanze und ihr Leben. Populäre Vorträge.
1848 Wilhelm Engelmann, Leipzig

Totipotence rostlinných buněk
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Na druhé straně ne každá buňka téhož pletiva je schopna
odpovídajícím způsobem reagovat na určitý podnět, tj. není
kompetentní.
Skutečnost, že buňka není v danou dobu ve stavu kompetence
však nutně neznamená, že ireverzibilně ztratila schopnost
realizovat daný vývojový program a část původní dědičné
informace!

Kompetence buněk
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Termín morfogeneze - používán k označení veškerých viditelných 
změn vnější stavby a povrchových struktur biologických objektů.

Morfogeneze - růstové a vývojové změny struktur na úrovni:

Buňky Buněčných populací
nitrobuněčné                histogeneze
povrchu                         organogeneze

embryogeneze

Morfogeneze
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Rostlinné buňky, pletiva a orgány jsou determinovány (předurčeny)  
ke specifickým morfogenním drahám ontogeneze.
Vývoj zahrnuje „stabilní“ změny fenotypu: 

Zygota  →  bipolární embryo
Kořenový pól  →  kořeny
Stonkový pól →  stonky   

→ listy
→ květy

Determinace vývoje
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Determinace je relativní, závisí na:

• vlastnostech buněk

• pokusném ovlivnění

Proces determinace je relativní, lze jej modifikovat i v podmínkách 
in vitro!

Determinace vývoje
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• Rozlišujeme dva typy rostlinných orgánů: 

a) DETERMINOVANÉ 
s definovanou velikostí a tvarem 
(listy, květy, plody, atd.) 

b) INDETERMINOVANÉ
jejich růst je potenciálně neomezený
(stonkové a kořenové meristémy)

Determinace vývoje
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Na úrovni in vitro se uplatňují dva typy růstu:
a) ORGANIZOVANÝ

z iniciál meristému se vytváří konečné produkty
(stonky, listy, kořeny, atd.)

b) NEORGANIZOVANÝ
1) somatické buňky se začínají dělit a vytváří kalus

(na odpovídajícím médiu z libovolného orgánu)
2) neorganizované buňky lze pěstovat v tekutém médiu
jako suspenzní kulturu

3) po odstranění buněčné stěny lze pěstovat za    odpovídajících osmotických 
podmínek vlastní živý obsah buňky – protoplast (regenerace b. stěny, buněčné 
dělení, kalus) 

4) gametické buňky (mikrospor a zárodečných vaků) lze pěstovat v prašnících, 
vaječnících nebo volné na pevném, případně v tekutém médiu, kde se vyvíjí v 
haploidní rostliny

Růst a vývoj in vitro
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Růst a vývoj in vitro
VÝCHOZÍ ROSTLINA 

↓
MERISTÉM, SOMATICKÉ PLETIVO, SOMATICKÁ BUŇKA, 

PROTOPLAST, ZYGOTICKÉ EMBRYO, GAMETICKÁ BUŇKA        

PŘÍMÝ  VÝVOJ NEPŘÍMÝ  VÝVOJ 
CYTODIFERENCIACE DEDIFERENCIACE 

MORFOGENEZE KALOGENEZE     
CYTODIFERENCIACE  

MORFOGENEZE

ORGANOGENEZE
EMBRYOGENEZE 

↓
REGENEROVANÁ ROSTLINA
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MORFOGENEZE (v užším smyslu) = "REGENERACE" in vitro - tvorba 
orgánů a celých rostlin de novo

Rozlišujeme dva odlišné typy regenerace:
a) ORGANOGENEZÍ

tj. diferenciací unipolárních meristémů  
STONKOVÝ VRCHOL (PUPEN)             STONEK
KOŘENOVÁ ŠPIČKA                              KOŘEN

b) SOMATICKOU EMBRYOGENEZÍ
tj. diferenciací bipolárních struktur podobných embryím (embryo-like

structures, embryoids, somatic embryos)  
SOMATICKÉ EMBRYO                           CELÁ ROSTLINA

