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Ocena zdolności regeneracyjnych dwóch odmian 
lnu (Linum usitatissimum L.) w kulturach in vitro  

The evaluation of regeneration ability  
of two flax (Linum usitatissimum L.) cultivars in in vitro culture 
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Oceniano możliwość regeneracji pędów, kalusa i korzeni z hypokotylowych i liścieniowych 
eksplantatów dwóch odmian lnu włóknistego (Linum usitatissimum L.) Selena i Modran, otrzymanych  
z Instytutu Włókien Naturalnych w Poznaniu. Odmiany te różniły się momentem przechodzenia  
z fazy wegetatywnej w generatywną (odpowiednio Selena przy wysokości 16 cm i Modran przy 
wysokości 14 cm). Hypokotylowe i liścieniowe eksplantaty pozyskiwano z 6-dniowych siewek i inku-
bowano na pożywce MS (Murashige i Skoog 1962) z dodatkiem 1 mg·l-1 BAP (6-benzylamino-
puryna), 1 mg·l-1 NAA (kwas naftalenooctowy) i 1 lub 3 mg·l-1 AgNO3 (azotan srebra) oddzielnie lub 
też BAP i NAA w połączeniu z AgNO3. Genotyp, rodzaj eksplantatu i skład pożywek miały 
decydujący wpływ na zdolności regeneracyjne. Odmiana Modran, która wchodzi w fazę generatyw-
nego wzrostu przy niższej wysokości roślin wykazała większe zdolności regeneracyjne w porównaniu  
z odmianą Selena. Zaobserwowano, że stosunkowo najlepszą pożywką dla regeneracji okazała się 
pożywka MS z dodatkiem BAP. Najlepszymi zdolnościami morfogenetycznymi charakteryzowały się 
eksplantaty hypokotylowe. 

Key words:  flax, Linum usitatissimum L., regeneration, in vitro culture, hypocotyl, cotyledon  
Regeneration possibility of shoots, calli and roots from cotyledon and hypocotyl explants of two 

flax cultivars, i.e. Selena and Modran, from the Institute of Natural Fibre in Poznan were evaluated. 
These cultivars differed in the moment of changing from vegetative to reproductive developmental 
stage (Selena at 16 cm and Modran at 14 cm height). The hypocotyl and cotyledon explants were 
collected from 6 days old seedlings and incubated on MS (Murashige and Skoog 1962) medium 
supplemented with 1 mg·l-1 BAP (6-benzylaminopurine) or 1 mg·l-1 NAA (naphthaleneacetic acid) 
and 1 or 3 mg·l-1 AgNO3 (silver nitrate) separately or BAP and NAA combined with AgNO3.  
The most crucial influence on the regeneration abilities had genotype, explant type and media 
components. The cultivar Modran which begins developmental reproductive stage at lower plant 
height showed higher regeneration abilities in comparison to the cultivar Selena. It was observed  
that relatively the best medium for regeneration was MS medium supplemented with BAP. The 
hypocotyls explants showed much better regeneration than cotyledon explants. 
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Wstęp 

Len (Linum usitatissimum L.) jest rośliną uprawianą na świecie od tysięcy lat 
i do dziś będącą cennym surowcem dla gospodarki człowieka. Ponieważ stanowi 
jedyne źródło naturalnego włókna celulozowego jest ważną rośliną przemysłową  
w krajach klimatu umiarkowanie chłodnego. Ma zastosowanie w przemyśle 
włókienniczym, budowlanym oraz do produkcji komponentów pasz. Nasiona lnu 
wykorzystywane są w przemyśle olejarskim, lakierniczym, farmaceutycznym, 
kosmetycznym i spożywczym. 

Len jest jednym z przeszło trzystu znanych gatunków, u których udało się 
przeprowadzić procesy regeneracyjne. Badania dotyczące regeneracji w kulturach 
in vitro w przypadku tego gatunku prowadzone są od wielu lat, a pierwsze 
doniesienia o zdolnościach regeneracyjnych lnu pochodzą z 1946 roku, kiedy to 
Link i Egger (cytat za: Millam i in. 2005) przedstawili wyniki badań dotyczących 
zdolności eksplantatów hypokotylowych lnu do formowania pędów. 

Zdolność do regenerowania jest determinowana przez wiele czynników, do 
których należy zaliczyć genotyp, warunki środowiskowe, takie jak skład pożywki, 
czynniki fizyczne, stadium rozwoju rośliny oraz rodzaj eksplantatu. Przedstawi-
ciele różnych rodzin taksonomicznych wykazują zróżnicowane zdolności do rege-
nerowania. Rośliny pochodzące z rodzin Solanaceae, Cruciferae, Compositae, 
Beganiaceae i Liliaceae regenerują z dużą łatwością. Len zaliczany jest do gatun-
ków odznaczających się dobrymi zdolnościami regeneracyjnymi, choć w głównej 
mierze uwarunkowane jest to przez genotyp i rodzaj eksplantatu. 

