Rostlinné biotechnologie

Vladislav Čurn

Rostlinné biotechnologie

Témata přednášek a cvičení:
•
Úvod, historický přehled vývoje metodologie rostlinných explantátových kultur. Aseptické kultury rostlin, embryí,
orgánů, pletiv, buněk, protoplastů. Principy aseptické manipulace s rostlinným materiálem. Vybavení explantátové
laboratoře.
•
Hlavní směry rozvoje biotechnologických metod, cíle a perspektivy ve šlechtění rostlin.
•
Metody a biotechnologické postupy. Techniky zachovávající původní genotyp. Techniky zvyšující genetickou
variabilitu.
•
Fyzikální podmínky kultivace. Kryokonzervace.
•
Chemické faktory kultivace, výživa explantátových kultur, hormonální nároky kultur.
•
Morfogeneze in vitro. Základní regenerační procesy. Genetická a fenotypová variabilita explantátových kultur.
Somaklonální variabilita.
•
Haploidie v explantátových kulturách. Buněčné kultury. Suspenzní kultury. Kultivace izolovaných buněk.
Protoplastové kultury.
•
•
•
•
•
•
•

Struktura rostlinného genomu, struktura a organizace genů, charakteristika genomu modelových rostlin z pohledu
genového inženýrství.
Enzymy používané v molekulární biologii.
Základní techniky manipulace s DNA, klonování DNA, sekvenování DNA.
Amplifikační a hybridizační techniky.
Transgenóze rostlin prostřednictvím bakterií Agrobacterium. Integrace T-DNA do rostlinného genomu a její
důsledky. Geny T-DNA, mechanismus integrace T-DNA.
Přímé vnášení genů do rostlinného genomu. Transformace protoplastů, tkáňových a orgánových kultur,
elektroporace, mikroinjekce, mikroprojektily.
Transgeny významné pro šlechtění. Etické a právní otázky genového inženýrství.
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• Biotechnologie – aplikace živých organismů nebo systémů od nich
odvozených pro průmyslové účely. Důležitými oblastmi
biotechnologií jsou: a/ genové inženýrství nebo technologie
rekombinantní DNA, b/ průmyslové inženýrství (např. produkce
antibiotik fermentačními postupy), c/ koncentrování minerálů
pomocí mikroorganismů, d/ biosenzory, e/ biokatalyzátory
(imobilizované enzymy), f/ odstraňování odpadů biodegradací, g/
produkce monoklonálních protilátek, h/ studie vztahu mezi
strukturou a funkcí proteinů za účelem přípravy nebiotických
syntetických katalyzátorů.
• Náplň kurzu:
Kultury rostlinných explantátů
Techniky rekombinantní DNA
Transgenoze rostlin
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Biotechnology in Plant Breeding and Crop Protection, X./2015

• Biotechnological methods and approaches became an
integral part of plant breeding
• Breeding methods:
a) classical - conventional
(selection, hybridization/crossing, interspecific or
intergeneric crossing, heterosis breeding, mutant
and polyploid breeding)

b) biotechnological
(plant organ and tissue cultures – in vitro
techniques, reccombinant DNA technology, cell and
gene manipulation)
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Rostlinné biotechnologie:
- kultury rostlinných explantátů in vitro
- techniky rekombinantní DNA a produkce
GMO rostlin
- fermentační technologie, biotransformace

Využ

Biotechnology in Plant Breeding and Crop Protection, X./2015

• Plant organ and tissue cultures and its utilization in plant
breeding
Meristem and callus cultures
Embryocultures
Anthers and microspore cultures

•

Befefits of biotechnological approaches
Fast propagation (micropropagation in vitro)
Production of virus free material/regenerants
Overcome of breeding barriers using embryocultures
Production of haploids/D.H. lines
Long term conservation of genetic resources
Shortening of breeding new varieties
Production of novel plants/plants with newly introduced genes

