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2 Abstrakt 
 

  Somatická embryogeneze je velmi důležitým nástrojem kultivace rostlin in vitro, proto 

se jí v poslední době zaslouženě věnuje náležité pozornosti. Celý proces somatické 

embryogeneze zahrnuje několik po sobě jdoucích kroků: indukce embryogenní kultury a její 

proliferace, zrání embryí (maturace), desikace, klíčení a následná přeměna embryí v mladé 

rostliny. Všechny tyto kroky bezprostředně ovlivňuje mnoho faktorů, jakými jsou například: 

výběr použitého explantátu, doba kultivace, fyzikální podmínky a z velké části hlavně složení 

média, na kterém jsou somatická embrya kultivována.  

 Stále se objevují nové studie popisující možnosti zlepšení kultivačních podmínek, a tím 

posléze i kvalitu embryí. Důležitým předpokladem dalšího zlepšení kvality somatických 

embryí je znalost přesného kultivačního protokolu, tj. jaké koncentrace jsou látky obsažené 

v médiu, doba trvání jednotlivých kroků, použití nevhodnějšího výchozího explantátu atd. 

Další neméně důležitou věcí je dobrá znalost vývoje všech anatomických struktur vznikajících 

během embryogeneze. Jen tak bude možné se přiblížit bodu, kdy somatická embrya nebudou 

vznikat pouze v laboratoři, ale budou úspěšně využívána i v praxi. 

 Předmětem této práce je shrnutí dosavadních poznatků o vývoji anatomických struktur 

vznikajících během somatické embryogeneze. V první části práce jsou přehledně popsány 

všechny kroky vedoucí ke vzniku somatických embryí schopných přežití a následného 

přeměnění v životaschopné rostliny. Součástí této části je i souhrn všech podmínek, za kterých 

je somatická embryogeneze prováděna. Druhá část se pak zabývá samotnou charakteristikou 

somatických embryí po anatomické stránce. Nezbytnou součástí je obrázková dokumentace, 

na které jsou všechny anatomické struktury ukázány. Dosud nejvíce zkoumaným jehličnatým 

druhem je Picea abies L. Karst., proto i v této práci je celý proces somatické embryogeneze 

popisován ve větší míře na tomto druhu, ale ani ostatní jehličnaté druhy nejsou opomenuty. 

 

 

Klíčová slova 

 

somatická embryogeneze, embryo, jehličnany, smrk ztepilý, kultivační podmínky, médium, 

anatomie, struktura, in vitro kultivace, tkáňové kultury, vývojová studie 
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3 Abstract 
 

 Somatic embryogenesis is a very important tool of in vitro cultivation, therefore, it has 

recently devoted adequate attention. Stages of somatic embryogenesis involve several 

consecutive steps: induction of embryogenic culture and its proliferation, maturation of 

embryo, desiccation, germination and subsequent transfer of embryos into young seedlings. 

All of these steps are directly influenced by many factors, such as a choice of the original 

explant, time of cultivation, physical conditions or the composition of the culture medium.  

 There are still emerging new studies describing how the culture conditions and, thus, 

the quality of embryos could be improved. An important prerequisite for further improving the 

quality of somatic embryos is good knowledge of aculture protocol, i.e. right concentrations of 

amended substances in the culture medium, the timing of each step, using the suitable explants 

etc. Another very important thing is good knowledge of development of all anatomical 

structures established during embryogenesis. Only then it will get closer to the point when 

somatic embryos will not arise only in the laboratory, but could be successfully used in 

practice. 

 The object of this work is to summarize existing knowledge about development of all 

anatomical structures during somatic embryogenesis. The first part describes all the steps 

leading to the formation of somatic embryos capable of survival and subsequent converting 

into viable plants. This part includes a summary of the conditions under which somatic 

embryogenesis is implemented. The second part focuses on anatomy of somatic embryos. An 

important thing of this part is the picture documentation, which shows the anatomy od somatic 

embryos. So far, the most studied conifer is Picea abies, therefore, in this work the process of 

static embryogenesis is described in more detail on this species, but other conifers are not 

forgotten.  

 

Key words 

 

somatic embryogenesis, embryo, conifers, Norway spruce, culture conditions, medium, 

anatomy, plant structure, in vitro cultivation, tissue culture, developmental studies 
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4 Úvod 
 
 Somatická embryogeneze je procesem vzniku embryí ze somatických buněk, u 

jehličnatých druhů je zkoumána již přes třicet let. Umožňuje zachování vzácných genotypů a 

přestavuje jedinečnou možnost zkoumat celý proces embryogeneze. Potenciálně je velmi 

levným nástrojem k produkci embryí in vitro. 

 Aby ze somatických embryí mohly vyklíčit mladé zelené rostliny, musí embrya 

nejdříve projít několika vývojovými stádii. Celý tento průběh je ovlivněn podmínkami, za 

kterých jsou embrya kultivována. Hlavním faktorem ovlivňující správný vývoj somatických 

embryí je složení kultivačního média, ať  už jsou to cytokininy použité při indukci nebo 

kyselina abscisová v průběhu zrání, všechny tyto faktory přímo ovlivňují anatomickou stavbu 

embryí a tedy i jejich kvalitu. Právě dosažení vysoké kvality a znalosti všech podmínek, při 

kterých tato kvalita nastává, je stěžejním předmětem zkoumání. Až po získání ucelených 

znalostí bude možné přemýšlet o případné průmyslové výrobě somatických embryí pro účely 

množení. 

 Cílem mé bakalářské práce je shrnutí dosavadních poznatků o anatomických 

strukturách vznikajících v jednotlivých vývojových stádiích během procesu somatické 

embryogeneze jehličnanů. V první části práce je přehledně popsán proces somatické 

embryogeneze, ve druhé, hlavní části práce, se pak věnuji samotné anatomické stavbě embryí 

a detailnímu popisu anatomických struktur. Dosud jsou nejvíce prozkoumány druhy rodu 

Picea a vzhledem k tomu, že v mé budoucí diplomové práci bych pracovala s kulturami Picea 

abies L. Karst., jsem v druhé části práce popisující anatomickou strukturu somatické 

embryogeneze věnovala větší pozornost právě těmto druhům. Poznatky o procesu somatické 

embryogeneze nejsou v současné době ještě stále kompletní, vědci neustále objevují nové 

látky, které vývoj embryí ovlivňují a případně vylepšují kultivační protokol pro vyšší kvalitu 

embryí. Velkým příslibem zlepšení kvality embryí jsou aromatické cytokininy (např. Malá a 

kol. 2009). V mé diplomové práci bych ráda pokračovala ve studiu anatomické struktury 

somatických embryí právě pod vlivem přídavku aromatických cytokininů do média, a tím 

bych navázala na již provedené studie týmu doc. Lipavské a doc. Albrechtové Katedry 

experimentální biologie rostlin PřF UK v Praze (Gosslová, 2000, Kumštýřová, 1999, 

Svobodová 2001).  
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5 Popis somatické embryogeneze 
 

5.1 Somatická embryogeneze 
 

Somatická embryogeneze je proces, při kterém se vyvíjejí embrya ze somatických, tedy 

tělních buněk, takovým embryím se říká somatická embrya. Somatická embryogeneze je 

jedním z možných způsobů kultivace in vitro. V roce 1958 byla somatická embryogeneze 

poprvé popsána u Daucus carota L. (Steward a kol., 1958). Somatická embryogeneze se jeví 

jako potencionálně levný nástroj, jak produkovat velké množství geneticky identických 

embryí, k tomu je ovšem nutné znát její přesný průběh a podmínky, při kterých se embrya 

budou úspěšně vyvíjet. Aby bylo možné produkovat embrya ve vysokém množství, musíme 

přesně znát veškeré nutné kroky vedoucí k úspěšnému vyklíčení embryí, tedy přesný 

kultivační protokol, a potom tuto produkci bude možné více zautomatizovat (Ibaraki a Kurata, 

2001). Technologie somatické embryogeneze se již využívá v praxi při množení vánočních 

stromků nebo stromů s optimálními vlastnostmi dřeva pro daný účel, např. papírenský 

průmysl. 

Další výhodou somatické embryogeneze je možnost jejího využití jako studijního 

materiálu vývoje rostlin (Tautorus a kol., 1991), kdy odhalování mechanizmů vývoje 

somatických embryí může přispět k základním poznatkům. 

 Somatická embryogeneze zahrnuje několik po sobě následujících kroků: indukce, 

vývoj somatických embryí, jejich zrání (maturace), desikace (u některých druhů není nutná) a 

klíčení. Indukce embryogenní kultury probíhá na médiu, jehož složení bezprostředně ovlivňuje 

její úspěšnost. Součástí indukčního média jsou růstové regulátory, nejčastěji to jsou auxiny a 

cytokininy. Indukce je fází, kdy somatická buňka nabývá stejných vlastností, které má zygota. 

