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1. Imię i nazwisko: Katarzyna Nawrot – Chorabik 

 

2. Posiadane dyplomy i stopnie naukowe 

- Wykształcenie średnie: Państwowe Liceum Muzyczne im. Fryderyka Chopina w Krakowie 

- Wykształcenie wyższe: Magister inżynier ogrodnictwa – specjalizacja: Genetyka, Hodowla 

i Nasiennictwo, Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Ogrodniczy, 

1996 r. 

Tytuł pracy: „Wstępne badania nad regeneracją i transformacją kapusty głowiastej za pomocą 

Agrobacterium tumefaciens" 

Doktor nauk leśnych – specjalność naukowa: fizjologia, Akademia 

Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny, 2004 

Tytuł pracy: „Zastosowanie markerów molekularnych do oceny zmienności somaklonalnej 

wybranych gatunków rodzaju Abies (Abies grandis Lindl. i Abies alba Mill.)”  

Promotor:     Prof. dr hab. Adam Dolnicki 

Recenzenci:  Prof. dr hab. Maria Klein 

                     Prof. dr hab. Władysław Chałupka 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu 

1996-1997 – asystent naukowo-dydaktyczny w Katedrze Szczegółowej Hodowli Lasu w 

zespole dydaktycznym Fizjologii Roślin Drzewiastych Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej 

w Krakowie 

1997-2004 – asystent naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Fizjologii Drzew Leśnych Wydziału 

Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie 

2004-2005 (do czerwca) - asystent naukowo - dydaktyczny w Katedrze Fitopatologii Leśnej 

Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (w związku z restrukturyzacją jednostek na Wydziale) 

2005 (od lipca) - obecnie – adiunkt naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Fitopatologii Leśnej, 

Mykologii i Fizjologii Drzew Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie  

(w związku z restrukturyzacją jednostek na Wydziale).  
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4. Ogólna charakterystyka dorobku naukowego  

Moje zainteresowania naukowe obejmują fizjologię roślin z włączeniem patofizjologii i 

biotechnologii leśnej. Kierunek - fizjologię skoncentrowałam na badaniach wzrostu i rozwoju 

roślin wybranych gatunków drzew ze szczególnym uwzględnieniem czynników 

warunkujących morfogenetyczne przemiany na poziomie komórkowym in vitro. Od samego 

początku skupiłam się na eksperymentach regeneracji roślin w kulturach tkankowych via kalus 

– tkance roślinnej, która w naturalnych warunkach występuje jako merystem przyranny. 

Głównym zamierzeniem było więc opracowanie metod mikrorozmnażania - somatycznej 

embriogenezy i organogenezy przybyszowej dla ważnych z punktu widzenia gospodarki leśnej 

gatunków z rodzaju: Abies i Pinus. Równocześnie prowadziłam badania nad otrzymywaniem i 

proliferacją tkanki kalusa nieebriogennego i emriogennego jako materiału wyjściowego do 

badań stresu roślin na poziomie komórkowym in vitro. Moja działalność nie ograniczyła się 

więc do opracowania technik mikropropagacji, ale eksperymentalnie rozwiązałam problem 

abiotycznych i biotycznych czynników stresowych wpływających na uwarunkowania zmian 

morfologicznych, cytologicznych i embriologicznych komórek kalusa, które to zmiany będą 

mogły determinować skutki stresu u dojrzałych fizjologicznie roślin - in vivo. Dlatego w 

pierwszym etapie działalności naukowej obiekt moich badań tj. kalus embriogenny gatunków 

z rodzaju Abies uzyskany na drodze mikrorozmnażania poddałam analizom genetycznym. Ten 

temat zrealizowałam w swojej pracy doktorskiej, a obejmował on zmienność somaklonalną, 

która może być obserwowana u regenerantów pod wpływem swoistej zmienności eksplantatu 

lub pod wpływem manipulacji związanych z kulturami tkankowymi. Zaznaczam przy tym, że 

rodzaj  czynności proceduralnych stanowił rodzaj stresu dla roślin w ramach prowadzonej 

hodowli in vitro. Celem tych badań było określenie stopnia zmienności u A. alba. Wykonałam 

analizy przy użyciu markerów molekularnych RAPD, co zaliczam do znaczącego osiągnięcia 

w dziedzinie nauk leśnych, gdyż do roku 2009  nikt na świecie nie zajmował się oceną 

zmienności somaklonalnej u drzew leśnych nagozalążkowych stosując przyjętą przeze mnie 

analizę przeprowadzoną na klonach różnych genotypów kalusa embriogennego. Wyniki 

uzyskałam na poziomie morfologicznym oraz zmian w amplifikacji polimorficznych 

fragmentów DNA. Nieodzownym przedmiotem moich badań było opracowanie procedury 

dezynfekcji materiału roślinnego (głównie nasiennego), która będzie ujednolicona dla 

wszystkich gatunków drzew leśnych nagozalążkowych i wybranych okrytozalążkowych i 

pozwoli na otrzymanie 100% sterylności hodowli in vitro. Tego rodzaju badania prowadziłam 

od roku 1999. Ostateczny efekt moich eksperymentów skompilowałam w postaci opisu 

procedury dezynfekcji (skróconego protokołu), co zawarłam w publikacjach z lat 2015 i 2016. 
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Doświadczenia ściśle związane z wdrożeniem tkanki kalusa jako modelu badawczego w 

fizjologii roślin rozpoczęłam po uzyskaniu tytułu doktora nauk leśnych. W roku 2007 

opublikowałam pierwszą opracowaną przeze mnie metodę indukcji na megagametofitach 

tkanki kalusa Abies grandis wraz z omówieniem jej morfogenetycznego rozwoju. W 

perspektywie miałam nadzieję na wprowadzenie do leśnictwa plantacyjnego ten introdukowany 

gatunek szybko rosnącej, mrozoodpornej jodły, która mogłaby zastąpić A. alba szczególnie w 

północno - zachodniej Polsce oraz w Karpatach, gdzie być może została by ograniczona 

dewastacja lasów np. poprzez dostarczanie materiału na choinki i stroisz. Następnymi 

gatunkami, z których uzyskałam kalus i siewki in vitro były: A. alba, A. nordmanniana oraz 

Pinus sylvestris. Jako gatunki nagozalążkowe były bardzo trudne w opracowaniu 

mikrorozmnażania, ze względu na słabo rozwinięty poziom embriologii eksperymentalnej in 

vitro drzew iglastych. Również to osiągnięcie uważam za istotne i strategiczne, gdyż 

udokumentowane eksperymentalnie badania, przedstawione w kolejnych pracach wniosły 

znaczący wkład w fizjologię i biotechnologię roślin drzewiastych. Omówiono w nich 

morfogenezę tkanki roślinnej - kalusa oraz warunki jej otrzymywania z uwzględnieniem 

licznych czynników endogennych i środowiskowych regulujących procesy wzrostu i 

różnicowania komórek. Uzyskane na drodze mikrorozmnażania rośliny stanowiły próbę 

otrzymania siewek wolnych od patogenów, o pożądanym genotypie w sposób wegetatywny. 