Rostlinné biotechnologie

Rostlinné biotechnologie

Historie biotechnologií
Kultury rostlinných explantátů
Explantát = izolovaná životaschopná část rostlinného organizmu, která se pěstuje v
podmínkách in vitro
Mezopotámie – řízkování vinné révy
Matthias Jacob Schleiden - označil buňku za elementární orgán rostliny (1838), zakladatel
buněčné teorie (+ T.Schwann, R. Virchow)
Theodor Schwann - rozvoj buněčné teorie (1839), objev Schwannových buněk a periferního
nervového systému, objev a studium pepsinu, objev organického původu kvasinek a
zavedení termínu metabolismus.
Julius von Sach (docent fyziologie rostlin na UK Praha) - Rostliny syntetizují látky, které
formují orgány a jsou polárně transportovány
prof. Bohumil Němec - významně se zasloužil při zkoumání rostlinné buňky, prováděl
výzkum růstových a regulačních látek, experimentální fyziologie rostlin, první rozdělení
organismů na eukaryota a prokaryota
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Haberlandt G. První, i když neúspěšná kultivace izolovaných pletiv jednoděložných rostlin,
1902
specializované buňky
Knudson L. Asymbiotické (1922) a symbiotické (1925) klíčení semen orchidejí
F. Went prokázání existence auxinu, 1926 (první experimenty Ch.Darwin 1882)
Kogl F. et al. Identifikace prvního rostlinného hormonu, IAA, ovlivňujícího růst buněk, 1934
Gautheret R. J. První úspěšná dlouhodobá kultivace kambiálních pletiv mrkve a tabáku,
1939
Nobecourt, White – kalusy, tumory
Overbeek J. van Kokosové mléko poprvé použito pro podporu růstu a vývoje nezralých
embryí Datura, 1941
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Miller et al Objev struktury a syntézy kinetinu, 1955
Skoog F. and Miller C. O. Objevena závislost formování kořenů a prýtů na poměru auxinu a
cytokininu, 1957
Morel G. Vegetativní množení orchidejí meristémovou kulturou. 1960
Murashige T. and Skoog F. Definování základního média MS. 1962
Bourgin J. P. and Nitsch J. P. Získání haploidních rostlin z pylových zrn tabáku. 1967
J. P. Nitsch a kol. – Nicotiana – androgeneze, 1969
Power J. B. et al. Protoplast fusion. 1970
Paszkowski J. et al. Transformace protoplastů plasmidovou DNA a regenerace
transformovaných rostlin. 1984
Horsch R. B. et al. Transformace listových disků pomocí Agrobacterium tumefaciens a
regenerace transformovaných rostlin. 1985
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Orientační přehled úspěchů v kultivaci rostlinných a živočišných explantátů in vitro.
Rostlinné
První práce a snahy o kultivaci Haberlandt 1902

Živočišné
Roux 1885

explantátů in vitro
Dlouhodobá kultivace buněk a Nobécourt 1938

Harrison 1907

tkání in vitro, růst tkání v kultuře

Carrel a Burrows 1911

Gautheret 1939
White 1939b

Dlouhodobá

kultivace

orgánů, White 1934

resp. jejich částí
Dlouhodobá

Maximov 1925
Fell a Robinson 1929

kultivace Muir et al. 1954

Owens et al. 1954

suspenzních kultur

Earle et al. 1954

Dlouhodobá kultivace izolovaných Muir et al. 1954

Sanford et al. 1948

buněk, izolace buněčných klonů

Bergmann 1960
Jones et al. 1960

Plně syntetické půdy

White 1937b, 1939a

Vogelaar, Ehrlichman 1933

Torrey a Reinert 1961

Baker 1936

Odvození organizovaného jedince Back-Hüsemann a Reinert 1970
z jediné somatické buňky