Embryogenní kultury lze indukovat z různých explantátů, úspěšnost indukce je na tomto 

výběru závislá. Vývoj embryí je vyvolán jejich přenosem na maturační médium, jehož 

obsahem většinou již nejsou růstové regulátory, je ovšem přítomna kyselina abscisová, která 

zabraňuje předčasnému klíčení. Vývojová stádia embryí jsou podobná jako u zygotické 

embryogeneze. Mohou ovšem vznikat různé anomálie, většinou v důsledku déletrvajícího 

dělení než by bylo za normálních podmínek (Hakman a von Arnold, 1988).  

5.1.1 Somatická embryogeneze u jehličnanů 
Somatická embryogeneze u jehličnanů je známa již přes třicet let. Od této doby 

proběhlo mnoho výzkumů, založených především na zjišť ování optimálních podmínek 
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kultivace. První popisy embrya jehličnanů jako struktury, byly provedeny nezávisle na sobě u 

Pinus banksiana Lamb. (Durzan a Chalupa, 1976), Pseudotsuga menziesii Mirb. (Durzan, 

1980) a P. abies (Hakman a kol., 1985). Nicméně u těchto embryí nebyl pozorován další 

vývoj. 

O několik let později byla již získána embrya schopná produkovat životaschopné 

rostliny. (Hakman a kol., 1985). Autoři indukovali embryonální pletivo z nezralých embryí 

P. abies. Tato nezralá embrya dala vzniku velmi hrbolatému embryogennímu kalusu, který 

mohl být dále kultivován a posléze vznikala již bipolární struktura (podrobnější popis 

v anatomické části, kap. 6.1.1). Embryonální pletivo bylo získáno na agarovém kultivačním 

médiu a po přenesení do tekutého média bylo pěstováno ještě dalších šest měsíců. Po tomto 

úspěchu následovalo mnoho dalších studií, zabývající se tvorbou somatických embryí u 

jehličnanů.  

 

5.2 Indukce embryogenního pletiva 

5.2.1 Použití výchozího explantátu 
Indukce embryogenního pletiva u jehličnanů je striktně závislá na výběru výchozího 

explantátu. U kvetoucích rostlin se nejčastěji používají zrající explantátové kultury, ovšem u 

jehličnatých druhů jsou využívány pro indukci především juvenilní tkáně (Roberts a kol., 

1989). K nejúspěšnější tvorbě somatických embryí jehličnanů dochází při jejich indukci 

z mladých tkání, jako jsou nezralá či zrající zygotická embrya, proto mnoho studií bylo 

věnováno hlavně zjišť ování nejpříznivějších podmínek pro kultivaci. Stasolla a kol. (2002a) 

uvádí přehledný výčet druhů jehličnanů, u kterých byla somatická embryogeneze zkoumána, a 

ke každému druhu nejvhodnější volbu výchozího explantátu. Například u smrku či borovice 

jsou využívána nezralá embrya v prekotyledonárním stádiu nebo zralá embrya 

v kotyledonárním stádiu s již založenými dělohami. Za nezralá považujeme ta embrya, u 

kterých nejsou patrné dělohy (Attree a Fowke, 1993).  U různých druhů smrku byla úspěšnost 

vyšší, pokud byla použita zralá zygotická embrya k získání embryogenní kultury (Hazubska-

Przybyl a Bojarczuk, 2008). Mimo zygotických embryí lze použít jako výchozí explantáty i 

mladé rostliny, megagametofyty či jehlice dospělých stromů.  

Úspěšně byla k indukci využita pletiva megametofytu například u druhu P. abies 

(Krogstrup, 1986) či Picea taeda L. (Becwar a kol., 1990). Mezi několik druhů, u kterých se 

podařila úspěšná indukce z mladých rostlin, patří například dva druhy smrku: Picea 

mariana Mill. a P. abies, kdy embryonální masa byla indukována ze semenáčků (Attree a kol., 
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1990). Využití zralých explantátů jednoletých somatických embryí a jehličí ze sedm let 

starého stromu bylo také dokumentováno (Westcott, 1992). 

Úspěšnost indukce embryí závisí na výběru výchozího explantátu, přičemž u každého 

druhu se vhodnost použitého explantátu může lišit. Poměrně často ovšem platí pravidlo, že se 

zvyšujícím se stářím použitého explantátu se zároveň snižuje úspěšnost indukce (von Arnold a 

kol., 1995). Tato teorie byla potvrzena prací Attree a kol. (1990), kdy byla indukována embrya 

ze semenáčků u Picea glauca (Moench) Voss., rostliny vyrostly ze semen uskladněných 4 a 10 

let. Doba uskladnění nehrála v úspěšnosti žádnou roli, význam mělo pouze stáří výchozího 

explantátu. 

Vliv genotypu mateřské rostliny na úspěšnost indukce není prokázán. Indukce 

embryogenní tkáně se podařila u většiny genotypů jehličnanů, mnohem větší váhu mají 

indukční podmínky. Samozřejmě existují i výjimky mezi genotypy, u kterých se indukce 

nezdařila. Příkladem, kde se indukovat embrya nepodařilo, je studie autorů Webster a kol. 

(1990), kteří se o to pokusili u hybridního smrku P. glauca x Picea engelmanii Parry. 

5.2.2 Indukční médium 
 Používaná média jsou obecně dvojího typu: pevná (součástí je agar) a tekutá, při 

kultivaci somatických embryí lze použít obou těchto typů, ale častěji se používají média 

pevná. Složení média, jak pevného tak tekutého, je tedy velmi podobné, jediné rozdíly mohou 

být v koncentraci obsažených látek (Vágner a kol., 2005).  

 Četnost úspěšné indukce embryonální tkáně je závislá na složení média, na kterém jsou 

embrya indukována. V závislosti na druhu jsou využívána základní média o různém složení 

během indukce. Základním pravidlem je obsah nízké koncentrace auxinů a cytokininů 

v médiu. U rodu Picea je přítomnost auxinů a cytokininů vždy vyžadována (Mo a von Arnold, 

1991). Pro druhy rodu Pinus se využívají média s obsahem auxinů i cytokoninů, ovšem pro 

některé genotypy jsou využívány pouze auxiny (Becwar a kol., 1990). U druhů rodu Abies se 

typicky využívají pouze cytokininy (Salajova a kol., 1996). Někdy je při indukci ze zralých 

zygotických embryí využíváno předpěstování embryí na médiu mající vyšší obsah cytokininů 

než auxinů. Posléze se takto ošetřená embrya přenesou na médium s vyšším obsahem auxinů, 

a tím dochází k vlastnímu vzniku embryí (Attree a Fowke, 1993). 

Také další faktory, jako pH, agar či množství dusíku, mohou ovlivnit růst 

embryogenního pletiva (Tautorus a kol.,1991). Indukční médium je často obohaceno o nízký 

obsah sacharózy (většinou 1-5%), která zároveň působí jako osmotikum. 
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Velmi často používanými látkami jsou dnes fytohormony 2,4-D a BAP, předpokládá 

se, že hrají nepostradatelnou roli v indukci somatických embryí a po jejich aplikaci se zvyšuje 

citlivost k cytokininům a auxinům. Po použití BAP velmi často ovšem dochází 

k abnormálnímu vývoji kořenové části embrya. Werbrouck a kol. (1996) se ve své studii 

pokusili porovnat efekty cytokininů, které jsou běžně využívány, a aromatických cytokininů, 

jakým je N-6-(3-hydroxybenzyl)adenin (meta-topolin). Bylo zjištěno, že na rozdíl od BAP, 

které negativně ovlivňují vývoj kořenové části, nově objevené topoliny neinhibují tvorbu 

kořenů, jsou více stabilní a jsou také odolnější vůči cytokinoxidasám. V budoucnu by tyto 

látky mohly být účinným nástrojem k celkovému zlepšení somatických embryí (Malá a kol., 

2009). Některé nedávné výsledky přepokládají úzký vztah mezi použitými cytokininy a 

následným metabolismem sacharidů (Hartig a Beck, 2006). Nicméně detailní anatomická 

studie vývoje somatických embryí pod vlivem topolinů dosud nebyla publikována. 

5.2.3  Udržování embryí 
 Po dosažení několikamilimetrového průměru je embryogenní kultura přenesena na 

udržovací médium. Při použití pevného média je tento transfer prováděn pravidelně po 10-14 

dnech, u tekutých medií již po 7 dnech (Gupta a Duzan, 1987). Prodlužování doby kultivace 

(speciálně u tekutého média) vede ke změnám embryonálního potenciálu a nižší produkci 

embryí. Pravidelné přenosy jsou tedy podstatné pro celkový embryonální proces (Dustan a 

kol., 1993). 