Następstwem powyższych badań były dywagacje eksperymentalne nad współistnieniem 

organizmów samożywnych – roślin i cudzożywnych – grzybów oraz mechanizmów obronnych 

doprowadzających do wykształcenia najrozmaitszych cech przystosowawczych na skutek 

wzajemnych oddziaływań. Tym samym wyłoniła się konieczność integracji badań nad 

odpornością z dziedziną fitopatologii. Były to interdyscyplinarne badania fizjologiczno – 

fitopatologiczne kultur dualnych in vitro czyli tzw. patofizjologia. Mogłam je realizować dzięki 

współpracy z Panem Prof. dr hab. Tadeuszem Kowalskim. W ramach projektu badawczego pt. 

„Interakcje między kalusem Pinus sylvestris L. i grzybami o różnych właściwościach 

biotroficznych jako podstawa oceny patogeniczności grzybów i podatności genotypów rośliny 

gospodarza” przyznanego mi na lata 2011 - 2014 prowadziłam badania patofizjologiczne, w 

których określiłam typy zmian cytogenetycznych i fenotypowych oraz wzrostu tkanki stadium 

embrionalnego P. sylvestris w kulturach dualnych pod wpływem oddziaływania gatunków 

grzybów o różnych właściwościach biotroficznych: względnych pasożytów (Gremmeniella 

abietina), endofitów (Anthostomella formosa) i saprotrofów (Phacidium lacerum). 

Wyselekcjonowałam genotypy sosny zwyczajnej odporne na wybrane gatunki grzybów 

chorobotwórczych. Ze względu na duże znaczenie dla gospodarki leśnej, badania nad 
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stresowymi czynnikami biotycznymi, rozszerzyłam poza grantem na inne gatunki drzew i 

grzybów m.in. Abies alba z Heterobasidion spp. oraz Picea abies z Grosmannia piceiperda i 

Ophiostoma tetropii. Ponadto badałam abiotyczne czynniki stresowe na poziomie 

komórkowym: wpływ metali ciężkich na rośliny (m. in. chromu, niklu i cynku), które 

zrealizowałam we współpracy z Panem Prof. Stephen’em Woodward’em z Uniwersytetu 

Aberdeen w Wielkiej Brytanii oraz oddziaływanie niskich temperatur podczas krioprezerwacji 

tkanek i  embrionów we współpracy z Katedrą Fizjologii Roślin Uniwersytetu Śląskiego. 

Natomiast w kooperacji z Zakładem Fizjologii i Biochemii Roślin Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w ramach Projektu „Programu 35+” realizowanego w ramach Jagiellońskiego 

Konsorcjum Naukowo-Biznesowego dla Badań Biomolekularnych i Komórkowych CELL-

MOL-TECH z dotacji projakościowej wynikającej z nadania Wydziałowi Biochemii, Biofizyki 

i Biotechnologii UJ statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) od roku 

2017 prowadzę badania we współpracy z Prof. dr hab. Tadeuszem Kowalskim (UR) i Dr hab. 

Dariuszem Latowskim (UJ) nad poznaniem mechanizmu generowania oporności jesionu 

wyniosłego (Fraxinus excelsior L.) na wybrane patogeny grzybowe pod wpływem 

Janthinobacterium sp. Celem projektu było wyjaśnienie roli bakterii Janthinobacterium sp. w 

powstaniu oporności tkanki kalusa i siewek jesionu wyniosłego na dwa patogeny grzybowe: 

Hymenoscyphus fraxineus i Diplodia mutila.  

Na dorobek naukowy składają się 54 pozycje, z których 32 stanowią prace naukowo - 

badawcze, w tym: 19 oryginalnych prac w j. angielskim i 13 prac w j. polskim. Z prac naukowo 

- badawczych 13 artykułów jest indeksowanych w bazie JCR (Journal Citation Reports), a 7 

nieindeksowanych w JCR. Przedłożyłam 2 rozdziały  w książkach w języku angielskim oraz 2 

rozdziały w książce i 1 artykuł w formie monografii w języku polskim, 4 publikacje popularno-

naukowe, 3 recenzowane materiały pokonferencyjne w czasopismach międzynarodowych i 

krajowych. Zaprezentowałam 10 prezentacji na międzynarodowych i krajowych konferencjach 

naukowych, 7 opracowań naukowych. W bazie JCR znajdują się publikacje naukowe, które 

ukazały się w czasopismach takich jak: Biologia Plantarum, Dendrobiology, Forest Pathology, 

Journal of Forestry Research, Phyton-Annales Rei Botanicae, Plant Biosystems, Sylwan. 

Ponadto moje prace opublikowałam w czasopismach krajowych takich jak:  Acta Agraria et 

Silvestria ser. Silvestris, Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Kosmos, Leśne 

Prace Badawcze, Wiadomości Botaniczne. Większość moich prac naukowych, opartych w 

dużej mierze o bogaty materiał eksperymentalny to prace, w których jestem jedynym autorem 

(14 prac) lub autorem korespondencyjnym (4 prace). Sumaryczny Impact Factor wynosi 14,26, 

natomiast liczba punktów obliczona na podstawie punktacji MNiSW to 368.  
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Index Hirsch’a wg Web of Science wynosi 4, wg Google Scholar 5, a wg Scopus 5. Liczba 

cytowań wg najważniejszych instytucji lub wyszukiwarek naukowych przedstawia się 

następująco: Web of Science - 24,  Scopus – 41. Recenzowałam 5 oryginalnych prac 

naukowych zarówno dla wysoko punktowanych czasopism zagranicznych (indeksowanych w 

bazie JCR) takich jak: European Journal of Plant Pathology (05.2018 r.), Journal of Forestry 

Research (10.2016 r.), PLOS ONE (06.2017 r.), The Open Biotechnoloy Journal Betham 

Science Publishers (07.2017 r.), jak i polskich Acta Scientarum Polonorum (08.2017 r.). 

Odbyłam dwa krótkoterminowe staże naukowe w zakresie biotechnologii drzew – jeden 

zagraniczny i jeden krajowy (zał. 4, poz. III L, pkt 1, 2). Nabyłam tam umiejętności z zakresu 

technik i metod kultur tkankowych, które następnie samodzielnie rozwijałam, m.in. poszerzając 

zakres umiejętności z biologii molekularnej (zmienność somaklonalna), zdobyty wcześniej na 

kierunku studiów, który ukończyłam oraz wypracowując własne protokoły mikrorozmnażania. 

