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Вплив регуляторів росту на реалізацію
морфогенного потенціалу ячменю ярого (Hordeum Vulgare L.)
У культурі пиляків in vitro
Регулятори росту рослин – природні та синтетичні фітогормони – є обов’язковим компонентом переважної більшості живильних середовищ
для культивування in vitro клітин, тканин та органів. Про важливість цих фізіологічно активних
речовин для індукування морфогенезу свідчить
той факт, що на тлі відносної універсальності базового складу середовищ за мінеральною основою (на практиці для різних об’єктів використовується досить обмежена кількість прописів
− МS [1], B5 [2], N6 [3] та інші) і деякими трофічними компонентами стосовно конкретного виду,
сорту чи експланту має місце варіювання саме за
вмістом фітогормонів [4, 5].
Ще на перших етапах становлення культури
in vitro як методу дослідження закономірностей
росту і розвитку рослин було показано, що якісний, кількісний склад та співвідношення ауксинів і цитокінінів у середовищі відіграють ключову роль у регуляції процесів дедиференціації, диференціації і регенерації [6]. Експериментально
підтвердженим, у тому числі на модельних трансгенних рослинах зі зміненим рівнем ендогенних
фітогормонів, можна вважати положення про те,
що основою регуляції морфогенетичних реакцій
у різних системах in vitro є взаємодія ендогенних
і екзогенних гормональних факторів [7, 8].
У зв’язку з цим заслуговують на увагу результати досліджень із визначення вмісту природного ауксину індолил-3-оцтової кислоти
(ІОК) у пиляках сортів пшениці ярої з подальшим культивуванням на середовищах із різним
вмістом найбільш придатного для індукції андрогенних гаплоїдів у злаків синтетичного ауксину 2,4дихлорфеноксиоцтової кислоти (2,4-Д),
які свідчать про те, що генотипи з різним вмістом ендогенного ауксину мали неоднакову потребу в екзогенному регуляторі росту ауксинової
дії для стимулювання ембріоїдогенезу. Зокрема,
була встановлена закономірність більш активного формування ембріоїдів у генотипів із високим
ендогенним вмістом ауксину на середовищах, що