Regenerace rostlin
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Dvě možné cesty morfogeneze in vitro

a) PŘÍMÁ
Přímou organogenezí:

EXPLANTÁT             ADVENTIVNÍ PUPENY              REGENEROVANÉ 
VÝHONY - „ROSTLINY“

EXPLANTÁT             ADVENTIVNÍ KOŘENY              „ROSTLINY“ - jen 
výjimečně (vrba, topol)

Přímou somatickou embryogenezí:

EXPLANTÁT             ADVENTIVNÍ EMBRYA               REGENEROVANÉ 
ROSTLINY
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Dvě možné cesty morfogeneze in vitro

b) NEPŘÍMÁ
Nepřímou organogenezí:

EXPLANTÁT           KALUS              STONKY              REGENEROVANÉ 

„ROSTLINY“ 

Nepřímou somatickou embryogenezí:

EXPLANTÁT           KALUS (SUSPENZE)             SOMATICKÁ EMBRYA 

REGENEROVANÉ 
ROSTLINY
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Dvě možné cesty morfogeneze in vitro

Schéma nepřímé 
organogeneze a 
somatické 
embryogeneze in 
vitro a možnosti 
jejich využití

dle Nováka IAEA
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Stabilita karyotypu a fenotypu
• Jedním z nejčastěji diskutovaných problémů kultur in vitro je

uchování jejich genetických a fenotypových charakteristik v
průběhu celého kultivačního cyklu včetně regenerace rostlin.

• Otázka stability kultur má mimořádný význam zejména při
praktických aplikacích (klonování, ozdravování).

• In vitro kultury jsou zdrojem genetické a epigenetické variability -
zvláště nediferencovaně rostoucí kultury kalusů, buněčných suspenzí a
protoplastů obsahují populace buněk s rozdílnými počty chromozomů.
Vedle diploidních buněk jsou nalézány buňky polyploidní (celistvé
násobky n - tj. 3n, 4n atd.), aneuploidní, hypodiploidní, haploidní, ale i s
nejrůznějšími chromozomovými aberacemi.

Přímá a nepřímá morfogeneze – variabilita v in vitro kulturách
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Stabilita karyotypu a fenotypu
• Somaklonální variabilita
• = genetické variabilita mezi jedinci regenerovanými z

„tkáňových“ kultur
• příslušní jedinci (a klony) = somaklony

Přímá a nepřímá morfogeneze – variabilita v in vitro kulturách
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Stabilita karyotypu a fenotypu
• Somaklonální variabilita

Přímá a nepřímá morfogeneze – variabilita v in vitro kulturách
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Schématické znázornění 
závislosti míry genetické 
variability rostlinného 
materiálu na způsobu 
kultivace



Stabilita karyotypu a fenotypu
• Genetické nestability je třeba považovat za dynamický proces,

proto při jejich studiu musíme vycházet z:
– karyologické situace v podmínkách in vivo (v rostlině)
– změn karyotypu v období indukce kalusu
– karyologie buněčných suspenzí a kalusů

Přímá a nepřímá morfogeneze – variabilita v in vitro kulturách
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Stabilita karyotypu a fenotypu
• Karyologická situace in vivo
• Vzhledem k tomu, že většina explantátů obsahuje diferencované buňky či

pletiva, je informace o karyologii buněčné diferenciace in vivo důležitá.
• NEPOLYSOMATICKÉ DRUHY - u nahosemenných a asi 20 % krytosemenných

rostlin zůstává obsah jaderné DNA koncem mitózy, která těsně předchází
buněčné diferenciaci nezměněn - Apiaceae (miříkovité), Asteraceae.

• POLYSOMATICKÉ DRUHY - kapraďorosty a většina angiosperm (~ 80 %). V
souvislosti s diferenciací se přinejmenším část buněk podrobuje endoreduplikaci
(zmnožení interfázních chromozomů). Stupeň endoreduplikace může v pletivu
kolísat (8C, 16C, 32C,..). Naproti tomu meristematická pletiva zůstávají diploidní
(v G1 fázi obsah DNA = 2C).