W Institute of Plant Genetics and Biotechnology Slovak Academy of Sciences przyznano mi 

indywidulanego konsultanta naukowego (supervisor) – Panią Dr Boženę Vookoá CSc. dla 

podwyższenia mojej wiedzy i zawiązania współpracy pomiędzy naszymi ośrodkami 

naukowymi. Byłam kierownikiem (w jednym) i współwykonawcą (w trzech) projektach 

badawczych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych (KBN - Nr grantu 

7057/B/P01/2011/40) i Narodowe Centrum Nauki (NCN - Nr UMO -2016/21/B/NZ9/01226) 

oraz zleconych przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych (DGLP - Nr ER-2717-4/14) i 

Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący (KNOW). Wygłaszałam referaty m.in. w Centrum 

Naukowym Biotechnologii UR w Krakowie, dla korporacji Vitroflora oraz dla pracowników i 

studentów Politechniki Krakowskiej Wydziału Architektury na temat znaczenia technik 

tkankowych in vitro drzew i krzewów dla modernizacji zadrzewień w obszarach 

zurbanizowanych. Uczestniczyłam w licznych szkoleniach m.in. szkoleniu obsługi 

sekwenatora automatycznego - Life Technologies – 3500 Series Genetic Analyzer, 

prowadzonym przez firmę Applied Biosystems (04.2013 r.), komory fitotronowej Biogenet 

Fito, systemu do elektroforezy pionowej BioRad. Od roku 2015 do dnia dzisiejszego jestem w 

składzie Rady Programowej Centrum Naukowego Biotechnologii Uniwersytetu Rolniczego w 

Krakowie. W roku 2016 otrzymałam nagrodę indywidualną III° J.M. Rektora Uniwersytetu 

Rolniczego w Krakowie za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki.  

Realizowałam badania w ramach Rektorskiego Funduszu Stypendialnego, który otrzymałam w 

latach 2007 – 2008. Byłam promotorem 32  prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich. 

 

 



6 
 

Wykaz cytowani wg Web of Science, GoogleScholar, ResearchGate (grudzień 2018) 

 Uwzględniono 2 publikacje z numerem DOI, ze statutem „early view” (szczegółowy wykaz w zał. 4) ٭

Zbiorcze zestawienie dorobku naukowego z przyporządkowaniem do poszczególnych form 

aktywności (szczegółowy wykaz w zał. 4) 

  Liczba punktów obliczona wg listy czasopism punktowanych w roku opublikowania artykułu lub dla٭ 

    wcześniej opublikowanych artykułów wg najwcześniej dostępnej listy czasopism. 

Kategoria Web of Science٭ GoogleScholar ResearchGate 

Liczba prac w bazie JCR 12 31 12 

Liczba cytowań 24 104 60 

Liczba cytowani (bez autocytowań) 11   

Liczba artykułów cytujących 15   

Średnia liczba cytowani jednego 

artykułu 
2,4   

Liczba odczytów   576 

Indeks Hirsch’a (H) 4 5  

 

Rodzaj publikacji/aktywności 

Przed doktoratem Po doktoracie Łącznie 

Liczba 
Punkty* 

MNiSW 
Liczba 

Punkty* 

MNiSW 
Liczba 

Punkty* 

MNiSW 

Artykuły w czasopismach 

indeksowanych w bazie JCR 
  13 240 13 240 

  Artykuły w czasopismach   

  nieindeksowanych w bazie JCR 
2 3 5 50 7 53 

Artykuły popularno - naukowe 2  2 8 4 8 

Monografie i rodziały w monografiach 1 3 4 29 5 32 

  Recenzowane materiały      

  pokonferencyjne w czasopismach 

międzynarodowych (z IF) i krajowych: 

 

1 

 

13 

 

2 

 

22 

 

3 

 

35 

RAZEM 6 19 26 345 32 368 

RAZEM z pominięciem prac 

zgłaszanych jako osiągnięcie 
 26 254 

Sumaryczny IF z roku wydania 

publikacji 
        0,283 13,97 14,26 

Liczba publikacji (1 autor) 2  12 153 14 153 

Liczba publikacji współautorskich  

(2 autorów) 
3 6 5 46 8 52 

Liczba publikacji współautorskich  

(3 autorów lub 4 autorów) 
1 13 8 150 8 163 

  Inne formy działalności naukowej: 

Referaty naukowe i postery 
2  8  10  

Sprawozdania z realizacji projektu, 

opracowania, ekspertyzy naukowe 
  7  7  

Recenzje   5  5  

  ŁĄCZNIE     54 368 
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5. Wskazanie osiągnięcia naukowego stanowiącego podstawę do ubiegania się o stopień 

naukowy doktora habilitowanego 

Zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.): 

Tytuł osiągnięcia naukowego: 

Moje osiągnięcie naukowe, będące podstawą złożonego wniosku o wszczęcie postępowania 

habilitacyjnego stanowi monotematyczny cykl 6 publikacji przedstawionych pod wspólnym 

tytułem: 

„Wypracowanie metody uzyskiwania tkanki kalusa i jej zastosowanie w fizjologicznych 

modelach badawczych wybranych gatunków drzew leśnych” 

 

5.1. Wykaz publikacji wchodzących w skład osiągnięcia naukowego 

 

5.1.1.  Nawrot - Chorabik K. 2015. The Effect of Explant Origin, Media and Growth 

Regulators on the Initiation and Proliferation of Embryogenic Callus of Pinus sylvestris in 

Somatic Embryogenesis. Phyton-Annales Rei Botanicae. 55: 279-295. 

- IF: 0,567; MNiSW: 15 pkt 

- Mój udział procentowy: 100% 

 

5.1.2. Nawrot - Chorabik K. 2016. Plantlet regeneration through somatic embryogenesis in 

Nordmann's fir (Abies nordmanniana). Journal of Forestry Research. 27: 1219-1228. 

- IF: 0,774; MNiSW: 15 pkt 

- Mój udział procentowy: 100% 

 

5.1.3. Nawrot - Chorabik K. 2014. Interactions between embryogenic callus of Abies alba and 

Heterobasidion spp. in dual cultures. Biologia Plantarum 58: 363-369. 

- IF: 1,849; MNiSW: 25 pkt 

- Mój udział procentowy: 100% 
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5.1.4. Nawrot - Chorabik K., Grad B. Kowalski T. 2016.  Interactions between callus cultures 

of Pinus sylvestris and pine fungi  with different trophic properties. Forest Pathology. 46: 

179-186. 

- IF: 1,576; MNiSW: 30 pkt 

- Mój udział procentowy: 80% 

 

5.1.5. Nawrot - Chorabik K. 2017. Response of the callus cells of fir (Abies nordmanniana) 

to in vitro heavy metal stress. Folia Forestalia Polonica, series A – Forestry. 59: 25-33.   

- MNiSW: 15 pkt 

- Mój udział procentowy: 100% 

  

5.1.6. Nawrot - Chorabik K., Sitko K. 2014. The Effect of Abscisic Acid and Dimethyl 

Sulfoxide and Different Temperatures on the Cryopreservation Process of Abies 

nordmanniana Embryogenic Callus. Phyton-Annales Rei Botanicae. 54: 275 - 284. 

- IF: 0,528; MNiSW: 15 pkt 

- Mój udział procentowy: 90% 

 

Sumaryczny IF publikacji wchodzących w skład osiągnięcia naukowego: 5.294  

Suma punktów MNiSW publikacji wchodzących w skład osiągnięcia naukowego: 115 

We wszystkich powyższych publikacjach byłam jedynym autorem lub autorem 

korespondencyjnym. 