 Médium, na kterém bývají embrya udržována, je přibližně stejného složení jako 

médium indukční, obsahuje tedy nízkou hladinu auxinů, cytokininů a sacharózy. Světelné ani 

teplotní podmínky nejsou v této fázi obecně definovatelné a závisí na konkrétním druhu. Tato 

fáze embryonálního vývoje je vhodným momentem ke zmražení kultury, po tomto zmražení je 

možné kultury dlouhodobě uchovávat (von Arnold a kol., 1995). 

 

5.3 Zrání embryí 
 

Zrání somatických embryí je započato jejich vývojem a končí vysušovací periodou 

vedoucí ke klíčení. Aby byl proces zrání kompletní, musí u embrya nastat jeho morfologická a 

fyziologická zralost. Vývoj embrya je započat odstraněním auxinů a cytokininů z média a 

jejich nahrazením za kyselinu abscisovou (ABA). Tato změna růstových regulátorů je velmi 

důležitým krokem k dalšímu úspěšnému vývoji embrya a ke kompletaci celého procesu zrání 

(Bozhkov a kol., 2002).  
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5.3.1 Maturační médium 
 Důležitým krokem vedoucím k zahájení vývoje somatických embryí je přenesení 

raných somatických embryí na maturační médium. Dříve se toto médium od iniciačního média 

lišilo ve snížené či zcela nulové hladině auxinů a cytokininů. Médium tohoto složení použili 

ve své práci například Hakman a Fowke (1987), kteří takto iniciovali zrání kultur P. glauca a 

P. mariana. Tyto přenosy raných somatických embryí na médium se sníženou hladinou 

fytohormonů vedly sice k vývoji embryí, ovšem tato embrya měla velice mnoho abnormalit. 

 Díky dalším studiím bylo zjištěno, že úspěšný vývoj je iniciován přenesením na 

médium bez obsahu auxinů a cytokininů, ale s obsahem ABA, která jednak zapříčiňuje 

ukládání zásobních látek, ale také brání předčasnému klíčení. Přidáním osmotika do 

maturačního média je také možné dosáhnout zlepšení embryí. Dalšími faktory, které ovlivňují 

zrání embryí, je typ gelu, pH, koncentrace sacharidů či minerálních látek. Jednou z dalších 

látek, která může zlepšit kvalitu embryí v průběhu zrání, je přítomnost sacharózy v médiu. U 

Pinus bungeana Zucc. bylo zrání navozeno přenosem na médium obohacené s 5% a 3% 

sacharózou. Ukázalo se, že nejvhodnější bylo přidání 5% sacharózy, na médiu s obsahem 3% 

sacharózy se embrya také vyvíjela, ale vývoj nebyl tak úspěšný jako s 5% variantou. Pokud 

byla do média přidána navíc IBA, morfologická zralost embryí nastala průměrně o 10 dní 

dříve (Zhang a kol., 2007).  

 Nejnovější práce ukazuje, že lepší zrání embryí může být dosaženo optimální dávkou 

latrunkulinu B, který v menších koncentracích urychluje a zlepšuje vývoj jen těch embryí, 

která nejsou ve vývoji opožděna (Havelková 2010, Schwarzerová a kol., 2010). 

Vliv kyseliny abscisové na zrající embrya 
Bylo zjištěno, že právě ABA je podstatnou součástí maturačního média. Její hlavní 

funkce spočívá v zabránění předčasné zralosti embryí a zřejmě má vliv i na ukládání 

zásobních látek, tato domněnka je podporována srovnáním se zygotickou embryogenezí. 

Během pozdní fáze vývoje zygotického embrya dochází k akumulaci ABA, a právě tímto je 

zřejmě  zabráněno předčasné zralosti embryí. Typicky je obsah ABA v iniciační fázi vývoje 

embryí nízký a navyšuje se v průběhu jejich růstu a opět se snižuje před vysušovací fází 

(Hakman a von Arnold, 1988, Gutmann a kol., 1996).  

 Odpověď pletiv na přidání ABA je rychlá. U smrku byly změny genové exprese a 

syntézy proteinů pozorovány již 6 hodin po ošetření ABA a byly následovány expresemi 

dalších genů v průběhu 24-hodinového intervalu (Dunstan a kol., 1998). ABA aktivuje 
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například tzv. rab geny, které kontrolují ukládání zásobních látek a nepřímo tak ovlivňují 

toleranci embrya vůči vysušení (Skiver a Mundy, 1990). 

 Doba, po kterou jsou embrya pěstována na médiu s ABA, je také velice důležitá, má 

především vliv na množství embryí, ze kterých mohou vyklíčit mladé rostliny. Například 

u P. abies bylo více klíčících embryí, pokud byla pěstována po dobu 5 týdnů, ve srovnání 

s variantou pěstovaných po 7 týdnů (Bozhkov a von Arnold, 1998).  

 Navzdory tomu, že je uskladňování proteinů běžně pozorováno u obou procesů 

embryogeneze, jak in vivo tak in vitro, jejich kvalita a kvantita se výrazně liší. Například u 

P. abies byly nezávislými studiemi pozorovány rozdíly mezi somatickými a zygotickými 

embryi. V somatických embryích byl obsah proteinů srovnatelný s obsahem pozorovaným u 

nezralých zygotických embryí, které odpovídaly globulárnímu stádiu vývoje (Mistra a kol., 

1993).  

 Použití vhodné koncentrace ABA v maturačním médiu se liší v závislosti na druhu 

rostliny. Bylo provedeno mnoho studií zaměřených na určení správné koncentrace ABA. 

Li a kol. (2008) se zabývali zjištěním nejvhodnější koncentrace ABA v průběhu zrání Picea 

koraiensis Nakai. Testovali různé koncentrace ABA, za nejvhodnější považují koncentraci 

mezi 17,01-28,35 µM. Naproti tomu například u Pinus pinea L. je koncentrace ABA výrazně 

vyšší, nejvhodnější koncentrace k navození maturace embryí tohoto druhu je 121 µM ABA 

(Carneros a kol., 2009). ABA nejen navozuje zrání embryí, ale také do značné míry ovlivňuje 

jejich anatomickou stavbu, tomuto problému je věnována část kapitoly 6.2.2. 

Vliv ethylenu na zrající embrya 
 Ve srovnání s ABA, jejíž koncentrace je u zygotické embryogeneze vysoká, obsah 

ethylenu, jako růstového regulátoru, je ve vyvíjejících se semenech nízký (Kong a kol., 1999). 

Vysoká koncentrace ethylenu často zapříčiňuje škodlivé efekty během morfogeneze. U 

P. abies byl například pozorován negativní vztah mezi akumulací ethylenu a embryonálního 

potenciálu buněčných linií. Kromě toho přírůstek ethylenu má negativní vliv na množství a 

kvalitu generovaného embrya (Kong a Yeung, 1994). Tito autoři také demonstrovali, že 

embrya kultivovaná při vysoké hladině ethylenu vykazují strukturální abnormality v jejich 

kořenovém apikálním meristému, což posléze brání růstu a úspěšné regeneraci.  

 Bylo prokázáno, že aminoethoxyvinyl-glycin inhibuje syntézu ethylenu, a tím se 

zlepšuje struktura apikálního meristému v průběhu vývoje a zároveň vzrůstá postembryonální 

produkce (Kong a Yeung, 1994). 
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Kromě zahrnutí inhibitorů v průběhu vývoje embrya, je možné zlepšení jejich množství 

a kvality dosáhnout zkracováním období zrání. Toho může být dosaženo několika způsoby. 

První možností, jak již bylo výše uvedeno, je optimalizace pomocí ABA, tedy urychlení 

procesu zrání. Druhým způsobem je vyhnout se prodlužování pobytu embrya na zrajícím 

kultivačním médiu. Tento minimální čas, který embryo potřebuje pro kompletní vývoj, je 

rozhodující (Yeung, 1999). Další cestou vedoucí k menší akumulaci ethylenu v kultuře je 

kontrolované provzdušnění nádoby, ve které kultivujeme.  

Vliv osmotika na zrající embrya 
 Další složkou často přidávanou do maturačního média je osmotikum. Vývoj 

somatických embryí závisí na volbě použitého osmotika. V současné době jsou dostupné dva 

druhy osmotika, penetrující a nepenetrující.  