Přímá a nepřímá morfogeneze – variabilita v in vitro kulturách
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Stabilita karyotypu a fenotypu

Změny v obsahu DNA v průběhu buněčného cyklu

Přímá a nepřímá morfogeneze – variabilita v in vitro kulturách
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Endopolyploidie

Přímá a nepřímá morfogeneze – variabilita v in vitro kulturách
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Endopolyploidie

Přímá a nepřímá morfogeneze – variabilita v in vitro kulturách
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• Rostliny, přisedlé organizmy a zdroj potravy pro mnoho dalších
organizmů, jsou vystaveny daleko větší pravděpodobnosti
poškození než organizmy schopné pohybu z místa na místo.
Jako adaptace na tento selekční tlak se u rostlin vyvinula vysoká
schopnost regenerace.

• Regeneraci lze definovat jako doplňování a nahrazování
ztracených částí těla vedoucí k zachování a obnově vyváženosti
funkcí jednotlivých částí organizmu, tj. k celistvosti neboli
integritě rostliny. Podstata této schopnosti spočívá především v
existenci totipotence většiny buněk u rostlin a vnitřní signální sítě
organizmu.

Mechanizmy regenerace in vivo a in vitro
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• Regenerace je obnova organizmu jako celku, při níž náhrada za
poškozený orgán vzniká na jiném místě než je rána. Nový orgán
může vzniknout ze základu, který byl na rostlině přítomen, ale
nevyvíjel se, nebo se orgán zakládá de novo a jeho vznik je
spojen s rediferenciací buněk, které již byly funkčně
specializované.

• Rediferenciace je spojena se zásadní změnou vývojového
programu buněk a umožněna podstatnými změnami exprese
genů. Orgány, které se zakládají de novo v části rostliny, kde se
normálně netvoří se označují jako orgány adventivní.

Mechanizmy regenerace in vivo a in vitro
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• Schopnost regenerace je pro přežití rostliny v přírodních
podmínkách naprosto nezbytná. Je však také záměrně
využívána člověkem k nejrůznějším cílům. Nejčastěji se jedná o
vegetativní množení rostlin v zahradnické praxi.

Mechanizmy regenerace in vivo a in vitro
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• Regenerace

= schopnost organismu obnovovat nebo nahrazovat poškozené či zničené buňky,
tkáně, orgány nebo části těla. Jako regenerace se označuje i vznik celého organismu
z jeho části, známý u bezobratlých živočichů (z obratlovců jen u obojživelníků).

Regenerace se dělí na :
• fyziologickou, při které se náhrada opakuje periodicky, například regenerace

sliznice děložní po menstruaci, a
• reparativní s náhradou poškozené tkáně, například při hojení ran.

Fyziologie a genetika rostlinných explantátových kultur
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Regenerace



• Regenerace

Stupeň regenerace je u různých tkání různý, nejlépe regenerují tkáně méně
diferencované (vazivo, epitel), špatně nebo vůbec neregenerují tkáně vysoce
diferencované (žlázy, zralé nervové buňky).
Většina rostlin má vysokou regenerační schopnost, která zabezpečuje a obnovuje
jejich celistvost. Nejrozšířenějším případem regenerace je hojení ran, při kterém se
v místě poranění (poškození) rostliny vytváří kalus a nový (adventivní) orgán se
vytváří z nových základů nebo z již založených základů na kterémkoliv místě rostliny.
Vzácným případem regenerace rostlin je restituce, při které je poškozený orgán
nahrazen na témže místě orgánem novým, stejného tvaru i funkce. V zemědělské
praxi se regenerace využívá hlavně při vegetativních způsobech rozmnožování
(množení) rostlin.
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• Základní kategorie regeneračních procesů u rostlin:
• Restituce
• Reprodukce
• Regenerace de novo

• Náhrada poškozené tkáně (živočišné): 
• regenerace (restituce) – náhrada zcela rovnocennou tkání (morfologicky i funkčně); 
• reparace (substituce) – náhrada funkčně méněcennou tkání (nejčastěji vazivem). 