 

5.2. Omówienie celu naukowego prac i osiągniętych wyników wraz z rozważeniem ich   

ewentualnego wykorzystania 

 

  Wprowadzenie 

Ze względu na zwiększającą się liczbę ludności, popyt na surowiec drzewny i zużycie 

produktów leśnych jest coraz większy zarówno w Polsce jak i na świecie. Stwarza to 

bezpośrednie zagrożenie dla środowiska przyrodniczo - leśnego, gdyż może w przyszłości 

doprowadzić do zubożenia lasów. Obserwuje się dynamiczne zamieranie niektórych gatunków 

roślin m.in. poprzez intensyfikowany, negatywny wpływ biotycznych i abiotycznych 

czynników stresowych na florę leśną. Obecnie bez znajomości zrozumienia reakcji obronnych 
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roślin już na poziomie komórkowym przeciw niekorzystnemu działaniu np. infekcji grzybów 

patogenicznych, toksycznych metali śladowych, anomalii temperaturowych, nie sposób jest 

zrozumieć zintegrowanej odpowiedzi całego organizmu roślinnego na różnego pochodzenia 

bodźce wywołujące stres i powodujące dostosowanie wzrostu roślin do różnych warunków 

środowiskowych. Co więcej, w ostatnich latach najbardziej poszukiwanymi modelami 

doświadczalnymi są komórki i tkanki w miarę możliwości jednolite, gdyż stwarzają możliwości 

śledzenia procesów fizjologicznych i morfogenetycznych (Wróblewski 1994). Dlatego w 

niniejszym cyklu publikacji stanowiącym osiągnięcie naukowe zaprezentowałam nowy model 

badawczy osiągnięty dzięki opracowaniu metod i technik in vitro użytecznych dla leśnictwa, 

który może wspomóc znalezienie przyczyn stresów w komórkach i tkankach roślinnych przy 

równoczesnym wskazaniu linii obrony bądź nabywaniu tolerancji.  

Aby móc zrealizować podjęte cele badawcze należało w pierwszej kolejności wypracować 

niezbędne techniki dla uzyskania komórek i tkanek gatunków drzew in vitro, na których w 

kolejnych etapach badań będą realizowane dalsze eksperymenty. Mikrorozmnażanie drzew 

leśnych okazało się jedynym z najkorzystniejszych narzędzi uzyskiwania tkanki kalusa jako 

optymalnego remedium do aplikacji w fizjologii stosowanej drzew leśnych. Z punktu widzenia 

leśnictwa mikrorozmnażanie stanowi jedną z wielu możliwości zapewniającą m.in. 

podwyższenie zalesienia poprzez masową produkcję wybranych genotypów elitarnych dla 

osiągnięcia lepszego wzrostu, formy i odporności drzew na niekorzystane warunki środowiska 

szczególnie w odniesieniu do plantacyjnego modelu leśnictwa. W przedstawionym cyklu 

publikacji wykazano, że mikroropropagacja  jest o wiele bardziej perspektywiczna, niż zakłada 

sama definicja. Wykazano bowiem, że dodatkowo kreuje ona wiele innych wariantów 

eksperymentalnych. Biorąc pod uwagę jedną z zasadniczych metod tej biotechnologicznej 

techniki tj. somatyczną embriogenezę zaznaczono w niej rolę pośredniego jej produktu jakim 

jest tkanka kalusa. Tkanka ta, która w naturalnych warunkach występuje jako tkanka przyranna, 

została wykorzystana przeze mnie jako fizjologiczny model badawczy. Stanowi ona bazę do 

prowadzenia zaawansowanych badań fizjologicznych, biotechnologicznych i zespolonych 

badań fizjologiczno - fitopatologicznych, czy fizjologiczno - ekologicznych. Z powyższych 

powodów przedstawiony cykl publikacji obejmuje opracowanie metody pozyskiwania tkanki 

kalusa z gatunków z rodzaju Abies i Pinus na drodze mikrorozmnażania i jej zastosowanie w 

zakresie następujących prac badawczych in vitro: badaniach patofizjologii drzew, tolerancji 

różnych genotypów na stres abiotyczny metali ciężkich oraz w badaniu tolerancji na niskie 

temperatury. Kierunkami badawczymi jakie rozwinęłam jest zatem fizjologia z elementami 

patofizjologii oraz biotechnologii.  
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Mikrorozmnażanie jako metoda hodowli tkankowych in vitro stanowi nie tylko 

podstawowe narzędzie biotechnologiczne, ale technika ta wykorzystana jest także w badaniach 

podstawowych nad fizjologią wzrostu i rozwoju roślin. Jest ona szczególnie cenna  ze względu 

na: prowadzenie analiz procesów zachodzących w ściśle kontrolowanych warunkach, czyli bez 

wpływu czynników zakłócających np. środowiskowych oraz ze względu na możliwość 

otrzymywania podczas rozwoju morfogenetycznego wyselekcjonowanych roślin o 

preferowanych cechach np. odpornych na abiotyczne i biotyczne czynniki stresowe. Metody 

mikrorozmnażania tj. somatyczna embriogeneza oraz organogeneza zostały jako pierwsze 

wdrożone do  leśnictwa. Oparto o nie pionierskie badania, które koncentrowały się na 

opracowaniu mikrorozmnażania ważnych gospodarczo drzew leśnych (Hakman i in. 1985). W 

trakcie pierwszej  metody - somatycznej embriogenezy pośredniej tj. procesu, podczas którego 

pojedyncze komórki ulegają ściśle uporządkowanym podziałom i różnicowaniu na 

proliferowanej (dzięki zjawisku totipotencji)  tkance kalusa, formowane są zarodki somatyczne. 

Ulegają one konwersji w siewki poprzez kolejne stadia rozwojowe: globularne, sercowate, 

torpedy i liścieniowe (Yang, Zhang 2011). Drugą metodą – organogenezy, zarówno z udziałem 

tkanki kalusa jak i z jej pominięciem, otrzymuje się z merystematycznych zawiązków organy 

roślin, które są klonami rośliny matecznej. Tkanka kalusa powstająca podczas somatycznej 

embriogenezy pośredniej lub organogenezy pośredniej ma niewątpliwie ważny udział w 

badaniach nad podjętym przeze mnie tematem. Jest ona konieczna do założenia kultur dualnych 

in vitro z udziałem grzybów np. o różnych właściwościach troficznych. Badania te - 

zmierzające do podwyższenia odporności roślin przez wytworzenie warunków sprzyjających 

nabyciu odporności w rozwoju ontogenetycznym (selekcja genotypów kalusa) - 

zaprezentowano po raz pierwszy w Polsce. W ciągu morfogenezy kalusa, podczas której 

kształtują się zarodki, tkanki, a z nich rośliny istnieje sieć korelacji wzrostowych pomiędzy 

komórkami, tkankami i organami. Podobna tendencja kształtuje się w systemie obronnym 

roślin (Hrib i in. 1995). Rośliny nie tylko ewolucyjnie wytworzyły tkanki uniemożliwiające 

wnikanie organizmów obcych (kutikula, ściany komórkowe wysycone celulozą, lignina w 

komórkach zdrewniałych, suberyna w korku), ale również wykształciły systemy obronne 

utrudniające, a nawet uniemożliwiające różnego rodzaju ingerencje ze środowiska 

zewnętrznego w postaci wytwarzania białek odpornościowych, reaktywnych postaci tlenu i 

wolnych rodników, zmianę w ekspresji genów itp. Różnego typu reakcje obronne mogą 

wywoływać u roślin między innymi grzyby, które pod wpływem tkanki kalusa pełniącej rolę 

elicytora, wycofują się z patogenicznej inwazji. Elicytory generują białka typu PR (ang. 