містили низьку концентрацію 2,4-Д. І, навпаки, у
сортів пшениці ярої з низьким вмістом ендогенного ауксину збільшення у середовищі концентрації 2,4-Д сприяло зростанню частоти ембріоїдогенезу [9]. Очевидно, ці факти не лише сприяють поглибленню знань щодо причин генотипної
залежності морфогенезу in vitro, а й відкривають
реальні можливості для її зменшення за рахунок
удосконалення складу середовищ за регуляторами росту.
З огляду на це, метою досліджень було визначення ефективності індукції морфогенних
структур і регенерації рослин у культурі пиляків
in vitro трьох генотипів ячменю ярого, контрастних за андрогенною здатністю, залежно від природи та концентрації регуляторів росту.
Матеріали і методи
Лінія андрогенного походження ДГ00-126
та сорти ячменю ярого (Hordeum vulgare L.) селекції Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва
Екзотик і Фенікс було використано як модельні генотипи, зважаючи на результати досліджень
із визначення їхньої здатності до утворення калюсу, ембріоїдів і рослин-регенерантів у культурі пиляків in vitro [10]. При цьому до уваги було
взято особливості морфогенезу цих генотипів,
які полягали в тому, що лінія ДГ00-126 характеризувалася високими частотами ембріоїдогенезу
та регенерації зелених рослин, сорт Фенікс мав
низькі показники гаплопродукції, а сорту Екзотик був притаманний низький вихід рослин-регенерантів на тлі високої здатності до калюсогенезу.
Рослини-донори пиляків вирощували у польових умовах за дотримання загальноприйнятих
вимог агротехніки. Досліди проведено у 2012,
2014 і 2015 рр. Добір колосся та отримання асептичної культури пиляків проводили за описаними раніше методиками [11, 12]. Як контроль було
використане живильне середовище NMS мод. 2
[12], яке містило 2,0 мг/л 2,4-Д і 0,5 мг/л БАП
(6-бензиламінопурин), «Serva», Німеччина. До-
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слідні варіанти містили: 0,5 мг/л 2,4-Д і 2,0 мг/л
БАП; 1,0 мг/л 2,4-Д і 1,0 мг/л БАП; 1 мг/л БАП.
Також до схеми досліду було включено варіант
середовища без регуляторів росту. В одному з
дослідних варіантів було проведено стерилізацію середовища NMS мод. 2 шляхом фільтрування. Решту середовищ стерилізували в автоклаві
за тиску 7,8 104 Па впродовж 20 хв.
Калюси та ембріоїди для отримання андрогенних рослин-регенерантів пересаджували на
модифіковане середовище МS, яке містило по
0,5 мг/л вітамінів В1, В6 і PP, 100 мг/л міо-інозитолу, по 0,2 мг/л БАП та ІОК («Serva», Німеччина), 200 мг/л глутаміну («PRS-CODEX», Іспанія),
3,0 % сахарози («Merck», Німеччина), 0,8 % агарагару («Difco», США), pH 5,6−5,7.
Ефективність андрогенезу in vitro визначали за такими показниками, як кількість морфогенних пиляків і зелених рослин-регенерантів у
відсотках від загальної кількості висаджених пиляків. Для статистичної обробки результатів досліджень застосовано методи варіаційної статистики.
Результати та обговорення
Результати досліджень, які було проведено
на трьох генотипах із різною здатністю до андрогенезу in vitro (рис. 1), засвідчили, що, незалежно від вмісту 2,4-Д у живильному середовищі, генотипи зберегли притаманні їм ранги за здатністю продукувати андрогенні структури (калюс та
ембріоїди) і рослини-регенеранти.
Більш того, зменшення вмісту 2,4-Д з
2,0 мг/л до 0,5 мг/л істотно не вплинуло на кількість морфогенних пиляків у жодного генотипу, а
у сорту Фенікс − і на частоту регенерації рослин.
У чутливого до андрогенезу in vitro генотипу –
лінії ДГ00-126 – відбулося зменшення кількості
рослин-регенерантів при зниженні концентрації
2,4-Д. Натомість, єдиним позитивним наслідком
використання ауксину у концентрації 0,5 мг/л замість 2,0 мг/л було підвищення частоти регенерації рослин у сорту Екзотик (з 2,38% до 7,66 %),
якому притаманна така особливість морфогенезу
у культурі пиляків in vitro, як низька регенераційна здатність на тлі високої частоти індукції андрогенних структур.
Вилучення із складу середовища 2,4-Д
(рис. 2, табл.) не мало істотного впливу на індукцію морфогенних структур у генотипу з високою андрогенною здатністю на противагу генотипу з низькою реакцією на культивування пи84

а

б
Рис. 1. Утворення морфогенних структур (а) і регенерація рослин (б) у культурі пиляків in vitro ячменю ярого на живильних середовищах, які різнилися
вмістом 2,4-Д

0 м/л 2,4-Д

2,0 мг/л 2,4-Д

Рис. 2. Індукція андрогенних структур у культурі
пиляків in vitro лінії ячменю ярого ДГ00-126 на середовищах, які різнилися вмістом 2,4-Д
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Таблиця

Андрогенез in vitro у ячменю ярого в залежності від генотипу та вмісту 2,4-Д у живильному середовищі для культивування пиляків
Генотип

ДГ00-126
Фенікс

Отримано

Вміст
2,4-Д,
мг/л

Висаджено
пиляків, шт.

2,0
0
2,0
0

342
263
330
329

морфогенних пиляків

зелених рослин-регенерантів

шт.

%

шт.