Mechanizmy regenerace in vivo a in vitro
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• Základní kategorie regeneračních procesů u rostlin:
• Restituce

• Restituce je obnova a náhrada ztracené části v místě
poranění. Tento typ regenerace je u rostlin omezen na
meristémy a velmi časná stádia vývoje embrya (globulární
stádium). Funkčně stejný náhradní orgán na místě
poškozeného.

Mechanizmy regenerace in vivo a in vitro - restituce
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Mechanizmy regenerace in vivo a in vitro - restituce
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A. Restituce kořenového vrcholu       
u bobu obecného: a- vrcholek 
dekapitovaný ve vzdálenosti menší 
než 1 mm vytvoří souvislý kalus, v 
němž vznikne meristém a čepička 
(b), c- kořen dekapitovaný 1 mm od 
vrcholu regeneruje již dva vrcholky, d 
– tytéž vrcholky po 2 dnech

B. Kořen smetanky lékařské regeneruje pupeny na 
apikálním a kořeny na bazálním řezu. C. polovina 
apikálního řezu kořene natřená kulturou bakterie 
Pseudomonas rhizogenes (vpravo) vytváří kalus s 
kořeny.

Hojení ran a polarita



• Základní kategorie regeneračních procesů u rostlin:
• Reprodukce

• Reprodukce – funkčně shodný orgán vzniká na novém místě
z existujících základů – adventivní.

nový (adventivní) orgán se vytváří z nových základů nebo z již založených
základů na kterémkoliv místě rostliny (důsledek narušené korelativní
inhibice růstu a vývoje již založených orgánu – úžlabních pupenů,
kořenových základů)

Mechanizmy regenerace in vivo a in vitro - reprodukce
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Mechanizmy regenerace in vivo a in vitro - reprodukce
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• Základní kategorie regeneračních procesů u rostlin:
• Regenerace de novo

• Regenerace de novo – rediferenciace buněk, somatická 
embryogeneze.

Mechanizmy regenerace in vivo a in vitro
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Mechanizmy regenerace in vivo a in vitro
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Příklady prvních úspěšných postupů    de novo regenerací rostlin in vitro

Nicotiana tabacum - modelový systém Wisconsin  38 (SKOOG a MILLER 1957)
- totipotence rostlinné buňky
"single cell" ----> rostlina (VASIL a HILDEBRANDT 1965)

- protoplast -----> rostlina (TAKEBE et al. 1971)

- fúze protoplastů ---> somatický hybrid (rostlina)   
N. tabacum + N. langsdorfii (CARLSON et al. 1972)

- prašník ----------> rostlina (Nitsch a Nitsch, 1967)

Mechanizmy regenerace a jejich buněčný základ 
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Mechanizmy regenerace a jejich buněčný základ 
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Regenerace in vitro
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• organogeneze (mnohobuněčný základ)
• somatická embryogeneze (jednobuněčný základ)

• pylová embryogeneze (jednobuněčný základ)

Mechanizmy regenerace a jejich buněčný základ 
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Mechanizmy regenerace a jejich buněčný základ 
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• a) stáří a fyziologický stav donorové rostliny
• (typ explantátu, roční období, dormance,...)
• b) typ explantátu 
• (meristémy, embrya, květenství - zralá, nezralá,...) 
• c) kultivační médium 
• (MS, B5, SH, White,...)
• d) koncentrace a kombinace růstových látek
• e) způsob udržování kultury 
• (četnost přenosů,...)

Faktory ovlivňující organogenezi (regeneraci rostlin 
organogenezí) 
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Regenerace in vitro - organogeneze
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Regenerace in vitro - organogeneze
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Regenerace in vitro - organogeneze
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Regenerace in vitro - embryogeneze
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Regenerace in vitro - embryogeneze
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Regenerace in vitro - embryogeneze
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Regenerace in vitro - embryogeneze
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