pathogenesis related proteins) o masie cząsteczkowej około 14 – 17 kDa, które to wykazują 
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aktywność przeciwgrzybowa, co udowodniono w niniejszym cyklu publikacji i innych 

publikacjach (Nawrot 2010). Badania interakcji patogen – gospodarz pozwoliły ponadto poznać 

naturalne mechanizmy reakcji roślin na infekcję. Wiedza ta jest podstawą nowych strategii 

selekcjonowania roślin odpornych na patogeny (Nawrot-Chorabik i in. 2016). Inne analizy, 

dotyczące  wpływu metali ciężkich na tkanki kalusa drzew, dały rozwiązanie kwestii wielkości 

i efektu toksyczności wybranych metali w stosunku do roślin drzewiastych. Równocześnie 

zbadano wyzwalanie tolerancji przez różne genotypy na ten stres abiotyczny już na poziomie 

komórkowym oraz wpływ czasu kumulacji metali w komórkach na dalszy wzrost i rozwój 

morfogenetyczny kalusa i roślin. Efektem tych prac było wykazanie, że poszczególne genotypy 

wytwarzają różną strategię obrony przed czynnikami stresowymi tzn. pozwalającą albo na 

unikanie stresu albo na jego tolerancję. Pierwsza strategia  polega na wykształceniu i 

uruchomieniu przez komórki mechanizmów uniemożliwiających lub utrudniających 

przekroczenie przez jony metali bariery jaką jest błona komórkowa, czyli ich wniknięcia do 

protoplastu. Druga strategia polega na wykształceniu i uruchomieniu mechanizmów wewnątrz 

komórki, neutralizujących jony metali oraz mechanizmów naprawczych usuwających 

spowodowane ich aktywnością uszkodzenia. Ta strategia pozwoliła komórkom na wzrost i 

rozwój nawet po przeniknięciu metalu do protoplastu (Lovrencic i in. 2008; Nawrot-Chorabik 

2017; Zacchini i in. 2009). Szczegółową interpretację wyników można było uzyskać na 

podstawie analiz spektrofotometrycznych wprowadzonych do badań nad metalami ciężkimi w 

niniejszym cyklu publikacji (Nawrot-Chorabik 2017). Embriogenna tkanka kalusa wraz z 

zaidukowanymi zarodkami somatycznymi – zaczątkami nowych roślin, może być także 

poddana nowoczesnej metodzie krioprezerwaji polegającej na długoterminowym 

przechowaniu materiału roślinnego w temperaturze ciekłego azotu (LN -196°C). Pewne gatunki 

drzew leśnych nie zostały do tej pory objęte programem zabezpieczenia rezerwuarów 

genowych w bankach genów. W największych narodowych zasobach genetycznych roślin w 

Nowe Delhi w Indiach (The National Bureau for Plant Genetic Resources) zgromadzono zbiory 

ponad 1200 eksplantatów z 50 gatunków roślin zagrożonych wyginięciem (Pence 1999; 

Engelmann 2004), co nadaje sens opracowywaniu metod krioprezerwacji dla gatunków 

drzewiastych nie objętych jeszcze programem, przy równoczesnym pokonaniu trudności 

związanych z konsekwencjami uszkodzenia struktur komórkowych w fazie dehydratacji 

zamrażania i rehydratyzacji rozmrażanych komórek roślinnych, w tym komórek kalusa 

embriogennego. Rozwiązanie tego zagadnienia przedstawiono w pracy Nawrot-Chorabik, 

Sitko (2014).  
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Wyniki badań zawarte w przedstawionym cyklu publikacji będą mogły być wykorzystane w 

przyszłości w dalszych, zaawansowanych pracach fizjologiczno - biotechnologicznych nad 

molekularnymi mechanizmami odpornościowymi komórek na biotyczne i abiotyczne czynniki 

stresowe wybranych gatunków drzew oraz w opracowaniu wybranych elementów systemu 

antyoksydacyjnego w trakcie procesu morfogenezy tkanki kalusa in vitro.  

 

5.3. Cele naukowe przyjęte w badaniach i drogi ich realizacji 

 

W doświadczeniach, których rezultatem jest sześć publikacji zaprezentowanych jako moje 

osiągnięcie naukowe podjęłam problemy do tej pory nie rozwiązane w odniesieniu do drzew 

leśnych, których wspólnym i zarazem nadrzędnym celem było wykazanie wpływu wybranych 

czynników biotycznych i abiotycznych na procesy morfogenetyczne komórek roślinnych in 

vitro. Ten nadrzędny cel został osiągnięty poprzez realizację pięciu celów szczegółowych:  

 

Cel 1 Wykazanie wpływu pochodzenia materiału roślinnego, rodzaju pożywki i zawartych w 

niej fitohormonów na inicjację i proliferację tkanki kalusa (publikacja 1 – pkt 5.1.1.)  

Cel 2 Potwierdzenie zależności morfogenetycznego rozwoju tkanki kalusa w trakcie 

somatycznej embriogenezy od długości fali świetlnej oraz składu pożywki dla podwyższenia 

regeneracji roślin w warunkach in vitro (publikacja 2 - pkt 5.1.2.) 

Cel 3 Wypracowanie testów w kulturach dualnych in vitro z udziałem grzyba i tkanki kalusa 

jego gospodarza jako podstawa oceny patogeniczności i stopnia zagrożenia ze strony grzyba 

(publikacja 3 i 4 - pkt 5.1.3. i pkt 5.1.4.) 

Cel 4 Określenie znaczenia genotypu rośliny w związku z nabywaniem tolerancji na kumulację 

metali ciężkich w komórkach z równoczesnym wskazaniem wybranych przejawów 

toksyczności badanych metali (publikacja 5 – pkt 5.1.5.) 

Cel 5 Wykazanie tolerancji na stres temperaturowy tkanki kalusa embriogennego z 

jednoczesnym określeniem wpływu przeciwstawnych krioprotektantów na efekt 

krioprezerwacji (publikacja 6 – pkt 5.1.6.) 

 

Dwa pierwsze cele zrealizowano w oparciu o opracowanie przeze mnie techniki 

mikrorozmnażania dla dwóch gatunków drzew tj. sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) i jodły 

kaukaskiej (Abies nordmanniana (Steven) Spach). Z uwagi, że są to gatunki nagozalążkowe 

zastosowano metodę somatycznej embriogenezy najbardziej rozpowszechnioną w tej grupie 
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roślin. Eksplantatem pierwotnym niezbędnym do założenia kultur tkankowych były izolowane 

z dojrzałych, nieprzechowywanych lub krótko przechowywanych (maksymalnie 1 rok nasienny 

w temp. 4° +/- 1°C) nasion pochodzących z obcozapylenia, zarodki zygotyczne. W przypadku 

sosny nasiona pochodziły z trzech nadleśnictw Polski południowej: Koniecpol, Oleśnica 

Śląska, Brzesko, a w przypadku jodły z regionu Vallø na wschodnim wybrzeżu wyspy Zelandia 

we wschodniej Danii (Nawrot-Chorabik 2015, 2016 – pkt 5.1.1, pkt 5.1.2.). Cel trzeci, czwarty 

i piąty odnosił się do reakcji komórek roślinnych na biotyczne i abiotyczne czynniki stresowe. 