Wydajność kultur in vitro jest modyfikowana zarówno przez czynniki endogenne, 
jak i egzogenne. Stąd też celem prezentowanej pracy było określenie wpływu 
genotypu, rodzaju pożywki i rodzaju eksplantatu na efektywność regeneracji roślin 
w warunkach in vitro. Przesłanką dla podjęcia tego problemu było również okreś-
lenie, na ile zdolność do regeneracji w warunkach in vitro może być powiązana  
z przebiegiem wzrostu i rozwoju lnu w warunkach naturalnych (in vivo). 

Materiały i metody 

Materiałem roślinnym użytym do badań były dwie odmiany lnu włóknistego 
(Linum usitatissimum L.) Selena oraz Modran, otrzymane z Instytutu Włókien 
Naturalnych w Poznaniu. Odmiany te różniły się między sobą momentem rozpo-
częcia rozwoju generatywnego. Rośliny odmiany Selena przechodzą z fazy wege-
tatywnego wzrostu w generatywną po osiągnięciu wysokości 16 cm, a rośliny 
odmiany Modran przy wysokości 14 cm. 

Eksplantaty liścieniowe i hypokotylowe pobierane były z 6-dniowych steryl-
nych siewek, które wykładano na podstawową pożywkę MS (Murashige i Skoog 
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1962) oraz pożywkę MS zawierającą dodatkowo kwas naftalenooctowy (NAA)  
i 6-benzylaminopurynę (BAP) w stężeniu 1 mg·l-1 oraz azotan srebra (AgNO3)  
w koncentracji 1 lub 3 mg·l-1. Na pożywkach w sterylnych płytkach Petriego  
o średnicy 5 cm umieszczano po 3 eksplantaty hypokotylowe lub liścieniowe  
(fot. 1, 2). W każdym z trzech powtórzeń testowana pożywka reprezentowana była 
w trzech płytkach. Stąd też łączna liczba eksplantatów jednego rodzaju z odmiany 
wynosiła 27. 

Skład pożywek użytych do testowania zdolności regeneracyjnych eksplan-
tatów liścieniowych oraz hypokotylowych dwóch genotypów lnu wraz z przyjętymi 
symbolami zestawiono w tabeli 1.  

Tabela 1 
Wykaz pożywek użytych w kulturach in vitro liścieniowych i hypokotylowych eksplantatów 
dwóch odmian lnu — List of media used in in vitro culture of hypocotyl and cotyledon 
explants of two flax cultivars 

Symbol — Symbol Skład pożywek — Media composition 

1 MS 
2 MS + NAA (1 mg·l-1) 
3 MS + BAP (1 mg·l-1) 
4 MS + NAA (1 mg·l-1) + AgNO3 (1 mg·l-1) 
5 MS + BAP (1 mg·l-1) + AgNO3 (1 mg·l-1) 
6 MS + AgNO3 (1 mg·l-1) 
7 MS + AgNO3 (3 mg·l-1) 
8 MS + NAA (1 mg·l-1) + AgNO3 (3 mg·l-1) 
9 MS + BAP (1 mg·l-1) + AgNO3 (3 mg·l-1) 

 

Płytki wraz z wyłożonymi eksplantatami liścieniowymi i hypokotylowymi 
umieszczono w pokoju hodowlanym przy stałym 16-godzinnym oświetleniu oraz 
temperaturze 26°C. Obserwacji dokonywano na bieżąco, odnotowując formowanie 
kalusa, pędów oraz korzeni. Ostatecznej oceny dokonano po 28 dniach od wyło-
żenia eksplantatów na pożywki. Po tym czasie w przypadku eksplantatów zarówno 
liścieniowych, jak i hypokotylowych, wykazujących regenerację wykonano pasaż 
na pożywkę MS w modyfikacji Kellera (MSk) (Keller i Armstrong 1977).  
W pierwszym pasażu na pożywkę MSk przenoszono eksplantaty formujące kalus, 
pędy i korzenie. Ponieważ kalus na tej pożywce nie wykazywał zdolności do 
morfogenezy, a eksplantaty formujące korzenie zamierały, w kolejnych pasażach 
na pożywkę MSk przenoszono tylko eksplantaty tworzące pędy. W sumie wyko-
nano pięć pasaży w każdym z powtórzeń. Pędy, które otrzymano w wyniku 
regeneracji z eksplantatów liścieniowych i hypokotylowych przenoszono na 
pożywkę ukorzeniającą (H3) (Nitsh i in. 1969). Po 10 dniach rośliny wysadzano do 
doniczek ze sterylną glebą i umieszczano w pokoju hodowlanym. 
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Wyniki opracowano statystycznie metodą analizy wariancji. Istotność różnic po-
między średnimi oceniano na podstawie testu Duncana dla przedziału ufności α = 0,01. 