---
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Porovnání některých vlastností kultur rostlinných a živočišných orgánů, tkání či buněk.
Rostlinné
Živočišné
Tkáňovou, suspenzní či buněčnou kulturu lze odvodit z buňky či komplexu buněk V podstatě platí totéž.
pletiva kteréhokoliv orgánu rostlinného těla. Výjimku tvoří některé velmi
specializované buňky (sítkovice, tracheidy, skleroidy aj.)
Kulturu lze pěstovat (udržovat rostoucí) in vitro za vhodných kultivačních podmínek Platí totéž. Výjimkou jsou diploidní buněčné kmeny, jejichž "životnost"
neomezeně dlouho.
nepřesahuje určitý počet subpasáží (u lidských buněk např. 50).
Tkáňová resp. suspenzní kultura se v průběhu růstu in vitro dediferencuje, ztrácí svůj Explantát v průběhu růstu in vitro dediferencuje, kultura obsahuje buňky
původní morfologický a fyziologický charakter, není však homogenní, obsahuje buňky určitého typu, odchylky jsou výjimkou.
různého stupně diferenciace.
Suspenzní kultury jsou tvořeny jednak jednotlivými buňkami, jednak buněčnými shluky Za vhodných kultivačních podmínek je suspenze tvořena pouze jednotlivými
různé velikosti. Poměr volných buněk a buněčných shluků se v průběhu volnými a morfologicky podobnými buňkami.
subkultivačního intervalu může měnit. Shluky narůstají de novo i v kulturách,
odvozených od homogenních inokulí. Rozpadavost kultury je zřejmě geneticky
podmíněna, lze ji ovlivnit složením média a kultivačními podmínkami. Vyloučit tvorbu
buněčných shluků se dosud nepodařilo.
Enzymatickou macerací primárních explantátů či tkáňových kultur lze zatím získat Macerace tkání trypsinem je běžně a s úspěchem používána při zakládání
pouze podřadnější materiál - jak z hlediska velikosti jednotek, tak z hlediska buněčných kultur.
životaschopnosti uvolněných buněk.
Buňky tkáňových ani buněčných kultur nejsou schopny tvořit "jednovrstevnou kulturu" Buňky buněčných kultur vytvářejí za vhodných kultivačních podmínek
(monolayer), neuchycují se na polotuhé ani tuhé podklady.
"jednovrstevnou kulturu", lnou k povrchům určitých podkladů.
Z genetického (karyologického) hlediska lze rozlišovat kultury stabilní a nestabilní Růst diploidních buněčných kmenů v kultuře in vitro je časově omezený (viz
(heteroploidní). Změny v chromozomálním počtu nejsou v přímé souvislosti se výše). Heteroploidní buněčné linie jsou schopny potenciálně neomezeného
životaschopností kultury.
růstu.
Z haploidních buněk či pletiv lze odvodit vysoce haploidní tkáňové kultury, Buněčné resp. tkáňové kultury s haploidním chromozomálním počtem nebyly
chromozomální počet je různě stabilní.
dosud realizovány.
Řada orgánových, tkáňových či buněčných kultur je schopna trvale růst na plně Pouze některé buněčné kmeny jsou schopny delší dobu růst na plně
syntetických půdách často velmi jednoduchých.
synetických půdách. Většina vyžaduje buď trvale nebo občas přítomnost
komplexních látek (sérum) v kultivačním médiu.
Vhodnou kombinací růstově aktivních látek a ostatních složek kultivačního média lze v V tkáňových kulturách resp. buněčných kulturách lze indukovat nanejvýše
kulturách primárních explantátů i v kulturách tkáňových, suspenzních či buněčných histogenezi.
indukovat histogenezi nebo organogenezi. Takto lze odvodit z jediné somatické buňky
životaschopnou rostlinu.
Explantované orgány, resp. orgánové základy v kultuře in vitro mohou dorůstat.
Explantované orgány jsou udržovány, nerostou.
Orgánové, tkáňové ani buněčné kultury nejsou schopny bez poškození podstoupit Buněčné, tkáňové i orgánové kultury mohou být uchovávány ve zmrazeném
konzervaci mrazem.
stavu, při použití vhodných kryoprotektivních látek přidaných k médiu.