%

84
56
45
0

24,56±2,33
28,51±2,78
13,64±1,89**
0,00

60
7
11
0

17,54±2,06**
2,66±0,99
3,33±0,99
0,00

П р и м і т к а: ** – різниця істотна при P ≤ 0,01.

ляків in vitro, у якого цей процес був повністю
заблокований.
Поряд із цим на безгормональному середовищі у лінії ДГ00-126 помічено багаторазове зниження частоти регенерації рослин, пов’язане з
переважанням серед новоутворень неморфогенного, імовірно, гормоннезалежного калюсу, який
і при перенесенні на середовище для регенерації характеризувався активним ростом. Заслуговує на увагу те, що високочутливий генотип на
безгормональному середовищі та генотип низькочутливий за наявності 2,4-Д у концентрації
2,0 мг/л мали практично однакову і досить низьку частоту регенерації рослин (табл.).
Наступним етапом досліджень було з’ясування особливостей морфогенезу у культурі пиляків двох генотипів ячменю ярого з контрастною андрогенною здатністю за наявності у середовищі лише цитокініну БАП, а також за різного
співвідношення 2,4Д і БАП.

а

Результати експерименту (рис. 3), показали,
що у генотипу з високою андрогенною здатністю
– лінії ДГ00-126 − вилучення із складу середовища 2,4-Д з одночасним збільшенням концентрації БАП до 1,0 мг/л, як і додавання цих стимуляторів росту у концентрації 1,0 мг/л та зменшення
вмісту 2,4-Д до 0,5 мг/л на тлі збільшення вмісту
БАП до 2,0 мг/л, призвели до істотного зниження частоти індукції андрогенних структур і зменшення частоти регенерації зелених рослин.
У сорту Фенікс, якому притаманна низька
чутливість до андрогенезу in vitro, кращі показники гаплопродукції було отримано за відсутності
у середовищі 2,4-Д і наявності БАП у концентрації 1,0 мг/л. Саме використання БАП як єдиного
регулятора росту в такій концентрації рекомендовано у деяких протоколах з отримання гаплоїдів ячменю [13, 14]. Однак найбільш результативним позитивним чинником морфогенезу у
культурі пиляків in vitro лінії ДГ00-126 (на сорті
Фенікс цей варіант не застосовували) виявилася

б

Рис. 3. Утворення морфогенних структур (а) і регенерація рослин (б) у культурі пиляків in vitro ячменю ярого
на живильних середовищах з різним вмістом 2,4-Д і БАП
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стерилізація середовища шляхом фільтрування,
що, зважаючи на термостабільність 2,4-Д і відносну термостабільність БАП [15], може вказувати на істотний вплив на індукцію андрогенних
структур та їх регенераційну здатність інших наявних у середовищі фізіологічно активних і трофічних компонентів, які зазнають деструктивних
змін за дії високої температури при автоклавуванні. Про важливу роль у регуляції морфогенезу негормональних факторів свідчать і проведені нами раніше дослідження, у ході яких було
встановлено, що гелеутворюючі компоненти живильного середовища, представлені природними
і хімічно модифікованими крохмалями, чинили
більший позитивний ефект на гаплопродукційні
показники, ніж регулятори росту [16].
До особливостей морфогенезу, індукованого на живильних середовищах із різним вмістом
2,4-Д і БАП, слід віднести такі. На середовищі,
яке містило 1 мг/л БАП, практично у кожній пробірці з пиляками обох генотипів було помічено
появу хоча б однієї рослини, яка утворилася внаслідок прямого ембріоїдогенезу до моменту пересадки андрогенних структур на регенераційне середовище, і менш активне наростання неембріогенного калюсу. Ця тенденція спостерігалася, але
була менш виражена на середовищі, яке містило
2,4-Д і БАП в однаковій концентрації − 1,0 мг/л.
Збільшення концентрації БАП до 2,0 мг/л разом
із зменшенням вмісту 2,4-Д до 0,5 мг/л не призвело до стимулювання прямого ембріоїдогенезу. У чутливого до андрогенезу in vitro генотипу
ДГ00-126 прямий ембріоїдогенез і проростання
ембріоїдів було помічено на усіх середовищах,
але з різною частотою.
Отже, у проведеному експерименті не вдалося нівелювати генотипні відмінності шляхом
зменшення вмісту ауксину і підвищення вмісту БАП в індукційному живильному середови-