Wyniki 

Porównanie zdolności regeneracyjnych dwóch odmian lnu  
Wystąpiły różnice pomiędzy zdolnościami regeneracyjnymi badanych odmian 

lnu. Odmiana Selena, która weszła w fazę rozwoju generatywnego przy wysokości 
roślin 16 cm, wykazała mniejsze zdolności regeneracyjne w porównaniu z odmianą 
Modran, której rośliny wchodziły w fazę generatywną przy wysokości 14 cm.  

Zarówno eksplantaty liścieniowe, jak i hypokotylowe dwóch odmian lnu 
tworzyły kalus po około siedmiu dniach od wyłożenia na pożywki. Początkowo 
kalus tworzył się w miejscach zranienia tkanek, a czasami występował na całym 
eksplantacie. Powstający kalus był zazwyczaj zielony, czasami żółty o strukturze 
zarówno gładkiej, jak i ziarnistej. Formowanie pędów w przypadku obu rodzajów 
eksplantatów zachodziło albo z wcześniejszym wytworzeniem kalusa przez eksplan-
taty, albo bezpośrednio z tkanek, bez wcześniejszego wytworzenia kalusa. Tylko 
kalus o barwie zielonej odznaczał się zdolnościami morfogenetycznymi. Powstające 
pędy i korzenie można było zaobserwować po około siedmiu do dziesięciu dniach 
od wyłożenia eksplantatów na pożywki.  

Oba rodzaje eksplantatów wykazywały zdolności morfogenetyczne. Pomimo, 
że hypokotylowe eksplantaty obu testowanych odmian regenerowały pędy w sto-
sunkowo dużej ilości, to jednak znacznie więcej roślin udało się zregenerować  
z hypokotylowych eksplantatów odmiany Modran. Eksplantaty liścieniowe formo-
wały zazwyczaj jeden pęd, natomiast na eksplantatach hypokotylowych powstawało 
wiele pędów.  

Eksplantaty liścieniowe 
Odmiana Modran wykazywała zdolności do tworzenia kalusa na eksplanta-

tach inkubowanych na pięciu spośród dziewięciu testowanych pożywek, a odmiana 
Selena na czterech (rys. 1). Zaznaczyć jednak należy, że tylko w przypadku trzech 
pożywek obserwowano formowanie kalusa przez eksplantaty obu odmian (pożyw-
ki 2, 4 i 5). Na dwóch spośród tych trzech pożywek (2 i 4) eksplantaty odmiany 
Modran wykazywały ponad dwa razy wyższą zdolność do tworzenia kalusa  
w porównaniu z odmianą Selena, przy czym różnice te były statystycznie istotne na 
poziomie ufności α = 0,01. Jednak na pożywce 5 pod tym względem wyraźnie domi-
nowała odmiana Selena. W przypadku trzech innych pożywek, tj. 3, 8 i 9, formo-
wanie kalusa obserwowano na eksplantatach albo odmiany Selena (3), albo odmiany 
Modran (8 i 9). Generalnie najlepszą zdolność do tworzenia kalusa obserwowano 
na eksplantatach odmiany Modran inkubowanych na pożywce MS z dodatkiem 
NAA i AgNO3 (8).  
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Rys. 1. Efektywność formowania kalusa przez liścieniowe eksplantaty [%] dwóch odmian 
lnu na pożywce kontrolnej MS oraz na pożywce MS z dodatkiem NAA, BAP i AgNO3  
Effectiveness of calus formation by cotyledon explants [%] of two flax cultivars on MS 
control medium and MS supplemented with NAA, BAP and AgNO3 

Rys. 1–5: Analiza statystyczna została wykonana przy użyciu testu Duncana; dane oznaczone tą samą 
literą nie różnią się istotnie na poziomie α = 0,01 — Applies for ryc. 1–5: Statistical analysis was made 
with Duncan’s test; data marked with the same letter are not significantly different at level α = 0.01 