Rostlinné biotechnologie

Definice jednotlivých termínů
Rostlinný explantát (plant explant): každý fragment živého pletiva, celý orgán nebo komplex orgánů, odebraný buď z intaktní rostliny nebo z
již existující kultury s cílem pěstovat jej v podmínkách in vitro.
Kultivace in vitro: pěstování (v daném případě rostlinného materiálu) v podmínkách co nejúplněji definovaných po stránce chemické i
fyzikální a zabraňujících nežádoucí kontaminaci cizorodými živými organismy a buňkami.
Kultura rostlinných explantátů: rostlinné explantáty pěstované po určitou dobu v podmínkách in vitro.
Kultury rostlinných explantátů lze podle morfologické, respektive anatomické charakteristiky zařadit do některé z následujících čtyř kategorií:
Kultura orgánová (organ culture): orgánové systémy, orgány resp. jejich základy či části, pěstované v podmínkách in vitro způsobem, který
umožňuje jejich diferenciaci a v celku zachovává jejich stavbu a funkci.
Kultura tkáňová resp. k. pletivová (tissue culture): do různého stupně soudržné, morfologicky desorganizované mnohobuněčné komplexy
tkáně (pletiva), pomnožované buď na polotuhých či pevných nosičích, nasycených živným médiem nebo výjimečně v tekuté živné půdě.
Kultura suspenzní (suspension culture, cell suspension culture): volné buňky a buněčné shluky společně pomnožované suspendovány v
tekuté živné půdě, promíchávané a provzdušňované. Velikost shluků nemá znemožňovat přesnou pipetaci kultury.
Kultura buněčná resp. kultura volných buněk (cell culture, single cell culture): volné jednotlivé a identifikovatelné buňky, respektive jejich
nejbližší potomstvo, pomnožované v tekuté či polotekuté půdě nebo na nosiči nasyceném půdou.
V používání těchto termínů panuje však ve světové literatuře dosud značná nejednotnost, jak je zřejmé i z příslušných anglosaských
termínů. Rostlinná tkáňová kultura, stejně jako kultury suspenzní či buněčné, je heterogenní směs buněk navzájem odlišných svou
morfologií i fyziologickou funkcí. Spontánní histogeneze a organogeneze jsou častým zjevem zejména u mladších kultur, občas se vyskytují
také u kultur víceletých. "Čisté" kultury pletiv i buněk určitého typu de facto neexistují (Halperin 1969) a také hranice mezi jednotlivými typy
kultur jsou z morfologického hlediska dost nezřetelné. Jsme si vědomi, že zařazení termínu "suspenze" ke zbývajícím třem kategoriím
(orgán, pletivo, buňka) vyvolá určité námitky. Za dané situace však tvoří suspenzní kultury značně vyhraněnou kategorii a nelze je dost
dobře zahrnout do některého jiného typu kultur. Domníváme se, že tato klasifikace je výstižnější než členění Halperina (1969), který jako
protipól "organ culture" uvádí pouze souhrnný termín "cell cultures".
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Primární explantát (primary explant): rostlinný explantát odebraný přímo z intaktní rostliny.
Primární kultura (primary culture): kultura primárních explantátů.
Subkultura, pasáž (subculture, passage): kultura rostoucí v subkultivačním intervalu, označeném určitým subkultivačním číslem.
Subkultivace, pasážování (subculturing): přenos celé kultury nebo její části (očka, inokula) do čerstvé živné půdy s cílem obnovit, zachovat
či zesílit růst kultury po další subkultivační interval.
Subkultivační interval (subculture interval): období mezi dvěma po sobě následujícími subkultivacemi kultury.
Subkultivační číslo (subculture number): pořadové číslo, udávající, kolikrát byla kultura subkultivována (pasážována) od svého založení
(odvození) z primárního explantátu či již existující kultury. Při pravidelném subkultivačním intervalu udává násobek subkultivačního čísla a
délky subkultivačního intervalu celkové stáří kultury.
Buněčná linie (cell line): populace buněk, vycházející z primární kultury v první postupné pasáži, tj. v období první subkultury. Je směsí
buněk nejrůznějších vlastností, selektovaných z primárního explantátu pouze na základě schopnosti dělit se a růst na prvně použitém
živném médiu.
Buněčný kmen (cell strain): populace buněk, odvozená z primární kultury nebo buněčné linie selekcí či klonováním buněk se specifickými
vlastnostmi či znaky. Tyto vlastnosti či znaky jsou definované v popisu kmene a byly během dosavadního pěstování kmene stálé.
Buněčný podkmen (cell substrain): populace buněk, odvozená z buněčného kmene izolací jednotlivé buňky nebo ze skupiny buněk,
majících vlastnosti či znaky, které nejsou společné všem buňkám kmene.
Buněčný klon (cell clone, single cell clone): populace buněk, odvozená z jediné buňky mitotickým dělením. Stejnorodost vlastností buněk
populace může být v průběhu kultivace narušena morfologickou či fyziologickou diferenciací, často jako důsledek změn genotypu.
Buněčný podklon (cell subclone): populace buněk odvozená z jediné buňky buněčného klonu a mající vlastnosti a znaky odlišné od
vlastností či znaků jiných buněk tohoto klonu.
Klonovaný kmen nebo linie (cloned strain or line): buněčný kmen nebo linie přímo odvozené od určitého klonu či linie.
Haplo-, diplo-, triploidní etc. buněčná linie, kmen, klon (haploid, diploid, triploid etc. cell line, strain, clone): buněčná linie, kmen, klon, v níž