 První možností, tj. osmotikum penetrující, je použití jednoduchých cukrů či solí, tato 

osmotika dokáží projít skrz buněčnou stěnu a posléze tak působí plasmolýzu buňky. Druhou 

možností je využití tzv. nepenetrujícího osmotika, tedy osmotika s vysokou molekulovou 

hmotností (nad 1000). Příkladem takového osmotika je polyethylenglykol (PEG). Tato 

osmotika díky své velikosti nemohou přes buněčnou stěnu procházet a tudíž namísto 

plasmolýzy způsobují pouze buňce stres z nedostatku vody. Důkazem toho, že sacharózu lze 

použít jako osmotikum, je studie provedená na Pinus strobu L.. Nízká koncentrace sacharózy 

zde negativně ovlivnila celý vývoj somatických embryí (Finer a kol., 1989).  

 Attree a kol. (1991) popsali, že po přidání PEG se vývoj somatických embryí zlepšil a 

počet zralých embryí 2krát stoupl ve srovnání s variantou bez použití PEG. U embryí 

pěstovaných s PEG se zvýšil podíl sušiny a dokonce i jejich tolerance k vysušení. Koncentrace 

PEG ovlivňuje také rychlost vývoje somatických embryí a jejich anatomickou stavbu 

(anatomie ovlivněná PEG je podrobně popsána v  kapitole – 6.2.2). 

 

5.4 Desikace 

 

Plně vyvinutá somatická embrya, ať  už se vyvíjela s osmotikem či bez osmotika, 

mohou dosáhnout morfologické zralosti, ale nemohou úspěšně klíčit a přeměnit se 

v životaschopnou rostlinu, aniž by prošli vysušovací periodou, tzv. desikací. Ztráta vody je 

přirozeně se vyskytující událostí, která reprezentuje důležité přechodné stádium mezi 

končícím vývojem a následným klíčením. V průběhu desikace embrya dosahují fyziologické 
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zralosti a díky vodnímu stresu probíhá mnoho změn v celkovém buněčném metabolismu, 

proto byla desikace častým předmětem zájmu mnohých studií (Finer a kol., 1989).  

Metody desikace somatických embryí mohou být rozděleny na částečné a plné 

vysušení v závislosti na způsobu ztráty vody z pletiva (Hay a Charost, 1999). Účinnost těchto 

dvou způsobů striktně závisí na podmínkách v průběhu zrání. Částečné vysušení zvyšuje 

frekvenci přeměněných embryí, u kterých bylo použito osmotikum v nižší míře, naopak 

celkové vysušení stimuluje růst embryí ošetřovaných při vysokém obsahu osmotika.  

Metodu částečného vysušení poprvé popsal Roberts a kol. (1990), umisť oval plně zralá 

somatická embrya smrku do prostoru mezi dvě desky, které byly plné sterilní vody. Částečné 

vysušení embryí smrku mělo za následek další vývoj embryí a redukci doby klíčení a zároveň 

prodloužení obou pólů embrya. Délka periody desikace se liší v závislosti na druhu. U 

somatických embryí P. abies jsou považovány za optimální 4 týdny, při překročení této doby 

se počet klíčících embryí snižuje (Find, 1997). 

Celkové vysušení způsobuje dramatickou ztrátu obsahu vlhkosti a je běžně prováděna 

umístěním embrya do nasyceného slaného roztoku (Hay a Charest, 1999). U smrku plné 

vysušení popsal Attree a kol.. (1991) na zygotických embryích. Celkově vysušená embrya 

byla schopná vyklíčit v životaschopné rostliny a jejich frekvence úspěšnosti byla vysoká. Jak 

shrnuli Attree a Fowke (1993), přežití těžkého vysušení je zkušeností embryí v průběhu 

celkového vysušení a je podporováno vysokou hladinou osmotika v průběhu zrání, 

pravděpodobně skrze akumulování zásob. Vakuolizované buňky, které redukovaly množství 

zásob, stejně tak jako bylo pozorováno u embryí s použitím nízké hladiny osmotika, podlehly 

mechanickému poškození v průběhu ztráty vody a nemohly snést ani celkové vysušení. 

Skupině Roberts a kol. (1990) se například nepodařilo úspěšně vypěstovat embrya, která by 

byla schopná přežít celkové vysušení bez toho, aniž by aplikovali PEG.  

Kromě zlepšení klíčení a adaptačního stupně, poskytuje celkové vysušení levný způsob 

uskladnění somatických embryí. Díky tomu, že je možné somatická embrya skladovat při 

celkovém vysušení, aniž by ztratila svou životaschopnost, nabízí se jako jejich optimální 

produkce v průběhu celého roku a posléze synchronně všechna embrya připravit na růstovou 

sezónu (Attree a Fowke, 1993).  
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5.5 Klíčení a přeměna v mladou rostlinu 
 

 K prvním úspěchům, kdy se podařilo vypěstovat mladé rostliny, patří studie probíhající 

na P. glauca a P. mariana. Hakman a Fowke (1987) iniciovali vývoj kořenového a apikálního 

meristému přenosem na médium s nízkým obsahem kyseliny 2,4-D, tyto kultury byly 

pěstovány na světle. Vývoj rostlin se ovšem brzy poté zastavil. 

 Lepších výsledků bylo dosahováno, pokud se využilo médium bez růstových 

regulátorů a pokud byla embrya pěstována jednotlivě ve tmě. Takto byly úspěšně odvozeny 

kultury P. abies (Hakman a von Arnold, 1988). Pokud byla ovšem pěstována ve tmě příliš 

dlouho, jejich vývoj se zastavoval a embrya pouze tloustla. 

 Schopnosti embrya konvertovat v životaschopnou rostlinu výhradně závisí na ošetření 

v průběhu zrání. Nicméně se objevilo, že podmínky pro klíčení kořene jsou méně striktní, než 

podmínky pro klíčení opačného konce rostliny (Yeung ans Stasolla, 2000).  

 Hakman a von Arnold (1988) zkoumali vliv maturačního média na kultury P. glauca a 

posléze na četnost jejich schopnosti klíčit. Zjistili, že velice důležitou funkci v dalším vývoji 

má správná koncentrace ABA. Při jejich pozorování byla nejvíce úspěšná varianta média 

s 7,6 µM ABA a 90 mM sacharózy. I osmotikum a jeho koncentrace ovlivňuje průběh klíčení. 

5% PEG 4000 například inhibuje vývoj kořene u somatických embryí P.  abies (Find, 1997).  

 Dnes tedy zralá embrya klíčí a přeměňují se v rostliny na médiu bez růstových 

regulátorů pouze s nízkým obsahem sacharózy. Pro dosažení žádoucí velikosti jsou klíčky 

přeneseny na půdní podklad do skleníku, kde se postupně aklimatizují (Timmis, 1998). 

 



 18 

6 Analýza anatomických struktur vznikajících během somatické 
embryogeneze 

 

6.1 Indukce a proliferace somatických embryí 

  

 Somatická embryogeneze byla zkoumána u mnoha jehličnanů, mezi nejvíce 

prozkoumané druhy patří smrk a borovice i díky jejich ekonomickému a ekologickému 

významu. V další části práce, která se zaměřuje na popis anatomických struktur vznikajících 

během somatické embryogeneze, se soustředím především na tyto druhy jehličnanů. Dalšími 

druhy jehličnanů, u kterých je somatická embryogeneze zkoumána, jsou například modřín či 

jedle, které též budou do práce zahrnuty v menším rozsahu. 

 Celý proces somatické embryogeneze je započat indukcí embryogenní kultury, jak již 

bylo popsáno výše v textu (5.2.1).  

6.1.1 Anatomie embryogenní kultury v průběhu indukce  
V závislosti na genotypu jednotlivých druhů, jsou somatická embrya smrku 

pozorovatelná po několika týdnech pěstování za tmy. Kultura se většinou skládá z průsvitné 

masy nezralých somatických embryí. Během růstu embryogenní masy lze na základě 

morfologických změn odlišit dva základní typy buněk. Jeden typ buněk vymezuje budoucí 

embryo a druhý budoucí suspenzor. Je navrhováno několik možných způsobů mechanismů 

růstu embryogenní kultury: tvorba somatických embryí prostřednictvím asymetrického 

rozdělení jednotlivé buňky, tvorba somatických embryí dělením meristematických buněk 

nacházejících se v suspenzoru a štěpnou polyembryoniíí (Hakman a von Arnold, 1988).  

Asymetrickým dělením somatické buňky vzniká jednak buňka s hustou cytoplasmou, 

z které posléze vznikne samotné embryo, a zároveň buňka vysoko vakuolizovaná, tato buňka 

se označuje jako primární suspenzor. Tímto dělením se utváří bipolární systém, který si 

embryo ponechává po celou dobu svého vývoje. Následně probíhá další dělení buňky s hustou 

cytoplasmou, jehož výsledkem je řada morfologicky podobných buněk. Primární suspenzor je 

sice přítomen, ale postupně odumírá a je nahrazen sekundárním suspenzorem. Ten se utváří 

v průběhu dalšího dělení buněk s hustou cytoplazmou, při kterém se proximálně uložené 

buňky prodlužují a dávají tak vznik sekundárnímu suspenzoru. Takto vzniklá embrya 

označujeme jako raná somatická embrya (Jasik a kol., 1995, Tautorus a kol., 1991). 