 
Eksplantaty liścieniowe odmiany Selena wykazywały zdolność formowania 

pędów na sześciu z dziewięciu testowanych pożywek, natomiast odmiana Modran 
na pięciu (rys. 2, fot. 3). W przypadku pięciu pożywek MS, tj. 1, 3, 5, 6 i 9, 
zaobserwowano tworzenie pędów przez eksplantaty obu badanych odmian. Na trzech 
spośród tych pięciu pożywek (5, 6, 9) eksplantaty odmiany Modran odznaczały się 
wyższą efektywnością formowania pędów w porównaniu z odmianą Selena. Różnice 
te nie były jednak statystycznie istotne. Na kontrolnej pożywce MS (1) eksplantaty 
odmiany Selena wykazały się większą zdolnością regeneracji pędów. Taką samą 
efektywność tworzenia pędów zaobserwowano w przypadku obu odmian na pożywce 
MS z dodatkiem BAP (3). Natomiast tylko odmiana Selena formowała pędy na 
pożywce 7. Największą liczbą eksplantatów tworzących pędy odznaczała się odmiana 
Selena na kontrolnej pożywce MS (1). 
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Fot. 1–6. Regeneracja z hypokotylowych i liścieniowych eksplantatów dwóch odmian lnu 
na kontrolnej pożywce MS i MS z dodatkiem regulatorów wzrostu — Regeneration on 
hypocotyl and cotyledon explants of two flax cultivars on the control MS medium and MS 
supplemented with growth regulators  
1 — eksplantaty hypokotylowe tuż po wyłożeniu na pożywkę MS — Hypocotyl explants directly after 
placing on MS medium; 2 — eksplantaty liścieniowe na pożywce MS+AgNO3 — Cotyledon explants 
on MS+AgNO3 medium; 3 — eksplantat liścieniowy odmiany Modran formujący pędy na pożywce MS 
— Cotyledon explant of Modran cultivar forming roots on MS medium; 4 — eksplantat liścieniowy 
odmiany Selena formujący korzenie na pożywce MS — Cotyledon explant of Selena cultivar forming 
roots on MS medium; 5 — eksplantat hypokotylowy odmiany Selena z uformowanym kalusem, 
pożywka MS+BAP — Hypocotyl explant of cultivar Selena with formed callus on MS+BAP medium; 
6 — eksplantat hypokotylowy odmiany Selena w początkowym etapie formowania pędów, pożywka MS  
— Hypocotyl explant of cultivar Selena at the begining of shoots formation, MS medium  
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Rys. 2. Efektywność formowania pędów przez liścieniowe eksplantaty [%] dwóch odmian 
lnu na pożywce kontrolnej MS oraz na pożywce MS z dodatkiem NAA, BAP i AgNO3  
Effectiveness of shoot formation by cotyledon explants [%] of two flax cultivars on MS 
control medium and MS supplemented with NAA, BAP and AgNO3 

Odmiana Selena wykazywała zdolność do tworzenia korzeni (fot. 4) przez 
eksplantaty na pięciu spośród dziewięciu testowanych pożywek, a odmiana Modran 
na czterech (rys. 3). W przypadku pożywek 1, 2, 4 i 8 zaobserwowano formowanie 
korzeni przez eksplantaty obu odmian, przy czym eksplantaty odmiany Selena wyka-
zywały większą efektywność tworzenia korzeni niż odmiana Modran i różnice te 
były statystycznie istotne przy α = 0,01. Na pożywce 7 tylko eksplantaty liścieniowe 
odmiany Selena odznaczały się zdolnością tworzenia korzeni. Na pozostałych 
czterech z dziewięciu pożywek (3, 5, 6 i 9) eksplantaty żadnej z odmian nie 
formowały korzeni. 

Eksplantaty hypokotylowe 
Odmiana Modran wykazywała zdolność do tworzenia kalusa na eksplantatach 

inkubowanych na sześciu spośród dziewięciu testowanych pożywek, natomiast 
odmiana Selena na czterech (rys. 4). Tylko w przypadku trzech pożywek, tj. 2, 5 i 9, 
zaobserwowano formowanie kalusa przez obie odmiany. Na jednej z tych pożywek 
(9) eksplantaty odmiany Selena i Modran wykazywały taką samą zdolność do 
tworzenia kalusa. Na pożywce 2 eksplantaty odmiany Modran odznaczały się 
dwukrotnie wyższą efektywnością formowania kalusa w porównaniu z odmianą 
Selena. Odmienne zjawisko obserwowano w przypadku pożywki 5, gdzie eksplan-
taty odmiany Selena wykazywały wyższą zdolność tworzenia kalusa. Na trzech  
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Rys. 3. Efektywność formowania korzeni przez liścieniowe eksplantaty [%] dwóch odmian 
lnu na pożywce kontrolnej MS oraz na pożywce MS z dodatkiem NAA, BAP i AgNO3  
Effectiveness of root formation by cotyledon explants [%] of two flax cultivars on MS 
control medium and MS supplemented with NAA, BAP and AgNO3 
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Rys. 4. Efektywność formowania kalusa przez hypokotylowe eksplantaty [%] dwóch 
odmian lnu na pożywce kontrolnej MS oraz na pożywce MS z dodatkiem NAA, BAP  
i AgNO3 — Effectiveness of calus formation by hypocotyl explants [%] of two flax cultivars 
on MS control medium and MS supplemented with NAA, BAP and AgNO3 
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z dziewięciu testowanych pożywek (4, 6 i 8) zaobserwowano formowanie kalusa 
tylko przez eksplantaty odmiany Modran. Ponadto na pożywce 3 odnotowano 
tworzenie kalusa przez eksplantaty odmiany Selena (fot. 5). Najwięcej eksplanta-
tów formujących kalus zaobserwowano w przypadku odmiany Modran na pożywce 
MS z dodatkiem NAA (2). Różnice w zdolności do tworzenia kalusa przez hypo-
kotylowe eksplantaty badanych odmian oszacowane przy użyciu testu Duncana 
były statystycznie istotnie na poziomie ufności α = 0,01. 