nejméně 75% buněk má haplo-, diplo-, triploidní etc. chromozomální počet.
Mixoploidní buněčná linie, kmen, klon (mixoploid cell line, strain, clone): buněčná linie, kmen, klon se silně proměnlivým zastoupením buněk,
majících různý chromozomální počet.
Homoploidní kultura (homoploid culture): kultura, jejíž karyotyp je shodný s karyotypem primárního explantátu.
Heteroploidní kultura (heteroploid culture): kultura, jejíž karyotyp je odlišný od karyotypu primárního explantátu.
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Buněčný generační čas (cell generation time): časový úsek mezi dvěma po sobě následujícími buněčnými děleními.
Populační zdvojení (population doubling): zdvojnásobení počtu buněk určité populace.
Populační čas zdvojení (population doubling time): časový úsek, v němž se počet určité populace zdvojnásobí.
Plotnování (plating): rozptýlení buněk, případně výjimečně buněčných shluků, na povrchu nebo uvnitř plotny agarové živné půdy s cílem je
dále pěstovat.
Absolutní plotnová výtěžnost (absolute plating efficiency): číslo, vyjadřující procento jednotlivých buněk či buněčných shluků zvolené
velikosti (tzv. "buněčných jednotek"), které dají po rozlití suspenze na agarovou plotnu, resp. uvnitř ní, vznik koloniím buněk.
Relativní plotnová výtěžnost (relative plating efficiency): číslo udávající procento buněk či buněčných jednotek, jež dají vznik koloniím buněk
ve vztahu k absolutní plotnové výtěžnosti kontroly.
Rozpadavost kultur (culture friability): schopnost tkáňových či suspenzních kultur spontánně se rozpadat na buněčné shluky a volné buňky,
schopné dalšího růstu, respektive pomnožování.
Kalus resp. zával, svalec (callus): v původním slova smyslu neorganizované pletivo, vzniklé činností sekundárních meristémů po poranění
rostliny; v přeneseném slova smyslu pletivo proliferující na povrchu nenádorových primárních explantátů a schopné subkultivace.
Kalusová kultura (callus culture): kultura kalusu in vitro.
Tumorová kultura (tumour culture): tkáňová, suspenzní či buněčná kultura, odvozená od primárního explantátu z rostlinného tumoru
(nádoru) původu genetického, bakteriálního, virového, parazitického (plísně, hlísti, hmyz aj.), chemického či dosud neznámého.
"Crown-gallová" kultura (crown-gall culture): tkáňová, suspenzní či buněčná kultura, odvozená od primárního explantátu, odebraného z
rostlinného nádoru vyvolaného indukčním faktorem bakterií rodu Agrobacterium.
Hálková resp. gallová kultura (gall culture): tkáňová, suspenzní či buněčná kultura, odvozená od primárního explantátu, odebraného z
nádoru tvořícího se po napadení intaktní rostliny plísněmi, hlísty, hmyzem apod.
Přivyklá kultura (habituated culture): tkáňová, suspenzní či buněčná kultura, odvozená od nenádorových primárních explantátů či
existujících kultur a získavší po různě dlouhé kultivaci in vitro schopnost růst a pomnožovat se i na živných půdách, lišících se od původní
živné půdy vynecháním některých složek, nejčastěji růstových látek; tento proces je často provázen i změnami v základních vlastnostech
kultury (v morfologii, chromozomálním počtu, organogenetických schopnostech aj.).
Vyvážená (vybalancovaná) půda (conditioned medium): často používaný termín, označující půdu, v níž po určitou dobu rostla explantátová
kultura a upravila její vlastnosti a složení tak, že umožňuje růst kultur s náročnějšími požadavky (izolované buňky, zředěná inokula
suspenzních kultur apod.).
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Diferenciace (differentiation): chemické a strukturální změny v jednotlivých buňkách a pletivech, jimiž se odlišily od tzv. eumeristematického
stavu a získaly jinou specializaci (Halperin 1969). Opačný proces je nazýván dediferenciace nebo embryonizace.
Embryonizace, dediferenciace (embryonisation, dedifferentiation): chemické a strukturální změny v jednotlivých buňkách a pletivech, na
jejichž základě získávají již specializované zralé buňky vlastnosti typické pro eumeristematický stav.
Pro rostlinný materiál se zdá být vhodnější termín dediferenciace, neboť většina dceřinných buněk takto vzniklých je obecně schopna
diferencovat se znovu v buněčné typy odlišné od typů rodičovských (Halperin 1969). Termín embryonizace je preferován zejména autory,
pracujícími s živočišným materiálem, a to především proto, že v tomto případě si nově vzniklé buňky podržují funkční specializaci
primárního explantátu i po mnoho subkultur.
Embryogeneze (embryogenesis): tvorba buněčných komplexů s integrovanou osou kořen-stonek (adventivní embrya) s charakteristickými
stádii podobnými ontogenezi semenných embryí (Halperin 1969). Nelze sem zahrnovat případy asynchronní tvorby základních orgánů v
prostoru a čase, respektive současnou regeneraci pupenů a kořenů z neorganizovaného buněčného shluku.
Meristematický klon resp. meriklon (meristematic clone, mericlone): v užším slova smyslu kultury izolovaných, nejčastěji apikálních
meristémů in vitro; v širším slova smyslu rostliny, získané klonováním a regenerací z těchto meristémů.
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Hlavní směry rozvoje biotechnologických metod
V současné době je hlavní pozornost věnována následujícím oblastem:
•
•
•
•
•
•
•
•