 Nejčasnější prací zabývající se strukturálním popisem somatické embryogeneze smrku 

je studie autorů Hakman a von Arnold (1988). Tato studie rozděluje vývoj somatických 
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embryí celkem do 4 stádií, z toho indukce se konkrétně týká pouze první, kdy lze 

v embryogenní kultuře odlišit tvořící se dvě základní struktury. Jak je patrné na obr.1.1a, 

Hakman a von Arnold (1988) pozorovali embryogenní oblast obsahující malé meristematické 

buňky, která se strukturou odlišovala od suspenzorové oblasti, ta byla složena z dlouhých 

vakuolizovaných buněk.  

 Detailním popisem anatomické struktury vývoje somatických embryí P. abies, se 

zabývala i práce týmu z PřF UK - Svobodová a kol. (1999). Jejich embryogenní kultura 

rostoucí na proliferačním médiu, byla bílého nedrobivého vzhledu. Na mikroskopické úrovni 

byly pozorovány vakuolizované buňky, mezi kterými byly umístěny buňky s hustou 

cytoplazmou a velkými jádry (obr. 1.2a). Tato kultura odpovídá raným somatickým embryím. 

Embrya se skládala z malých meristematických buněk, na které navazovaly buňky suspenzoru. 

Dalším druhem, u kterého byla embryogenní kultura založena z nezralých zygotických 

embryí, je P. koraiensis, zde bylo použito devět různých genotypů (Li a kol., 2008). Četnost 

úspěšně vznikajících embryogenních kultur byla průměrně 74,2% u všech genotypů. 

Formování embryogenní oblasti se vyskytovalo po 3 týdnech kultivace v blízkosti hypokotylu 

použitých zygotických embryí. Po dobu těchto tří týdnů byla embrya průhledná a jejich buňky 

se stále prodlužovaly (obr. 1.1b). 

 I u různých druhů borovic jsou běžně používány explantáty získané z nezralých 

zygotických embryí (Zhang a kol., 2007). Příkladem použití jiného typu explantátu je druh 

P. pinea, kdy byly k indukci použity explantáty megagametofytu (Carneros a kol., 2009).  

 Embryogenní kultura indukovaná u P. bungeana byla průsvitná a slizovitá, obsahovala 

mnoho drobných nezralých embryí (obr. 1.3). Po 20 dnech kultivace se barva kultury změnila 

z bílé na hnědou (Zhang a kol., 2007). V embryogenní hmotě hybridního modřínu Larix x 

leptoeuropaea Gutmann a kol. (1996) pozorovali také dvě oblasti: první tvořily hustě 

cytoplazmatické buňky, tyto buňky vykazovaly četnou mitotickou aktivitou a druhou oblastí 

byl suspenzor. 

Jednou z dalších možností vzniku raných somatických embryí je jejich utvoření 

z meristematické buňky suspenzoru. Tato buňka vzniká asymetrickým dělením některé z  

buněk suspenzoru, která se náhodně během vývoje somatického embrya oddělila a ponořila se 

mezi buňky suspenzoru (Tautorus a kol., 1991).  

Štěpná polyembryonie je běžná vlastnost pozorovaná v průběhu vývoje raných 

zygotických embryí u jehličnanů, je to proces vzniku několika embryí z jediné zygoty. 

Výsledkem u somatické embryogeneze je několik embryí mající společný suspenzor (Hakman 

a von Arnold, 1988). Štěpná polyembryonie u raných somatických embryí je velmi často se 
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vyskytujícím jevem (obr. 1.2b). Struktury takto vzniklé byly pozorovatelné v prvním a druhém 

týdnu kultivace u P. abies (Svobodová a kol., 1999). Častá polyembryogeneze byla 

zaznamenána i u hybridního modřínu Larix x leptoeuropaea (Gutmann a kol., 1996). 

6.1.2 Proliferace somatických embryí 
 Po úspěšné indukci je embryogenní kultura přenesena na proliferační médium, které je 

přibližně stejného složení jako médium indukční, obsahuje tedy nízkou hladinu auxinů, 

cytokininů a sacharózy. Velikost přenášených embryí na proliferační médium bývá několik 

milimetrů. Somatická embrya indukovaná z nezralých zygotických embryí Larix x 

leptoeuropaea dosahovala dva dny po indukci přibližně 0,15 mm a byla již schopná přenosu 

na proliferační médium (Gutmann a kol., 1996). Autoři Vágner a kol. (2005) označili embrya 

druhu P.  abies, která byla velká 8-10 mm, jako vhodná pro přenos. 

 Embryogenní kultura u P. pinea byla dobře viditelná po čtvrtém týdnu kultivace (obr. 

1.4a) a mohla být úspěšně umístěna na proliferační médium. V průběhu proliferace byla 

embrya bílá a u některých byly pozorovány podélné praskliny (obr. 1.4b). Potom, co byla 

embrya separována a rozmístěna na médium v malých shlucích, se jejich růst zlepšil (obr. 

1.4c). Pokud byla embrya rovnoměrně rozprostřena na filtrační disk, bylo pozorováno výrazné 

zlepšení v následném růstu embryí (obr. 1.4d, e, f) (Carneros a kol., 2009).  

 
 
 

  
 

Obr. 1.1: Indukce somatických embryí. a Viditelně rozlišená embryogenní oblast P. abies (e) a oblast 
buněk vysoce vakualizovaných – suspenzor (s). Převzato z Hakman a von Arnold (1988). b 3 týdny 
stará embryogenní oblast (šipka) u druhu P. koraiensis. Úsečka v obrázku odpovídá 2 mm. Převzato 
z Li a kol. (2008). 
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Obr. 1.2: Indukce somatických embryí. P. abies a Embryogenní kultura na proliferačním médiu, 
patrné jsou okrsky meristematických buněk. b Polyembryonie, embryogenní oblast dávající vznik 
několika embryím. Úsečka v obrázku odpovídá 200 µm. K barvení použita alciánová modř a pravá 
červeň jádrová. Převzato ze Svobodová a kol. (1999).  
 

 
 

Obr. 1.3:  Indukce embryogenní tkáně z nezralých zygotických embryí P. bungeana (ET – 
embryogenní pletivo). Převzato z Zhang a kol. (2007). 

 

 
 
Obr. 1.4: Indukce somatických embryí u P. pinea. a Megagametofyt obsahující budoucí kulturu. 
b Podélné natržení megagametofytu. c Embryogenní kultura rostoucí v trsech na médiu. 
d Embryogenní kultura rozptýlená na filtračním disku. e, f Raná somatická embrya. Úsečka 
v obrázcích odpovídá a-b 2 mm, c 4 mm, d 5 mm, e-f 0,1 mm. Převzato z Carneros a kol. (2009).  

a 

b 
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6.2 Zrání somatických embryí 
 

 Zrání somatických embryí je obecně vždy navozeno jejich přenosem na maturační 

médium, které se od iniciačního média liší hlavně přítomností ABA a sníženým či většinou 

žádným obsahem cytokininů a auxinů (viz 5.3.1). Nepostradatelnou součástí maturačního 

média je také použití vhodného osmotika.  

6.2.1 Anatomická charakteristika vývojových stádií během maturace 
Zrání je navozeno přenosem raných somatických embryí na maturační médium, pro větší 

přehlednost jsou raná somatická embrya uvedena společně s ostatními vývojovými stádii, 

kterými embrya procházejí během maturace (obr. 2.1), a to stádium cylindrické, 

prekotyledonární a kotyledonární. 

 

 

 
Obr 2.1: Jednotlivá vývojová stádia somatických embryí. a – c označují kvantitativní charakteristiky 
pozorované u somatických embryí (a – výška apikálního meristému, b – délka kořenové čepičky, c – 
šířka embrya). Převzato ze Svobodová a kol. (1999). 

Raná somatická embrya 
 Jak již bylo řečeno, v základní práci Hakman a von Arnold (1988) rozdělili celý proces 

somatické embryogeneze u P. glauca do 4 stádií, přičemž v prvním stádiu se embrya skládala 

z oblasti malých meristematických buněk s hustou cytoplazmou a dlouhými suspenzorovými 

buňkami. Tato fáze vývoje je běžně označována jako stádium raných somatických embryí. 

Svobodová a kol. (1999) pozorovali struktury raných somatických embryí, která byla bipolární 

a skládala se z malé skupinky apikálních meristematických buněk a vakuolizovaných buněk 

suspenzoru (obr. 2.2a). Přenesením raných embryí na maturační médium o vhodném složení 
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embrya postupně přecházejí do dalších stádií, po celou dobu si však somatická embrya 

zachovávají svůj bipolární charakter. 