W przypadku odmiany Modran odnotowano formowanie pędów przez eksplan-
taty hypokotylowe na sześciu spośród dziewięciu testowanych pożywek, natomiast 
w przypadku odmiany Selena na pięciu (rys. 5, fot. 6). Na pięciu pożywkach, tj. 1, 
3, 4, 5 i 9, zaobserwowano tworzenie pędów przez eksplantaty obu odmian. Na 
dwóch pożywkach (5 i 9) odmiana Modran wykazała się znacznie większą 
zdolnością formowania pędów. W przypadku pożywki 9 ilość eksplantatów odmiany 
Modran tworzących pędy była dwukrotnie większa w porównaniu z odmianą 
Selena. Należy również podkreślić, iż w przypadku pożywki 5 różnica w efektyw-
ności formowania pędów przez eksplantaty odmiany Modran była ponad siedmio-
krotna. Na pozostałych trzech pożywkach (1, 3 i 4) ilość eksplantatów odmiany 
Selena tworzących pędy była wyższa niż w przypadku odmiany Modran. Tylko  
w przypadku eksplantatów odmiany Modran zaobserwowano formowanie pędów 
na pożywce 2. Najlepszą regeneracją pędów odznaczały się eksplantaty hypokoty-
lowe odmiany Modran na pożywce MS z dodatkiem BAP i AgNO3 (5). 
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Rys. 5. Efektywność formowania pędów przez hypokotylowe eksplantaty [%] dwóch odmian 
lnu na pożywce kontrolnej MS oraz na pożywce MS z dodatkiem NAA, BAP i AgNO3  
Effectiveness of shoot formation by hypocotyl explants [%] of two flax cultivars on MS 
control medium and MS supplemented with NAA, BAP and AgNO3 
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Eksplantaty hypokotylowe obu odmian na żadnej pożywce nie wytworzyły 
korzeni. 

Ogólnie można powiedzieć, że hypokotylowe eksplantaty odmiany Modran 
wykazywały lepsze zdolności do formowania kalusa i pędów na testowanych 
pożywkach, w porównaniu z eksplantami odmiany Selena. Jednakże dla większości 
obserwowanych różnic w zdolności do regeneracji pomiędzy badanymi odmianami 
stwierdzono ich nieistotność. 

Dyskusja 

Wzrost i rozwój w roślinnych kulturach in vitro jest determinowany przez 
kilka czynników. Są nimi przede wszystkim właściwości biochemiczno-fizjolo-
giczne i genetyczne materiału roślinnego, skład pożywki oraz jej właściwości 
fizyczne i warunki fizyczne panujące podczas prowadzenia kultury (Kępczyńska  
i Kępczyński 1998). Zdolności regeneracyjne zależą w głównej mierze także od 
rodzaju eksplantatu, jego zdrowotności oraz źródła pobrania (Yildiz i in. 2002).  
Są one również zróżnicowane w obrębie tego samego organu i zależą od wieku  
i wielu innych czynników, m.in. turgoru i ogólnej kondycji tkanki (Kopcewicz  
i Lewak 2002). Genotyp może mieć decydujące znaczenie w przebiegu regeneracji 
w kulturach in vitro. Jednak często te same genotypy, hodowane w tych samych 
warunkach, nie dają całkowicie powtarzalnych wyników (Wojciechowski 1998). 
W wielu pracach dotyczących kultur in vitro lnu podkreśla się, że zdolności rege-
neracyjne zależą od genotypu i mimo modyfikacji pożywki oraz zmiany warunków 
kultury nie udaje się tego przełamać (Chakravarty i Srivastava 1997, Bonell i Lassaga 
2002, Burbulis i in. 2005, Belonogova i Raldugina 2006).  

W prezentowanej pracy zaobserwowano różnice w zdolnościach do regene-
racji w warunkach in vitro dwóch badanych odmian lnu włóknistego. Odmiana 
Modran wykazała większe zdolności regeneracyjne niż odmiana Selena. Odmiany 
te różniły się między sobą momentem rozpoczęcia generatywnego rozwoju. Rośliny 
odmiany Selena przechodzą z fazy wegetatywnego wzrostu w generatywną po 
osiągnięciu przez nie wysokości 16 cm, a rośliny odmiany Modran przy wysokości 
14 cm (Janowicz 2007 — dane niepublikowane). Być może rytm wzrostu miał 
wpływ na zdolności regeneracyjne badanych odmian, jednakże nie ma co do tego 
pewności ani żadnych danych literaturowych, które mogłyby potwierdzić tę kwestię. 
Stąd też ostateczna konkluzja na ile moment wchodzenia w fazę generatywnego 
rozwoju rośliny powiązany jest ze zdolnością do regeneracji w warunkach in vitro 
może być przedstawiona po dokonaniu dalszych badań. 