propagace rostlinného materiálu = in vitro klonování
produkce bezvirózních rostlin
embryokultury
indukce tvorby haploidů
somatická hybridizace fúze protoplastů
selekce a mutageneze in vitro
produkce sekundárních metabolitů
produkce transgenních rostlin (techniky rekombinantní DNA ve spojení s
rostlinnými explantáty).
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Rozmnožování rostlin
Pohlavní rozmnožování
• K pohlavnímu rozmnožování je potřeba na rozdíl od rozmnožování
nepohlavního 2 rostlin, genotyp vzniklého potomka je kombinací
genotypu matky a otce. Pohlavní rozmnožování tedy vede k větší
různorodosti populace a vzniku nových variant genotypu. V
konečném důsledku také dochází k urychlení fylogeneze
(evolučního vývoje druhu).
• Pohlavní reprodukce je známa u všech nižších i vyšších rostlin. U
nižších je velice rozmanitá, u vyšších naopak jednodušší.
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Rozmnožování rostlin
Nepohlavní rozmnožování
• Nepohlavní reprodukce vede ke vzniku diploidních potomků s
identickou genetickou výbavou, jako mateřská rostlina.
• Typické nepohlavní rozmnožování probíhá pomocí výtrusů (spor),
které se tvoří ve výtrusnicích (sporangiích) na sporofytu.
• Zvláštním typem nepohlavního rozmnožování je rozmnožování
Vegetativní.
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Rozmnožování rostlin
Nepohlavní rozmnožování
• Vegetativní rozmnožování nachází uplatnění také v zemědělství a
v zahradnictví, kdy uvedený druh reprodukce lidem slouží k
cílenému rozmnožení určité rostliny. Uplatňují se zde například tyto
3 techniky:
– řízkování - z dané rostliny se vypreparují části stonku, listu nebo
kořene (nazýváme je řízky) a ty se nechají vyklíčit.
– roubování - část výhonu ušlechtilé rostliny se přenese na
podnož, na které se uchytí, využívá se například při pěstování
ovocných stromů nebo při pěstování kaktusů
– očkování - přenesením postranního pupenu - tzv. očka na
podnož dojde k rozmnožení určené rostliny (např. pěstování
růží)
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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. 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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• Regenerace
• restituce – nový orgán v místě poškozeného - funkčně i
morfologicky stejný (restituce poškozeného apikálního meristému
kořene)
• reprodukce - 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)
• regenerace de novo
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• Morfogeneze (= vývoj tvaru)
Morfogeneze je vývojový proces vytváření organizovaných funkčních
struktur. Morfogeneze in vivo i morfogeneze in vitro je provázena řadou
fyziologických aspektů jako je např. totipotence, diferenciace, polarita, apoptóza a
regenerace.
• diferenciací je tvarová a funkční specializace buněk a pletiv
• totipotencí rozumíme schopnost exprese celé genetické informace nutné k růstu
a vývoji buňky, totipotentní buňky vykazují schopnost regenerovat v kompletní
diferencovanou životaschopnou rostlinu
• regenerací rozumíme schopnost obnovení porušené celistvosti rostliny, v
přeneseném slova smyslu je pojem regenerace mnohdy používán právě jako
synonymum pro morfogenezi in vitro
• apoptóza je morfologickým projevem programované smrti buněk PCD (tj.
geneticky kódované), neboť některé buňky jsou funkční až např. po vymizení
protoplastu.
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• M
Morfogeneze
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Kompatibilita (resp. inkompatibilita), stabilita a délka šlechtitelského cyklu jsou
3 nejdůležitější faktory limitující účinnost konvenčního šlechtění. Jakýkoli postup,
který zcela nebo jen částečně překonává tato omezení, představuje pokrok v oblasti
šlechtění rostlin.
Z tohoto pohledu mají biotechnologie tři základní praktické dopady:

• zvýšení genetické variability jiným způsobem než pohlavním
rozmnožováním
• množení genotypů, které jsou nestabilní při pohlavním
rozmnožování
• snížení počtu nebo délky šlechtitelských cyklů potřebných v
selekčním programu.
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Tradiční - klasické šlechtitelské metody jsou primárně založeny na kombinování
zajímavých znaků a vlastností po křížení rodičovských rostlin.
Tento přístup má ale několik omezení - intra- a interdruhovou kompatibilitu,
(resp. inkompatibilitu), možnou nestabilitu nových kombinací genů během
množení získaných genotypů a poměrně dlouhou dobu rozmnožovacího cyklu.
Šlechtitelský selekční program, v závislosti na druhu rostliny, zahrnuje 5 - 15 cyklů
pohlavního rozmnožování. Zkrácení doby šlechtění je možné při pěstováním
některých generací ve sklenících, nebo střídavým pěstováním na severní a
jižní polokouli. U vytrvalých rostlin, či dřevin, které se pohlavně mohou
rozmnožovat až po několika letech, je tento problém ještě výraznější. Těmito
tradičními metodami také není možné kombinovat geny praktického významu
ze dvou inkompatibilních rostlin. Zcela nemožné je získání rostlin s geny
pocházejícími z nerostlinných zdrojů. Například vnesení genu kódující patatin,
bílkovinu brambor s vynikající nutriční hodnotou, do druhů produkujících velké
množství bílkovin - sója, kukuřice - je nemožné při používání konvenčních
šlechtitelských metod.
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Cíle a perspektivy šlechtění polních plodin ve vztahu k RB.
Začleněním metod explantátových kultur do šlechtitelského a semenářského procesu se
dociluje především:
• rychlé namnožení cenných genotypů rostlin vytvořených v procesu šlechtění a tím i
rychlejší tvorba nových výkonných odrůd
• ozdravení šlechtitelských materiálů od patogenů (zejména původců virových a
houbových chorob) a tím zvýšení výnosů a snížení ztrát
• překonání nezkřižitelnosti systematicky vzdálených rostlinných taxonů (druhů, rodů)
• vyšlechtění nových genotypů dlouhodobé udržování genetických zdrojů v kultuře in vitro
a tím podstatné zlevnění a zrychlení šlechtitelského procesu
• možnost produkce haploidů androgenezí a gynogenezí in vitro
• možnost indukce vzniku mutantů a polyploidních rostlin a tím získání nových genotypů
odrůd v kratším čase
• možnost využití předselekce v kultuře in vitro urychlení a zkvalitnění šlechtitelské práce
• získání nových a udržení existujících genotypů s pylovou sterilitou
• podstatné zkrácení šlechtitelského procesu
• rychlejší získávání výchozího šlechtitelského materiálu pro tvorbu nových odrůd
• možnost konstrukce zcela nových genotypů kulturních rostlin
• umělé sestavování žádoucích znaků a vlastností při využití metod GI
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Předpokladem využití těchto biotechnologických metod ve šlechtění a semenářství a
množení rostlin předpokládá existenci spolehlivě fungujících, dobře rozpracovaných
metod kultivace, propagace a regenerace rostlin in vitro. Metod, které budou „fungovat“ u
široké škály genotypů (zde je právě velký problém, protože ne všechny genotypy daného
druhu nebo odrůdy reagují stejně a při mnohých manipulacích in vitro se projevuje silná
genotypová závislost).
Dalším předpokladem pro širší zavedení těchto metod je i materiálně technické vybavení na
odpovídající úrovni a kvalitní personální obsazení. Také je nutná úzká spolupráce mezi
biotechnology, genetiky a šlechtiteli - kteří jsou často spíše konkurenty a soupeři než
spolupracovníci. Mnoho programů ztroskotává na tom, že výsledky biotechnologických
manipulací nejsou začleňovány do šlechtitelských programů.
Explantátové kultury se poměrně široce uplatňují zejména v množení okrasných rostlin a
dřevin (pokojových i zahradních). V poněkud menší míře (i menší než se očekávalo) se
uplatňují při novošlechtění polních a zahradních plodin, a v systémech udržovacího
šlechtění, zejména vegetativně množených druhů.
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V sedmdesátých letech byla vytvořena i koncepce tzv. explantátového šlechtění - tj. program
využití kultur rostlinných explantátů in vitro ve šlechtění. Explantátové šlechtění bylo
definováno jako šlechtitelská metoda, při níž se na konečném výsledku (šlechtitelském
produktu) významnou měrou podílí kultura explantátů in vitro.
Nyní mají kultury rostlinných explantátů roli podpůrného prostředku, doplňujícího klasické
šlechtitelské postupy a pomáhající překonat limity klasických šlechtitelských postupů. Pro
další rozvoj šlechtění rostlin je velmi významné spojení moderních přístupů analýzy
rostlinného genomu, transkriptomu a proteomu, technik rostlinných explantátových
kultur in vitro, metod rekombinantní DNA a klasických šlechtitelských postupů.
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Předpoklady uplatnění metod explantátových kultur, metod GI u jednotlivých plodin
jsou následující:
pšenice - využití haploidů je neúčinnější a nejrychlejší cestou získávání
vyrovnaných homozygotních linií u pšenice, v in vitro kultuře je možno navodit i
rozsáhlou genetickou variabilitu - získané somaklony pšenice mohou být využity
jako výchozí šlechtitelský materiál
ječmen - tvorba linií u ječmene je možná využitím metody androgeneze in vitro
nebo indukcí haploidů po křížení s Hordeum bulbosum. Výtěžnost haploidů při
využití obou metod udávají někteří autoři jako přibližně stejnou
kukuřice - využití androgeneze in vitro pro získávání haploidů - tvorba
homozygotních linií u kukuřice. U šlechtitelsky významných linií (i získaných
klasickým způsobem) se objevuje možnost využití somatické embryogeneze pro
rychlé namnožení identického materiálu
luskoviny - vypracování metod selekce in vitro (rezistence k chorobám a stresovým
faktorům, změna složení zásobních proteinů), metody GI - zásobní proteiny,
vypracování metod androgeneze a gynogeneze in vitro, metod SE - množení
geneticky a šlechtitelsky cenných materiálů
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Předpoklady uplatnění metod explantátových kultur, metod GI u jednotlivých plodin
jsou následující:
řepka olejka - využívají se metody androgeneze in vitro pro tvorbu homozygotních
(izogenních) linií, sekundární SE pro rychlé namnožení vybraných genotypů,
vypracování metod selekce in vitro na buněčné úrovni a manipulace s protoplasty odolnost chorobám, změna spektra mastných kyselin, barva osemení...
len - vypracování systémů regenerace in vitro, metody SE, selekce na buněčné
úrovni
brambory - vytvoření genotypů brambor odolných proti chorobám při zachování
všech dalších hospodářsky významných vlastností. Indukce a selekce rezistentních
(tolerantních) genotypů na úrovni buněčných a protoplastových kultur. Metody
indukce haploidů - androgeneze in vitro, vzdálená hybridizace (S. phureja)
cukrovka - metody mikropropagace in vitro, indukce haploidů a tvorby
homozygotních linií, rozšíření genetické variability
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Předpoklady uplatnění metod explantátových kultur, metod GI u jednotlivých plodin
jsou následující:
jeteloviny - metody mikropropagace a ozdravování in vitro, SE - množení cenných
genotypů elitních rostlin, protoplastové kultury - SE, metody GI - přenos cizorodé
DNA, selekce in vitro - rezistence patogenům, herbicidům, stresům, vzdálená
hybridizace - metody embryokultur
pícní trávy - tvorba výchozího šlechtitelského materiálu po mezirodovém a
mezidruhovém křížení - využití metod embryokultur, metody polyploidie in vitro, SE,
mikropropagace a ozdravování in vitro
ovoce - produkce bezvirózních rostlin u jahodníku, ovocných dřevin, drobného
ovoce, mikropropagace in vitro
zelenina - využití haploidů pro tvorbu homozygotních linií (androgenezí - u papriky,
mrkve, brukvovité zeleniny, gynogenezí u cibule), mikropropagace materiálu po
křížení, embryokultury, produkce bezvirózních rostlin a rozšiřování genetické
variability u česneku