 U borovic mají raná somatická embrya stejně jako u smrku bipolární charakter, ovšem 

od embryí smrku se liší výrazně delšími suspenzory. Tato skutečnost byla dokumentována 

například u P. pinea. Carneros a kol. (2009) pozorovali u raných somatických embryí tohoto 

druhu dlouhé suspenzory, které byly charakteristické špičatým tvarem. 

Cylindrické embryo 
 Po přenosu raných somatických embryí na maturační médium se embrya postupně 

přeměňují na embrya cylindrického tvaru, délka potřebná k navození dalších stádií je vždy 

závislá na konkrétním druhu.  

 U P. abies byla embrya pěstována na médiu obohaceném o ABA po 8 týdnů. V prvním 

týdnu maturace nebyla pozorována žádná výrazná změna, embrya se nacházela stále ve fázi 

raných somatických embryí (obr. 2.2a), pouze v apikální oblasti meristematických buněk 

probíhalo časté dělení. Ve druhém týdnu  již embrya dospěla do cylindrického stádia (obr. 

2.2b) – byla neprůhledná a lesklá v oblasti vystupující nad povrch embrygenní hmoty, také ve 

vnitřní stavbě byl pozorován další vývoj. Díky meristematické aktivitě, která přetrvávala i 

v tomto týdnu, se začal vyvíjet protoderm (Svobodová a kol., 1999). I Hakman a von Arnold 

(1988) pozorovali u P. glauca embrya vyčnívající nad povrch embryogenní hmoty. Povrch 

embryí byl hladký a lesklý, embrya byla spojena dlouhým, poměrně vysoce vakualizovaným 

suspenzorem (obr. 2.3a, b).  

Prekotyledonární embryo 
 Prekotyledonární stádium je dalším vývojovým stupněm zrajících embryí. Tohoto 

stádia bylo u P. abies dosaženo již třetí týden kultivace (obr. 2.2c). Embrya byla 

charakterizovaná svým prodlužováním a měnící se vnitřní strukturou. Byla založena kořenová 

čepička na spodní straně meristematické oblasti, ve které byla také pozorovatelná kolumella 

(střední sloupek). V následujícím týdnu byla kořenová čepička již značně oddělena a nad ní se 

v meristematickém pletivu objevily svazky prokambia (obr. 2.2d). Částečně se suspenzorová 

oblast přeměnila ve snadno odlišitelné nekrotické pletivo (Svobodová a kol., 1999). 

 Svobodová a kol.. (1999) definovali prekotyledonární embryo jako embryo, které se od 

cylindrického liší pouze ve vnitřní struktuře, vzhledem k tomu, že studie Hakman a von 

Arnold (1988) byla založena na pozorování pouze vnější morfologie, nemohla být tato dvě 

stádia nijak odlišena a byla označena společně jako druhé stádium vývoje. 
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 Pozorování světelným mikroskopem ukázalo, že po přenosu raných somatických 

embryí P. koraiensis (obr. 2.4a, 2.5a, b) na maturační médium s obsahem ABA, přešla embrya 

do prekotyledonárního stádia (obr. 2.5c), kdy embrya měla kulovitý tvar a byla stále spojena 

s průhledným suspenzorem (Li a kol., 2008).    

Kotyledonární embryo 
 Embryo nacházející se v kotyledonárním stádiu má již vyvinuté dělohy a svojí 

strukturou odpovídá zygotickému embryu v semeni (obr. 2.3c), podle Hakman a von Arnold 

(1988) bylo toto stádium u P. glauca označeno jako třetí. Carneros a kol. (2009) se přímo 

zaměřili na sledování strukturních podobností mezi somatickými a zygotickými embryi u 

P. pinea. Dospěli k závěru, že embrya v kotyledonárním stádiu jsou u druhu P. pinea velmi 

nápadně podobná svým zygotických protějškům. Podobnost somatických embryí 

se zygotickými je dokladem úspěšného vývoje somatických embryí. 

 U P. abies dospěla embrya do kotyledonárního stádia po 2-3 týdnech maturace (Vágner 

a kol., 2005). Jiná práce dokládá přítomnost děloh u embryí až v pátém týdnu kultivace 

(Kumštýřová, 1999). Tyto rozdíly v časovém průběhu zrání jsou způsobeny použitím různého 

média. V prvním případě bylo médium obohaceno o 5% PEG a to způsobilo celkově rychlejší 

vývoj embryí. U P. koraiensis byl pozorován po 3 týdnech u embryí kulovitý tvar a 

v následujícím týdnu se již v kultuře nacházelo mnoho somatických embryí v kotyledonárním 

stádiu (obr. 2.4b,c, 2.5d) (Li a kol., 2008). 

 U kotyledonárního embrya (obr. 2.2e) je pozorováno formování apikálního dómu a růst 

děloh (Svobodová a kol., 1999). Aby somatická embrya byla plně zralá a mohla postoupit do 

dalšího vývoje, musí být kultivována ještě po určitou dobu, ta se opět liší v závislosti na druhu 

a složení použitého média (Vágner a kol., 2005). Při pokračování kultivace nebyly u embryí P. 

abies pozorovány žádné další vnitřní změny, pouze bylo pozorováno hnědnutí a tloustnutí 

embryí a začínaly se rozpadat jejich kořenové čepičky. Rozpad kořenové čepičky byl později 

vysvětlen na mikroskopické úrovni, příčinou je povrchové narušení embrya spojené 

s ukládáním škrobu a fenolických látek (Svobodová a kol., 1999). 

 Kotyledonárnární embrya u P. pinea (obr. 2.6a, b, c, d) mají značně podlouhlé dělohy a 

v některých případech bylo dokonce pozorováno připojení zbývajícího suspenzoru (Carneros a 

kol., 2009).  

 Za zralá somatická embrya považujeme embrya mající dělohy, vyvinutý apikální 

meristém, svazky prokambia, kořenový meristém a kořenová čepička embrya je 

desintegrovaná. Takovýchto embryí je dosaženo po několika týdnech maturace, doba zrání je 
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závislá na složení maturačního média. U P. abies bylo těchto embryí dosaženo po osmi 

týdnech. Embrya se již dále nevyvíjela, jediné co přetrvávalo byl rozpad kořenové čepičky 

(Svobodová a kol., 1999). 

 U somatických embryí byly pozorovány abnormální struktury pokud byla doba 

kultivace příliš prodloužena, protoderm embryí kalusovatěl a struktury kořenové čepičky byly 

porušeny. Kalusovatění protodermu embryí je způsobeno akumulací fenolických látek a jejich 

současného ukládání v povrchových vrstvách rozvolněné kořenové čepičky (Gosslová, 2000). 

 

 

 
Obr. 2.2: Somatická embrya P. abies v maturační fázi. a Rané somatické embryo, 1. týden kultivace. b 
Cylindrické embryo, 2. týden kultivace. c Prekotyledonární embryo, 3. týden kultivace. Viditelná 
diferenciace kořenové čepičky a kolumelly. d Prekotyledonární embryo, 4. týden kultivace. Kořenová 
čepička je již utvořena. e Kotyledonární embryo, 5. týden kultivace. Pozorovatelné formování a růst 
děloh. f Kotyledonární embryo, 6. týden kultivace. Kořenová čepička se začala rozpadat. Úsečka 
v obrázcích odpovídá a-d, 200 µm, e-f 500 µm. K barvení použita alciánová modř a pravá červeň 
jádrová Převzato ze Svobodová a kol. (1999). 
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Obr. 2.3:  Somatická embrya P. glauca. a Embryogenní kultura P. glauca pěstovaná po 3 týdnech na 
médiu s obsahem ABA. b Embrya po 4 týdnech pěstování společně s ABA.. c Petriho miska s malými 
kousky kalusu obsahující četné odvozené embrya. Převzato z Hakman a von Arnold (1988). 
 

 
 
Obr. 2.4 : Somatická embrya P. koraiensis. a Embryogenní kultura raných somatických embryí.  
b Somatická embrya pěstovaná po 3 týdnech na médiu s 17 µM ABA. c Zrající embrya 
v kotyledonárním stádiu po 7 týdnech pěstování. d Somatická embrya po 5 dnech desikace. Úsečka 
v obrázcích odpovídá 15 mm. Převzato z Li a kol. (2008). 
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Obr. 2.5 : Somatická embrya  
u P. koraiensis pozorovaná ve 
světelném mikroskopu.  
a Rané somatické embryo.  
b Rané globulární embryo.  
c Prekotyledonární somatické 
embryo.  
d Kotyledonární somatické 
embryo. Úsečka v obrázcích 
odpovídá a 100 µm, b 150 µm, 
c 250 µm, d 400 µm. Převzato 
z Li a kol (2008).