W pierwszej kolejności prowadzono testy w kulturach dualnych in vitro. Zrealizowano je z 

udziałem tkanki kalusa A. alba z grzybami Heterobasidion spp. (Nawrot – Chorabik 2014 – 

pkt. 5.1.3.). W kulturach dualnych badaniom poddano także tkankę kalusa P. sylvestris oraz 

izolaty trzech gatunków grzybów: Gremmeniella abietina (Lagerb.) M. Morelet, Anthostomella 

formosa Kirschst., Phacidium lacerum Fr. pochodzących z Nadl. Miechów, Kobiór, Stary Sącz, 

Brynek i Ojcowskiego Parku Narodowego (Nawrot-Chorabik i in. 2016 - – pkt 5.1.4.). W 

drugiej kolejności realizowano następne cele (czwarty i piąty), które dotyczyły czynników 

abiotycznych wpływających na komórki i tkanki roślinne. Prowadzono je na materiale 

pochodzącym z hodowli in vitro A. nordmanniana tj. na otrzymanych drogą mikrorozmnażania 

trzech różnych genotypach embriogennej tkanki kalusa poddanej czynnikowi stresowemu 

jakim są metale śladowe -  miedź, ołów i kadm (cel czwarty) (Nawrot-Chorabik 2017 – pkt 

5.1.5.) oraz sześciu różnych genotypach embriogennych komórek tkanki kalusa poddanych 

stresowi spowodowanemu niską temperaturą (cel piąty) (Nawrot-Chorabik 2014 – pkt 5.1.6.). 

 

Realizacja pierwszego i drugiego celu oparta była o badania nad wpływem warunków 

zewnętrznych na mikrorozmnażanie w hodowlach tkankowych.  Eksperymenty były ze sobą 

powiązane metodycznie. Postawiono następującą hipotezę: pochodzenie materiału roślinnego, 

użyty eksplantat pierwotny, rodzaj pożywki suplementowanej regulatorami wzrostu oraz 

długość fali świetlnej mają znaczący wpływ na powodzenie hodowli in vitro. Z danych 

literaturowych wynika, że do obecnej chwili (publikacje z cyklu pkt. 5.1.1. – 5.1.2.) nie 

opracowano otrzymywania tkanki kalusa i zregenerowanych wegetatywnie roślin P. sylvestris 

i A. nardmanniana metodą somatycznej embriogenezy in vitro, przy wykorzystaniu jako 

eksplantatu pierwotnego dojrzałych zarodków zygotycznych, warunkujących ukształtowanie 

się organów przyszłej rośliny o identycznym genotypie jak genotyp dawcy eksplantatu 

(Przybecki 1994). Zoptymalizowano jedynie metodę somatycznej embriogenezy zainicjowanej 

z niedojrzałych nasion tzw. megagametofitów izolowanych z niedojrzałych szyszek Pinus 

sylvestris (Keinonen-Mettälä i in. 1996; Lelu-Walter i in. 2008) oraz Abies nordmanniana 
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(Nørgaard, Krogstrup 1991). Jak podaje literatura zastosowanie megagametofitów ma pewne 

wady (Szczygieł 2005). Dyskutowane są niedoskonałości wynikające z frekwencji indukcji 

embrionów na kalusie embriogennym z eksplantatów pierwotnych jakimi są niedojrzałe 

zarodki, m.in. ze względu na to, że pozyskanie takich eksplantatów jest bardzo kłopotliwe. 

Głównie z powodu wielu terminów zbioru niedojrzałych szyszek, często z wysokich partii 

drzew, jak również ze względu na krótki okres odpowiedniego stadium rozwoju niedojrzałych 

zarodków tj. około 2 - 4 tygodni po zapłodnieniu, które dodatkowo, po wyłożeniu na pożywkę 

będą zdolne do totipotencji oraz częste lata nieurodzaju szyszek drzew, wynikają powyższe 

niedogodności (Szczygieł 2005). W niniejszym cyklu publikacji opracowano metodę 

mikrorozmnażania z eksplantatu dogodniejszego jakim są zarodki dojrzałe izolowane z 

dojrzałych nasion. Należy przy tym wziąć pod uwagę fakt, że fizjologiczne właściwości 

młodych nasion różnią się znacznie od właściwości nasion dojrzałych. Różna dojrzałość nasion 

może jednocześnie wywierać duży wpływ na właściwości roślin z nich wyrosłych. Wyraźnie 

korzystniejsze jest zatem stosowanie dojrzałych zarodków zygotycznych, izolowanych z 

dojrzałych nasion, które można przechowywać w odpowiednich warunkach tj. np. w 

chłodniach, jak zaprezentowano w niniejszych dwóch publikacjach wchodzących w skład cyklu 

publikacji, co niewątpliwie można zaliczyć do jednego z nowatorskich osiągnięć.  

 

5.3.1. Wpływ pochodzenia materiału roślinnego, rodzaju pożywki i zawartych w niej 

fitohormonów na inicjację i proliferację tkanki kalusa (cel 1)  

Badania prowadzono na gatunku P. sylvestris. Jak podano w podrozdziale 5.3. zarodki 

pochodziły z nasion pozyskanych z trzech regionów nasiennych: Nadl. Koniecpol, Nadl. 

Oleśnica Śląska, Nadl. Brzesko oddalonych od siebie średnio o około 200 km. Na efektywność 

procesu morfogenezy miał wpływ nie tylko genotyp rośliny (pojedynczy zarodek zygotyczny 

stanowił odrębny genotyp), ale również pochodzenie materiału nasiennego  powiązane z 

warunkami klimatycznymi (Nawrot-Chorabik 2015 – pkt 5.1.1.). Morfologiczne zróżnicowanie 

nasion pochodzących z różnych rejonów i ich przeżywalność mogło być konsekwencją m.in. 

różnych warunków siedliskowych drzewostanu. Słabe nasłonecznienie (związki organiczne nie 

dostarczane są w wystarczającym stopniu w wyniku hamowanej fotosyntezy), niedobór wody 

(hamuje aktywność metaboliczną), zbyt niska lub wysoka temperatura (spowalnia aktywność 

enzymatyczną podczas reakcji biochemicznych) sprzyjały wszelkim nieprawidłowością 

anatomicznym i morfologicznym nasion. W następstwie prowadziło to do wykształcenia nasion 

płonnych lub braku pełnej dojrzałości funkcjonalnej nasion, ewentualnie nasion z zarodkiem 

zygotycznym niepoprawnie wykształconym fizjologicznie. Takie nasiona musiały być usunięte 
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podczas izolacji zarodków, co w dużym stopniu powodowało konieczność zwiększenia liczby 

izolacji (nawet o 50%). Rodzaj pożywki i zawartych w niej hormonów roślinnych oraz innych 

związków np. aminokwasów dobierano dla każdego z etapów metody somatycznej 

embriogenezy osobno. Zostały wykorzystane pożywki, których wybór był rezultatem 

wcześniejszych badań w kulturach in vitro tzn. bogate w makro- i mikroelementy, witaminy, 