Niezmiernie ważnym czynnikiem, decydującym o regeneracji w kulturach in 
vitro, mającym wpływ na przebieg organogenezy jest wybór organu, z którego 
pobierany jest eksplantat. Wysoki potencjał morfogenetyczny stwierdza się u mło-
dych liścieni oraz hypokotyli siewek (Zenkteler 1984). 
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W większości opublikowanych prac poruszających temat kultur in vitro lnu 
wykorzystywane były eksplantaty hypokotylowe. Jak podają Belonogova i Raldu-
gina (2006), powołując się na prace innych autorów, zdolność formowania pędów  
i somatycznej embriogenezy z eksplantatów hypokotylowych lnu jest dobrze znana 
od kilkudziesięciu lat. Niewiele prac dotyczy jednak wykorzystania eksplantatów 
liścieniowych lnu, gdyż mają one niewielkie zdolności morfogenetyczne. Pogląd 
ten potwierdza praca Chakravarty’ego i Srivastav’y (1997), w której autorzy nie 
zaobserwowali organogenezy w przypadku eksplantatów liścieniowych, natomiast 
silne wytworzenie pędów uzyskali w przypadku hypokotyli. Również Zhan i in. 
(1989) w swojej pracy wykazali, iż eksplantaty liścieniowe mają zdecydowanie 
mniejsze zdolności regeneracyjne w porównaniu z eksplantatami hypokotylowymi. 
Skład pożywki może poprawić zdolności regeneracyjne, jednak i tak są one 
zdecydowanie mniejsze niż w przypadku eksplantatów hypokotylowych. Podobne 
zdolności regeneracyjne lnu z eksplantatów hypokotylowych wykazała praca Rut-
kowskiej-Krause i in. (2003), w której największą ilość zregenerowanych roślin 
uzyskano w przypadku eksplantatów hypokotylowych. W przypadku liścieni 
odnotowano największą liczbę eksplantatów wytwarzających kalus, jednak ostatecznie 
otrzymano mniejszą ilość zregenerowanych roślin. Wyniki tych prac wskazują na to, 
że bez względu na zmienione warunki prowadzenia kultur in vitro i modyfikacje 
pożywki, najlepszymi eksplantatami wykazującymi zdolności regeneracyjne są 
hypokotyle. Ponadto często wspomina się także o unikalnej zdolności siewek lnu 
do wytwarzania pędów z hypokotyli (Mundhara i Rashid 2002, Gairi i Rashid 
2002). Przeprowadzone badania polegające na umieszczaniu całych siewek na 
pożywkach wskazują, iż powstaje wiele nowych pędów na hypokotylach. Jak się 
również okazało zdolność ta uwidacznia się w większym stopniu w warunkach 
stresu związanego m.in. z niedoborem składników mineralnych. 

Fakt, iż w przypadku lnu to eksplantaty hypokotylowe mają lepsze zdolności 
regeneracyjne znalazł potwierdzenie w niniejszej pracy. Mimo tego, iż eksplantaty 
hypokotylowe wykazały się bardzo dużymi zdolnościami regeneracyjnymi, 
stosunkowo niewiele roślin otrzymano w glebie. Na eksplantatach tych tworzyło 
się wiele licznych pędów, a ich liczba była praktycznie nie do policzenia. Dlatego 
wystąpiła konieczność przenoszenia w kolejnych pasażach fragmentów zawierają-
cych małe pędy, ponieważ czasami niemożliwe było wyodrębnienie pojedynczych 
pędów. W doświadczeniu wykonano pięć pasaży, jednak można było wykonać 
jeszcze więcej, gdyż dopiero po piątym pasażu udało się wyizolować pędy 
formujące normalne rośliny i nadające się na pożywkę ukorzeniającą, a część 
eksplantatów ciągle tworzyła nowe, bardzo liczne pędy. 