 

  

 

 
 
 
Obr. 2.6 : Zrání somatických embryí u 
P. pinea. a Zrání embryí na médiu s 121 µM 
ABA. b, c, d rozdílné vývojové stupně 
kotyledonárního somatického embrya. 
Úsečka v obrázcích odpovídá a 5mm, b-d 
0,5mm. Převzato z Carneros a kol. (2009).
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6.2.2 Vliv složení maturačního média na anatomii embryí 
 Podrobný popis složení maturačního média a všech látek, které se do média přidávají 

bylo popsáno již v minulé kapitole (viz 5.3.1). V této podkapitole jsou již uvedeny pouze 

zásadní ovlivnění anatomie somatických embryí látkami obsaženými v médiu při změnách 

jejich koncentrací. 

 Studie jasně prokazující zásadní význam ABA na správný anatomický vývoj 

somatických embryí u Larix x leptoeuropaea byla provedena skupinou Gutmann a kol. (1996). 

Embrya zrála po 4 týdny na maturačním médiu ve dvou variantách, první médium obsahovalo 

60 µM ABA a druhé bylo bez přítomnosti ABA. V prvním týdnu maturace nebyl mezi oběma 

variantami pozorován rozdíl. Embrya dosahovala velikosti 0,2-0,4 mm, byla globulárního 

tvaru. Na distální straně embryogenní kultury probíhala akumulace polyfenolických látek. 

Tento týden byla již patrná kořenová čepička. Pozorování světelným mikroskopem prokázalo 

rozdíly v anatomické stavbě embryí mezi oběma variantami ošetření ve druhém a třetím týdnu 

maturace. Embrya ošetřená ABA byla druhý týden cylindrického tvaru, bylo pozorováno 

prodlužování jak embrya tak jeho střední osy. V tomto týdnu se také začaly diferencovat 

dělohy, na rozdíl od varianty bez přidání ABA, kdy byla embrya stále globulárního tvaru a 

byla značně zavalitá. Ve třetím týdnu se začal vyvíjet stonkový konec embrya. Škrobová zrna 

byla viditelná v celé periferní oblasti embrya. Ve čtvrtém týdnu se embrya prodlužovala, 

kořenová oblast vykazovala vysokou organizovanost a byly v ní přítomny buňky s hustou 

cytoplazmou. Na médiu bez přidání ABA embrya v tomto týdnu neměla dobře organizovaný 

kořenový meristém. Po 4 týdnech pěstování bez ABA se začala embrya prodlužovat v oblasti 

hypokotylu a bylo pozorováno předčasné klíčení. Uskladňování zásobních látek bylo 

pozorováno pouze u varianty ošetření s ABA po 4. týdnu maturace (Gutmann a kol., 1996). 

ABA měla také vliv na počet normálně vyvinutých somatických embryí Larix x leptoeuropaea 

(Lelu a Label, 1994).  

 Bylo prokázáno, že několik bílkovin zvyšuje vnímatelnost k ABA v průběhu zrání, u 

smrku je to konkrétně transkripční faktor PaVP1. Fischerová a kol. (2008) se snažili zhodnotit 

roli PaVP1 na embryogenní potenciál a zároveň sledovali případné změny v anatomii embryí. 

Embrya v proliferační fázi byla typicky tvořená meristematickými centry spojenými 

s buňkami suspenzoru (obr. 2.7a), v této fázi nebyl zaznamenán příliš veliký přepis PaPV1. Na 

rozdíl od raných somatických embryí (obr.2.7b, c) v maturační fázi, kde se postupně přepis 

PaPV1 zvyšoval.  

 Embrya byla pěstována 2 týdny na médiu s ABA. Potom embrya pokračovala ve 

vývoji buď na médiu s ABA a dosáhla plně vyvinutých embryí a nebo na médiu bez ABA. 
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Odstranění ABA po 2 týdnech mělo za následek abnormální vývoj embryí a rychlý pokles 

projevu PaPV1. Je možné, že právě exprese PaPV1 může být velmi dobrým ukazatelem 

správného vývoje somatických embryí (Fischerová a kol., 2008). 

 Skupina Svobodová a kol. (1999) popsala podrobně nejen anatomický vývoj P. abies, 

ale také se zabývala vlivem PEG na anatomii somatických embryí. Embrya byla pěstována 

zároveň na dvou médiích o rozdílných koncentracích PEG (3,75% a 7,5%). Největším 

rozdílem mezi kulturami pěstovanými na maturačním médiu bez PEG a s přídavkem 3,75% 

PEG je načasování jednotlivých vývojových stádií během somatické embryogeneze. Embrya 

pěstovaná s přídavkem 3,75% PEG do média vykazovala nejrychlejší vývoj. Již v prvním 

týdnu dosáhla cylindrického tvaru (obr. 2.8a), ve druhém týdnu byla v prekotyledonárním 

stádiu vývoje (obr. 2.8b) a kotyledonárního dosáhla v týdnu třetím (obr. 2.8c). Pokud byla 

embrya pěstována bez PEG dosáhla cylindrického stádia ve druhém týdnu, prekotyledonárního 

ve třetím a kotyledonárního až v týdnu pátém. U varianty s přídavkem 7,5% PEG byl vývoj 

také rychlejší oproti embryím pěstovaným bez PEG, zde se vývoj lišil ovšem pouze v dosažení 

kotyledonárního stádii ve čtvrtém týdnu (obr. 2.8e, f), jinak vývoj probíhal časově stejně 

(Svobodová a kol, 1999). Rychlejšího vývoj embryí byl zjištěn u stejného druhu i při použití 

5% PEG (Vágner a kol., 2005). 

 Co se týče anatomických rozdílů při použití PEG, bylo prokázáno, že na médiu 

s 3,75% PEG u embryí nedocházelo k rozpadu kořenové čepičky. Embrya pěstovaná s 7,5% 

PEG měla velmi dlouhou kořenovou čepičku, u těchto embryí byly po 7 týdnech pěstování 

ovšem pozorovány ruptury (mezibuněčné prostory). Ruptury byly dvojího typu: menší – řady 

mrtvých buněk v primární kůře embryí (obr. 2.9c, d) a větší (obr. 2.9 a, b) v centrální části 

embryí (Svobodová a kol., 1999). 

 K pěstování embyrogenních kultur jsou běžně využívána pevná média, ale lze použít i 

média tekutá. Tekutého média bylo například využito ke kultivaci P. abies. Při jeho použití 

bylo pozorováno hned několik rozdílů od média pevného. Nejnápadnějším rozdílem byl 

asynchronní vývoj somatických embryí (obr. 2.10), ve stejnou dobu se v médiu nacházela 

embrya raná, cylindrická i prekotyledonární (Gosslová, 2000). 

 Běžně je stavba kořenového apikálního meristému u somatických embryí méně 

organizovaná, než je pozorováno u klasických embryí vznikajících ze semen (Kong a Yeung, 

1992). U somatických embryí je plně diferencovaný apikální meristém tvořen hustě 

cytoplazmatickými buňkami ve vrstvách spolu s vakuolizovanými buňkami, které jsou 

charakteristické vysokou akumulací škrobu a proteinů. U stejných druhů i stejných genotypů 

je u stavby meristému pozorována vysoká variabilita. Špatně rostlý apikální meristém, který 
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byl narušen četnými intercelulárními prostory, byl zjištěn u mnoha rodů zahrnující například: 

Picea, Pinus či Larix (Kong a Yeung, 1992). Toto formování mezibuněčných prostor, které 

fyzicky od sebe oddělují meristematické buňky od kořenového pólu vyvíjejícího se embrya, je 

výsledkem akumulace ethylenu. Při klíčení potom nedochází k úspěšné přeměně 

v životaschopné rostliny (Kong a Yeung, 1994). Ve stejné studii bylo ukázáno, že 

aminoethoxyvinyl-glycin inhibuje syntézu ethylenu, a tím se zlepšuje struktura apikálního 

meristému v průběhu vývoje a zároveň vzrůstá postembryonální produkce.  

 Zcela nově objevenou skutečností je vliv Latrukulinu B (Lat B), jedu z mořské houby, 

na celkový průběh somatické embryogeneze. Bylo zjištěno, že aplikace Lat B zlepšuje kvalitu 

zrajících somatických embryí (Havelková, 2010; Schwarzerová a kol., 2010). Rozsah a 

rychlost odpovědi embryí je závislá na koncentraci použitého Lat B, která narušuje tvorbu 

cytoskeletálních aktinových vláken. Aplikace dávkami 50-100 nm Lat B během zrání 

somatických embryí, velmi často způsobila zabití suspenzorových buněk (obr. 2.11a-f), 

přičemž buňky v meristematických centrech zůstávaly naživu, což naznačuje rozdílnou 

citlivost obou těchto typů buněk k Lat B. Ošetření způsobilo rychlejší přeměnu pokročile 

vyvinutých embryí ve zralá somatická embrya a odstranilo nedostatečně vyvinutá embrya. 