Rostlinné biotechnologie

Hlavní směry rozvoje biotechnologických metod
V současné době je hlavní pozornost věnována následujícím oblastem:
•
•
•
•
•
•
•
•

propagace rostlinného materiálu = in vitro klonování
produkce bezvirózních rostlin
embryokultury
indukce tvorby haploidů
somatická hybridizace fúze protoplastů
selekce a mutageneze in vitro
produkce sekundárních metabolitů
produkce transgenních rostlin (techniky rekombinantní DNA ve spojení s
rostlinnými explantáty).
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Metody a biotechnologické postupy využívané ve šlechtění.
Komplex metod založený na kultivaci a manipulaci s rostlinnými explantáty in vitro
představuje v současnosti nový netradiční doplněk klasických šlechtitelských
postupů při šlechtění kulturních rostlin.
Šlechtitelské biotechnologické metody vychází z těchto základních principů:
• velké populace totipotentních buněk ( = každá buňka je potencionálním zdrojem
celého rostlinného organismu) je možné dlouhodobě kultivovat a za
kontrolovatelných podmínek regenerovat rostliny
• buněčná kultura je potenciálním zdrojem genetické variability (kultivované buňky
in vitro jsou geneticky a chromozomálně nestabilní)
• genetickou variabilitu je možné i uměle zvyšovat použitím mutagenů a po
navození regenerace v takto ovlivněné kultuře lze získat rozsáhlou genetickou
proměnlivost u intaktních rostlin regenerovaných in vitro
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Metody a biotechnologické postupy využívané ve šlechtění.
Šlechtitelské biotechnologické metody vychází z těchto základních principů:
• geneticky různorodá buněčná kultura může být vystavena selekčním
podmínkám. Pod značným selekčním tlakem se selektují buňky, nesoucí určitou
změnu (mutaci) - projev znaku na buněčné úrovni se může projevit i po
regeneraci na úrovni rostliny, případně tento znak může být v korelaci s jiným
znakem
• populace odvozené z haploidních buněk (gametofytu) zvyšují pravděpodobnost
zachycení recesivních mutací, rychle lze získat homozygotní linie
• in vitro kultivace vysoce organizovaných rostlinných struktur (embryí, meristémů)
představuje systém udržení vysoké genetické stability rostlinného materiálu, po
navození regenerace je možné získávat velké množství identického potomstva
(klonování in vitro).