źródło węgla oraz regulatory wzrostu i rozwoju czyli pożywki najkorzystniejsze dla gatunków 

nagozalążkowych. W badaniach zastosowano trzy rodzaje zmodyfikowanych pożywek 

zestalonych: DCR (Gupta, Durzan 1985), LV (Litvay i in. 1985) i MS (Murashige, Skoog  

1962) suplementowane 2250 µg x dm-3 6-benzyladenine (BA), 3 µg x dm-3 kwas 2,4 - 

dichlorooctowy (2,4-D) i 3 µg x dm-3 kwas naftylo-1-octowy (NAA). Regulatory wzrostu 

dodawano w postaci roztworów przez sterylne filtry strzykawkowe (0,2 µm), po procesie 

autoklawowania. Modyfikacja pożywek podstawowych polegała na zwiększeniu stężenia w 

pożywce cynku w postaci ZnSO4 x 7H2O do 87,6 mg x dm-3 (o: 100%  w DCR i MS; 50% w 

LV) oraz wprowadzeniu 1000 mg x dm-3  hydrolizatu kazeiny oraz 500 mg x dm-3 aminokwasu 

– glutaminy i obniżeniu stężenia makroelementów w pożywkach LV i MS. Cynk w pożywce 

miał za zadanie aktywować niektóre enzymy i stymulować metabolizm azotowy i fosforanowy 

w komórkach kalusa oraz zintensyfikować syntezę tryptofanu, który jest prekursorem 

naturalnej auksyny – kwasu indolilo-3-octowego (IAA). W pewnym stopniu wpływał również 

na aktywacje auksyn syntetycznych tj. 2,4-D i NAA. Zoptymalizowanie stężenia substancji 

zestalającej pożywki tzn. użycie Agargel (Sigma-Aldrich) w stężeniu 0,4% było ważne ze 

względu na prawidłowość rozwoju kalusa. Użycie w pożywkach zoptymalizowanego stężenia 

Agargel spowodowało, że nie była  utrudniona dyfuzja, a co za tym idzie zmniejszona 

dostępność substancji odżywczych dla komórek (przy zbyt wysokim stężeniu substancji 

żelującej) oraz nie wystąpiła „szklistość” eksplantatów  tzn. kalus nie był zbyt uwodniony, 

czemu sprzyjają zbyt niskie stężenia substancji zestalającej. Do eksperymentów wchodzących 

w skład pierwszej publikacji (pkt 5.1.1.) weszły również prowadzone równolegle dodatkowe 

eksperymenty nad fitohormonami roślinnymi wprowadzanymi do pożywki LV. Testowano trzy 

grupy regulatorów wzrostu, których stężenia wyrażono w µg x dm-3: auksyny - kwas 2,4-

dichlorofenoksyoctowy (2,4-D) – 3,0,  kwas naftylooctowy (NAA) 3,0, picloram (PIC) -  250  

oraz cytokininy: benzyloaminopuryna (BA) - 2250, kinetyna (KIN) - 1000  w trzech 

kombinacjach (Nawrot-Chorabik 2015 – pkt  5.1.1.). Wykonano izolacje zarodków 

zygotycznych (po trzy powtórzenia na jeden badany czynnik) z około 1800 nasion sosny. 

Badania poparto analizą statystyczną przeprowadzoną testem wielokrotnych porównań 
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Tuckeya, poprzedzonym jednoczynnikową analizą wariancji (zał. 5 - kopie prac wchodzących 

w skład jednotematycznego cyklu publikacji).  

 

Pochodzenie nasion P. sylvestris odegrało istotną rolę podczas morfogenzezy prowadzonej 

metodą somatycznej embriogenezy. Eksplantaty pierwotne - zarodki zygotyczne  izolowane z 

dojrzałych nasion w zależności od ich pochodzenia reagowały w różny sposób dając kalus 

embriogenny, bądź nieembriogenny na pożywce o tym samym składzie. Kalus embriogenny 

powstał w 63% na nasionach z Oleśnicy Śląskiej. Kalus embriogenny (17%) oraz 

nieembriogenny w 61% zainicjowano na nasionach z Brzeska. Z nasion pochodzących z Nadl. 

Koniecpol nie uzyskano kalusa embriogennego, natomiast dały one kalus nieembriogenny w 

najniższej frekwencji tj. 41%. Kalus embriogenny otrzymany z w. wym. pochodzeń posłużył 

jako tkanka wyjściowa do mikrorozmnażania, natomiast tkankę kalusa nieembriogennego z 

Nadl. Brzesko wykorzystano do badań kultur dualnych z udziałem grzybów (Cel 4) (Nawrot-

Chorabik i in. 2016 – pkt 5.1.4.). Najwięcej nasion żywych, z poprawnie wykszatłconymi 

zarodkami, dobrych jakościowo, dających zarówno wysokie wartości inicjacji kalusa 

nieembriogennego, jak i embriogennego otrzymano z Nadl. Brzesko. Warunki klimatyczne, 

szczególnie średnia roczna temperatura powietrza w tym nadleśnictwie wynosi 8,1°C, a średnią 

najniższą temperaturę zanotowano w styczniu (– 3,1°C), co w porównaniu z pozostałymi 

nadleśnictwami zalicza Nadl. Brzesko do położonych w rejonie klimatycznym o największych 

średnich amplitudach rocznych. Takie temperatury, niekiedy silne wiatry i ulewne deszcze 

zadecydowały o najbardziej zróżnicowanym klimacie. Analiza wariancji wykazała na 

statystycznie istotne różnice pomiędzy poszczególnymi pochodzeniami wskazując 

równocześnie na grupy jednorodne (Nawrot-Chorabik 2015 – pkt 5.1.1.). Drugim warunkiem 

powodzenia hodowli in vitro jaki badano było podłoże hodowlane czyli pożywka stała, 

klasyczna, którą poddano modyfikacji. Najbardziej optymalną pożywką dla inicjacji, wzrostu i 

rozwoju tkanki kalusa P. sylvestris okazała się zmodyfikowana pożywka LV uzupełniona  w 

2250 µg x dm-3 BA, 3 µg x dm-3 2,4-D i 3 µg x dm-3 NAA. Jej szczegółowy skład przedstawiono 

w publikacji z cyklu Nawrot-Chorabik (2015), (pkt 5.1.1). Na tej pożywce po 3 tygodniach 

hodowli in vitro uzyskano najwyższą frekwencję inicjacji kalusa tj. 8,9% kalusa 

embriogennego (barwa biaława, średnica ok. 5-10 mm, średnia masa 320-640 mg, komórki 

dobrze uwodnione, kalus śluzowaty, zawierający zarodki somatyczne) i 59,4% kalusa 

nieembriogennego (barwa zielono-żółta, średnica ok. 3-7 mm, średnia masa 220 mg, komórki 

zbite, słabo uwodnione). Pożywka  ta różniła się znacznie swoim składem od innych, co 

znalazło przełożenie w morfogenetycznym rozwoju tkanki kalusa. Potwierdziła to również 



17 
 

przeprowadzona analiza statystyczna danych, z której wynika, że istnieją różnice istotne 

statystycznie pomiędzy pożywkami odnoszące się zarówno do kalusa embriogennego, jak i 

nieembriogennego. Analiza  potwierdza również, że pożywka LV dała najlepszy rezultat 

embriogenezy, a jej modyfikacja wpłynęła na podwyższenie  frekwencji kalusa 

nieembriogennego. Ponadto na pożywce LV w 5 tygodniu hodowli dodatkowo zaobserwowano 

2,5 % wzrost frekwencji inicjacji kalusa embriogennego i 1,8% kalusa nieembriogennego. Jest 

to  zjawisko typowe dla gatunków nagozalążkowych.  W części liścieniowej zarodków 

zygotycznych wytworzył się kalus embriogenny pomiędzy pierwszym a drugim pasażem (3 - 

5 tydzień hodowli in vitro). Kalus ten po pasażach wytworzył zarodki somatyczne w stadium 

globularnym i był zdolny do dalszej morfogenezy.  