Bylo prokázáno, že u embryí lze pomocí Lat B zrychlit a dokonce synchronizovat celý vývoj 

somatických embryí (Schwarzerová a kol., 2010). 

 

 

 
Obr 2.7 : Somatická embrya P. abies. a Embryogenní kultura pěstovaná na proliferačním médiu (mc – 
meristematická oblast, sc – suspenzorová oblast). b Rané somatické embryo, 3. týden kultivace na 
maturačním médiu (pd – protoderm). c Somatické embryo s viditelnými dělohami, 5. týden kultivace 
na maturačním médiu (co – dělohy, rc – kořenová čepička). Úsečka v obrázcích odpovídá 200 µm. 
Převzato z Fischerová a kol. (2008).  
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Obr. 2.8: Vývoj somatických embryí P. abies na médiu s obsahem 3,75% a 7,5% PEG. a Cylindrické 
embryo, 1. týden kultivace na médiu s 3,75% PEG. b Prekotyledonární embryo, 2. týden kultivace 
s 3,75% PEG. Zaznamenáno formování kolumelly a kořenové čepičky. c Kotyledonární embryo, 3. 
týden kultivace s 3,75% PEG. Viditelné nověvznikající dělohy. d Prekotyledonární embryo, 3. týden 
kultivace na médiu s 7,5% PEG. e Kotyledonární embryo, 4. týden s 7,5%. Pozorovatelné dělohy a 
nápadně delší kořenová čepička ve srovnání s variantou bez PEG. f Kotyledonární embryo, 5. týden 
kultivace s 7,5% PEG. Úsečka v obrázcích odpovídá 500 µm. K barvení použita alciánová modř a 
pravá červeň jádrová Převzato ze Svobodová a kol. (1999).  
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Obr. 2.9: Ruptury (mezibuněčné prostory vyskytující se v pozdějších týdnech kultivace na médiu 
s 7,5% PEG). a, c Kotyledonární somatické embryo, 7. týden kultivace na médiu s 7,5% PEG. 
a Zachycuje ruptury v centrální části embrya (b detail). d Detail c, zachycena vrstva mrtvých buněk 
v primární kůře hypokotylu. Úsečka v obrázcích odpovídá:  a 500 µm, b, c 200 µm, d 50 µm. 
K barvení použita alciánová modř a pravá červeň jádrová. Převzato ze Svobodová a kol. (1999).  
 
 
 

 

 
Obr. 2.10: Somatická embrya u P. abies 
pětovaná na tekutém médiu. Pozorován je 
asynchronní vývoj – pohromadě jsou 
viditelná raná (rse), cylindrická (c) i 
prekotyledonární (pc) somatická embrya. 
K barvení použita alciánová modř a pravá 
červeň jádrová Převzato z Gosslová (2000).
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Obr 2.11: Srovnání somatický embryí P. abies na médiu s Lat B a bez obsahu Lat B během maturace. 
a Embryogenní kultura na kontrolním médiu v průběhu prvního týdne. Suspenzory složeny z dlouhým 
živých buněk. b Kultura na médiu s 50 nm Lat B, 1. týden kultivace. Většina suspenzorových buněk je 
mrtvá. c, d V obou případech ošetření jsou patrné vyvinuté dělohy, 3. týden maturace. e Patrný vysoký 
stupeň degradace suspenzorových buněk. f Pozorováno pouze několik málo suspenzorů na médiu s 50 
nm Lat B. Převzato ze Schwarzerová a kol. (2010). 
 
 

6.3 Klíčení 
  

 Nezbytným předpokladem pro začátek klíčení je celková zralost somatických embryí. 

U mnoha embryogenních kultur byla sice získána zralá embrya, ale nebyla schopná 

následného klíčení. Bylo zjištěno, že velmi užitečným postupem je po ukončení maturace 

embryí vložit desikační fázi (viz 5.4). U některých druhů byla porovnávána somatická embrya 

po desikaci se zygotickými embryi a byla zjištěna jejich velice nápadná podobnost (Fowke a 

kol., 1994). Dnes se již běžně tato fáze vkládá mezi maturaci a klíčení.  

 Důležitost desikace dokládá například pozorování autorů Webstera a kol. (1990). Ti 

porovnávali úspěšnost klíčících embryí P. glauca x P. engelmanii u dvou variant, jedna 
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varianta embryí podstoupila desikaci a druhá ne. Ukázalo se, že po jednotýdenním vysychání 

byl počet klíčících embryí výrazně vyšší a i jejich anatomie byla lepší.  

 Kvalita naklíčených rostlin se po desikační fázi výrazně zlepšuje. Důkazem je 

například pozorování u druhu P. korainesis (Li a kol., 2008). Embrya po desikaci byla 

neprůhledně bílá. Po jednom týdnu embrya zezelenala (obr. 3.1a) a po 5 týdnech pěstování 

měla již dobře vyvinuté kořeny (obr. 3.1b), které po 8 týdnech dosahovaly 2,0-2,5 cm. 

Postranní kořeny byly patrné již po 10 týdnech pěstování (obr. 3.1c).  

 Složení maturačního média má bezprostřední vliv na průběh celého klíčení, důležitým 

předpokladem je správná koncentrace všech použitých látek v médiu (viz. 5.5). Role světla při 

desikaci není zatím moc jasná, ale u P. abies bylo pozorováno zlepšení pozdějšího klíčení, 

pokud byla desikace embryí prováděna za tlumeného světla (Vágner a kol., 2005). V průběhu 

klíčení je světlo samozřejmě již vyžadováno.  

 Rostliny s vyvinutými postranními kořeny, které jsou dostatečně velké, jsou schopné 

přenosu do prostředí ex vitro, tedy skleníku, kde se dále pěstují za přítomnosti dostatečné 

teploty a ztlumeného světla (Vágner a kol., 2005). 

 

    

 
 

Obr. 3.1 : Mladé rostliny P. korainesis. 
a Somatická embrya po 5 dnech desikace, již 
viditelně zelená. b Po 8 týdnech s již 
viditelnými kořeny. c Mladé rostliny po 10 
týdnech pěstování, u kterých se vyvíjí 
postraní kořeny. Úsečka v obrázku odpovídá 
a 3,5 mm, c 10 mm. Převzato z Li a kol. 
(2008).

.
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7 Závěr 
 
 Somatická embryogeneze jehličnanů je proces známý a zkoumaný poměrně dlouho – 

již několik desetiletí. V otázce pochopit jak celý proces funguje a čím je ve svém průběhu 

ovlivňován, bylo učiněno mnoho studií, které pomohly proces objasnit a ukázaly způsoby 

možné optimalizace kultivačních protokolů. Do dnešní doby bylo sepsáno nespočetné 

množství studií zabývající se zkoumáním nejvhodnějších kultivačních podmínek a neustále 

nově vznikající práce popisují další možné cesty, jak by mohl být kultivační protokol vylepšen 

a bylo dosaženo rychleji vývoje kvalitních somatických embryí. Pro optimalizaci protokolů je 

nutné se zabývat nejen morfologických popisem embryí, ale především jejich vnitřní 

strukturou, která podmiňuje následný správný vývoj embryí. Ve své práci jsem se pokusila 

čtenářovi poskytnout ucelený pohled na vznik a následný vývoj somatických embryí, včetně 

všech dosud dobře prozkoumaných faktorů, které průběh embryogeneze ovlivňují. Ve druhé 

části jsem se snažila popsat vývoj anatomických struktur, které můžeme během somatické 

embryogeneze nalézt pod vlivem různé modifikace kultivačních podmínek.  

 Při sepisování této práce jsem se seznámila se zajímavými poznatky, především 

faktografickými týkajících se tématu, ale také jsem se naučila pracovat s velkým množstvím 

literatury a i přes počáteční obtíže, mi tvorba práce přinesla mnoho užitečných zkušeností. 

Jsem ráda, že jsem si toto téma vybrala, ve své diplomové práci bych ráda v tomto tématu 

pokračovala a pokusila popsat strukturální vývoj somatických embryí pod vlivem přidání 

aromatických cytokininů do média. Tyto nově objevené skutečnosti, založené především na 

molekurálních metodách, jsou v současné době velkým příslibem pro celkové zlepšené kvality 

somatických embryí a právě podrobná práce zabývající se vlivem aromatických cytokininů na 

vývoj somatických embryí doposud chybí. 
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