Niezmiernie istotnym czynnikiem, warunkującym powodzenie w kulturach in 
vitro jest skład pożywek. Jak pokazują uzyskane wyniki obecność poszczególnych 
regulatorów wzrostu miała wpływ na zdolności regeneracyjne poszczególnych 
odmian lnu. Najlepsze zdolności formowania pędów przez eksplantaty liścieniowe 
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i hypokotylowe zaobserwowano na pożywkach z dodatkiem BAP. Nie bez zna-
czenia w przypadku eksplantatów hypokotylowych był dodatek AgNO3, ale tylko 
w połączeniu z BAP. Korzystny wpływ dodanego AgNO3 szczególnie uwidocznił 
się w przypadku odmiany Modran. Odwrotnie zaś było w przypadku odmiany 
Selena, której eksplantaty na pożywce bez dodatku AgNO3 wytworzyły dużą liczbę 
pędów, a obecność AgNO3 działała wręcz hamująco na ich wytwarzanie. O różnej 
reakcji eksplantatów na AgNO3 dodanego do pożywki donosi wielu autorów. 
Biddington i Robinson (1991) w swych pracach dotyczących kultur pylnikowych 
brukselki stwierdzili, że badane genotypy wykazywały różną embriogenność.  
W przypadku niskoembriogennej odmiany produkcja etylenu w płytkach Petriego 
była znacznie wyższa w porównaniu z produkcją etylenu w płytkach z pylnikami 
odmiany wysoce embriogennej. Dodanie do pożywki AgNO3 powoduje obniżenie 
produkcji etylenu, co w badaniach wspomnianych autorów skutkowało wyższą 
produkcją zarodków niskoembriogennej odmiany, podczas gdy odmiana wysoko-
embriogenna nie reagowała zwiększeniem produkcji zarodków po dodaniu do 
pożywki AgNO3. Taka sytuacja być może wystąpiła w przypadku odmian Selena  
i Modran użytych w prezentowanej pracy. Wyraźnie pozytywna reakcja hypo-
kotylowych eksplantatów odmiany Modran na dodatek AgNO3 mogła być spowo-
dowana wyższą endogenną produkcją etylenu, którego poziom został obniżony 
przez AgNO3. Takiej reakcji nie obserwowano u odmiany Selena, u której być może 
endogenna produkcja etylenu jest na niższym poziomie w porównaniu z odmianą 
Modran. 

Doświadczenia innych badaczy częściowo potwierdzają uzyskane w prezento-
wanej pracy wyniki. Eksplantaty lnu są postrzegane jako bardzo czułe na szeroki 
zakres działania regulatorów wzrostu oraz czynników stresowych w kulturach  
in vitro (Millam i in. 2005). Belonogova i Raldugina (2006) w swoich badaniach 
wykazały, że kalus powstawał na wszystkich eksplantatach liścieniowych badanych 
odmian lnu w różnym stopniu na poszczególnych testowanych pożywkach. Najlepszą 
zdolność formowania kalusa wykazały eksplantaty inkubowane na pożywkach  
z zawartością auksyn (NAA). W przypadku pożywek, na których eksplantaty 
formowały szybko i w dużych ilościach kalus nie obserwowano formowania pędów. 
We wszystkich przypadkach w miejscu uszkodzenia tkanek na eksplantatach 
najpierw obserwowano formowanie kalusa. Praca innych badaczy wskazuje na to, 
że w przypadku eksplantatów liścieniowych kalus powstawał w miejscach zranienia 
tkanek, a w przypadku eksplantatów hypokotylowych obejmował również cały 
eksplantat (Zhan i in. 1989). Różnice pomiędzy ilością formowanego kalusa przez 
różne rodzaje eksplantatów lnu przedstawili Chakravarty i Srivastava (1997). 
Autorzy ci obserwowali formowanie kalusa na wszystkich rodzajach eksplantatów 
jakie zastosowali w badaniach, tj. hypokotyle, fragmenty pędu, fragmenty liścia, 
liścienie i fragmenty korzeni. Jednak formowanie pędów wystąpiło tylko na 
eksplantatach hypokotylowych i fragmentów pędów. Na tej podstawie autorzy 
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konkludują, że zdolność do organogenezy zależy bardziej od rodzaju eksplantatu 
niż od zdolności do formowania kalusa. Burbulis i in. (2005) wskazują na to, iż 
pędy są spontanicznie produkowane przez jasnozielony kalus, powstający na 
hypokotylowych eksplantatach lnu. Jednak ilość wytworzonych pędów przez kalus 
jest ściśle uzależniona od składu pożywki i genotypu. Uzyskane przez wymie-
nionych badaczy wyniki dowodzą, iż dodatek cytokininy (2-izopentenyloadenina) 
ma najlepszy wpływ na regenerację pędów z kalusa. Podobne rezultaty uzyskali 
Salaj i in. (2005), którzy wykorzystując eksplantaty hypokotylowe lnu wykazali, że 
kalus ma właściwości morfogenetyczne, gdy w pożywce znajduje się dodatek 
cytokininy. Gdy pożywka zawierała jako dodatek jedynie auksynę (NAA), kalus 
powstawał w miejscach cięcia i nie miał zdolności morfogenetycznych, w przeci-
wieństwie do kalusa powstającego na eksplantatach znajdujących się na pożywce  
z dodatkiem samej cytokininy (BAP) lub kombinacji cytokininy i auksyny.  