щі, хоча у сортів Фенікс та Екзотик було отримано позитивний ефект за рахунок цих модифікацій. Це узгоджується з результатами робіт
щодо удосконалення методики отримання гаплоїдів у культурі пиляків in vitro за рахунок зміни композиції фітогормонів [17, 18], включаючи
власні багаторічні дослідження з вивчення чинників експериментального андрогенезу in vitro
[19]. Оскільки нами не проводилося визначення
кількості ендогенного ауксину у тканинах пиляків досліджуваних генотипів, отримані результати не можуть бути використані для підтвердження чи спростування положення щодо зв’язку між
вмістом цього класу регуляторів росту в експлантах і живильному середовищі. Але, напевно, поряд із «гормональним» механізмом генотипної
залежності реакції на культивування in vitro існують і інші, пов’язані з експресією окремих кластерів генів [20] і особливостями метаболізму як
спорофітних тканин пиляків, так і безпосередньо
мікроспор.
Висновки
Варіювання складу живильного середовища для культивування пиляків ячменю ярого за
регуляторами росту ауксинової та цитокінінової
дії не призвело загалом до зміни рангів генотипів за здатністю до андрогенезу in vitro. У генотипу з високою андрогенною здатністю вилучення регуляторів росту не вплинуло на частоту індукції андрогенних структур, але знизило вихід
рослин-регенерантів через переважне утворення
неморфогенного калюсу. Генотип із низькою реакцією на культивування пиляків потребував наявності 2,4-д чи бап в індукційній фазі андрогенезу in vitro, причому кращі гаплопродукційні
показники було отримано саме на середовищі з
цитокініном бап за його використання як єдиного регулятора.
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EFFECT OF GROWTH REGULATORS ON REALIZATION OF SPRING BARLEY (Hordeum
VULGARE L.) MORPHOGENIC POTENTIAL IN ANTHER CULTURE IN VITRO
Aim. Growth regulators (natural and synthetic phytohormones) are known to be an important factor for morphogenesis
in plant cell, tissue and organ culture in vitro. It has been shown that genotypic differences for androgenetic ability could
be explained by discrepancy between endo- and exogenous phytohormone contents. From this point of view, genotypic
dependence would be overcome via adjustment of media hormone composition. Investigations aimed to elucidate
responses of genotypes with different in vitro androgenic ability to auxin- and cytokinin-active growth regulator contents
in inductive medium. Methods. Plants were grown under field conditions. Anthers were isolated from spikes of two
spring barley cultivars and DH-line and inoculated on inductive media contained N6 macro-, MS micronutrients, organic
supplements and different concentrations of 2.4-D and BAP. Results. Genotypic dependence of response to plant growth
regulator composition in nutrient medium for anther culture in vitro was confirmed. It was ascertained that genotype with
high androgenic capacity did not require auxin for androgenic structure induction unlike genotype with low expression of
this trait. The best yield of androgenic structures and plants was obtained on the filter sterilized media with combination
of 2.4-D 2.0 mg/L and BAP 0.5 mg/L. Conclusions. Regardless of auxin- and cytokinin-active growth regulator contents
and their ratios, androgenic capacity ranks of genotypes remained unchanged. As methodological approach aimed to
overcome genotypic dependence cultivation of anthers isolated from spikes of genotypes with contrast androgenetic
ability on media containing different growth regulator content has been appeared ineffective.
Keywords: Hordeum vulgare L., spring barley, anther culture in vitro, growth regulators, morphogenesis.
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