Wyniki prac poświęconych zdolnościom regeneracyjnym lnu w kulturach in 
vitro, wskazują na to, iż dodatek cytokininy działa pozytywnie na formowanie 
pędów. Belonogova i Raldugina (2006) stwierdzają, że najlepszą regenerację 
eksplantatów liścieniowych badanych przez siebie genotypów otrzymano na 
pożywkach z dodatkiem BA (benzyloadenina) bez NAA. Najbardziej korzystnym 
stężeniem BA w pożywkach, dającym najlepsze rezultaty, było stężenie 1 mg·l-1. 
Wspomniane autorki wykazały także, że zbyt duże stężenie cytokininy (8 mg·l-1) 
może zwiększyć produkcję kalusa, jednakże bez wytworzenia pędów. Jak się jednak 
okazuje, tak duże stężenie może w niewielkim stopniu powodować formowanie 
pędów, jednak gdy oprócz tego pojawi się dodatkowo w pożywce NAA, eksplan-
taty tworzą tylko kalus. Również Zhan i in. (1989) podkreślają, że zbyt duże 
stężenie cytokininy w pożywce działa hamująco na regenerację zarówno z eksplan-
tatów liścieniowych, jak i hypokotylowych, a praktycznie uniemożliwia tworzenie 
nawet kalusa, gdyż eksplantaty obumierają. Eksplantaty hypokotylowe formowały 
pędy na każdej z pożywek, nawet bez dodatków regulatorów wzrostu. Dla eksplan-
tatów liścieniowych jednak najlepszą pożywką okazała się ta, z dodatkiem NAA. 
Yildiz i Özgen (2004) inkubowali eksplantaty hypokotylowe na pożywce zawie-
rającej BAP (1 mg·l-1) i NAA (0,02 mg·l-1), otrzymując w takiej kombinacji bardzo 
wysoką regenerację. Bretagne i in. (1994) twierdzą, że to właśnie cytokininy są 
czynnikiem stymulującym regeneracje pędów z eksplantatów hypokotylowych  
u lnu. Mundhara i Rashid (2002), którzy wykładali całe siewki lnu na pożywki 
dowodzą, że powstawanie pędów na hypokotylach jest w niewielkim stopniu 
uzależnione od zawartości cytokinin w pożywce. W przeprowadzonym przez nich 
doświadczeniu wykazali, że to światło, a nie obecność w pożywce BAP, stymuluje 
powstawanie pędów. Jak się okazało siewki umieszczone na pożywce BAP  
i hodowane w ciemności nie formowały pędów na hypokotylach.  

Niewiele prac dotyczy zastosowania AgNO3 jako dodatku do pożywki w kul-
turach in vitro lnu. Belonogova i Raldugina (2006) wskazują na to, iż dodatek 



Jowita Janowicz ... 48 

AgNO3 nie wpływał pozytywnie na zdolności regeneracyjne eksplantatów liście-
niowych lnu. Nie hamował jednak całkowicie regeneracji. Eksplantaty formowały 
pędy, jednak mniej licznie niż na pożywce pozbawionej AgNO3. Mundhara  
i Rashid (2006) badający siewki lnu wykazali, że dodatek AgNO3 do pożywki nie 
powodował zwiększenia ilości nowych pędów na hypokotylach, wręcz przeciwnie 
liczba wytworzonych pędów była mniejsza w porównaniu z siewkami inkubowa-
nymi na pożywce, w której oprócz AgNO3 znajdował się regulator wzrostu —  
w tym przypadku tidiazuron (TDZ). Ponadto inny inhibitor biosyntezy etylenu 
(chlorek kobaltu) i absorbent etylenu (nadmanganian potasu) zastosowane przez 
badaczy spowodowały obniżenie stopnia regeneracji. Jednak wyniki, które udało 
się uzyskać w prezentowanej pracy są odmienne i wskazują na to, że dodatek 
AgNO3 wpływa stymulująco na regenerację, choć zależy to od genotypu i rodzaju 
eksplantatu. 

Wnioski 

1. Genotyp, rodzaj eksplantatu i skład pożywek miały decydujący wpływ na 
zdolności formowania kalusa, korzeni i pędów. Analizowane odmiany różniły 
się zdolnościami formowania poszczególnych struktur, które kształtowały się 
różnie u rozpatrywanych odmian na konkretnych pożywkach.  

2. Oba rodzaje eksplantatów wykazywały zdolności morfogenetyczne. Pomimo, 
że hypokotylowe eksplantaty obu testowanych odmian regenerowały pędy  
w stosunkowo dużej ilości, to jednak znacznie więcej roślin udało się uzyskać 
z hypokotylowych eksplantatów odmiany Modran. 

3 Najlepszą pożywką dla regeneracji w przypadku obu rodzajów eksplantatów 
okazała się pożywka MS z dodatkiem BAP. Ponadto w przypadku eksplan-
tatów hypokotylowych odmiany Modran zaobserwowano zwiększoną liczbę 
eksplantatów formujących pędy, gdy pożywka oprócz BAP zawierała dodat-
kowo AgNO3 w stężeniu 1 mg·l-1. 
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