Badania na gatunku P. sylvestris objęły również wpływ zawartych w pożywce fitohormonów 

na inicjację i proliferację tkanki kalusa. Regulatory wzrostu tj. auksyny i ich analogi oraz 

cytokininy wyzwalały embriogenny potencjał u eksplantatów pierwotych. Zmodyfikowaną 

pożywkę LV suplementowano auksynami (2,4-D, NAA, PIC - picloram) i cytokininami (BA, 

KIN - kinetyna), które przetestowano w trzech kombinacjach:  2,4-D, NAA, BA oraz 2,4-D, 

BA, KIN i PIC, BA. Z założeń teoretycznych wynika, że o prawidłowym rozwoju komórek i 

morfogenezie roślin w kulturach in vitro w dużym stopniu decyduje proporcja między 

stężeniami egzogennych auksyn i cytokinin. Dlatego w pierwszej poddanej badaniom 

kombinacji stosunek auksyn do cytokinin wynosił 1 : 400, w drugiej kombinacji 1 : 80, a w 

trzeciej kombinacji 1 : 9. Obie grupy hormonów współdziałały na poziomie zarówno wewnątrz-

, jak i zewnątrzkomórkowym, koordynując w skomplikowany sposób podziały komórkowe, 

wzrost, różnicowanie i regenerację. 

Najwyższą frekwencję kalusa embriogennego tj. 31 % uzyskano na zmodyfikowanej pożywce 

LV z dodatkiem  auksyn: 2,4-D  i NAA (po 3,0 mg x dm-3 każdej auksyny) oraz cytokininy: 

BA (2250 mg x dm-3) (kombinacja 1). Kalus ten był aktywny morfogenetycznie, co było 

gwarantem jego intensywnej proliferacji. Zaobserwowano ponadto, że inicjacja embrionów na 

tkance kalusa nie zawsze gwarantuje dalszą, ekspresyjną proliferację danej linii kalusa 

(Nawrot-Chorabik 2015 – pkt 5.1.1), (zał. 5 - kopie prac wchodzących w skład 

jednotematycznego cyklu publikacji). 

 

5.3.2. Potwierdzenie zależności morfogenetycznego rozwoju tkanki kalusa w trakcie 

somatycznej embriogenezy pośredniej od długości fali świetlnej oraz składu pożywki dla 

podwyższenia efektu regeneracji roślin w warunkach in vitro (cel 2). 
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Cel ten był następstwem koncepcyjnym celu pierwszego. Badania prowadzono na tkance kalusa 

A. nordmanniana, którą poddano testom na czynnik światła jako moderatora procesu 

fotomorfogenezy. Drugorzędnym założeniem było wprowadzenie do pożywek syntetycznych 

regulatorów wzrostu, które wykorzystano jako związki powszechnie stosowane w produkcji 

sadzonek in vitro. Działanie fitohormonów, których efektem jest m.in. stymulacja wzrostu 

komórek, tkanek i roślin nie należało do bezpiecznego, z punktu widzenia pro ekologii, sposobu 

modelowania hodowli in vitro. Dlatego założeniem celu drugiego było zbadanie, czy ze 

względu na zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego światło jako naturalny czynnik 

fotosyntezy w sposób wyraźny decyduje o morfogenezie tkanek i roślin w warunkach in vitro. 

Przy podjęciu się realizacji tego celu należy zaakcentować, że konieczność poszukiwania 

ekologicznych i zarazem nowatorskich rozwiązań uzyskiwania roślin o pożądanych cechach 

przy zastosowaniu światła do tej pory okazała się ważna tylko w doświadczeniach 

prowadzonych na roślinach ogrodniczych, w których wykazano ważną rolę światła o określonej 

częstotliwości fali, oddziałującego na morfogenezę i wzrost. Nie badano tego czynnika w 

odniesieniu do drzew. Sygnały świetlne odbierane przez rośliny dzięki obecności 

wyspecjalizowanych fotoreceptorów, głównie chlorofili wraz z karotenoidami oraz 

fitochromem i kryptochromem spełniają podwójną rolę tzn. w procesie fotosyntezy oraz 

morfogenezy. Głównym fotoreceptorem światła aktywnego w procesie fotosyntezy jest 

chlorofil z karotenoidami, natomiast w morfogenezie aktywnych jest kilka fotoreceptorów, z 

których najlepiej poznano fitochrom. Rośliny A. nordmanniana poddane badaniom 

rozmnażania w warunkach in vitro wykorzystywały zatem głównie światło niezbędne do 

procesu morfogenezy, a nie fotosyntezy, ponieważ źródło energii stanowiły dla nich 

węglowodany zawarte w pożywce. Fitochrom jako receptor rejestrujący zmiany jakościowe 

widma słonecznego odpowiadał zatem za zjawiska fotomorfogenetyczne. W prowadzonych 

eksperymentach założono tezę, że największy wpływ na morfogenetyczny rozwój tkanki kalusa 

powinno wywrzeć światło w zakresie czerwieni (660 nm) oraz dalekiej czerwieni (730 nm). 

Natomiast w krótkofalowej części widma największy wpływ na morfogenezę powinien 

wywierać bliski nadfiolet (370 nm) oraz promieniowanie niebieskie (400-500 nm) (Gupta, 

Jatothu 2013). Dlatego, dysponując fitotronem, zaopatrzonym w wentylowane regały z 

czterema rodzajami światła LED (z ang. light-emitting diode) o następujących długościach fali 

świetlnej: światło białe (400-700 nm), światło niebieskie (420-490 nm), światło czerwono-

niebieskie (420-290 nm i 600-700 nm), światło dalekiej czerwieni (700-780 nm), badano 

dojrzewanie czyli konwersję zainicjowanych na kalusie somatycznych embrionów 

podlegających intensywnym przemianom morfogenetycznym poprzez kolejne stadia 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
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rozwojowe: globularne, sercowate, torpedy i liścieniowe. Należy zaznaczyć, że pierwsze etapy 

embriogenezy (inicjacja i proliferacja kalusa) wszystkich gatunków z rodzaju Abies odbywa się 

w ciemności (Nawrot-Chorabik 2016 – pkt 5.1.2.). Przed przystąpieniem do fazy dojrzewania 

zarodków formujących się na kalusie embriogennym jodły oczyszczano kalus z regulatorów 

wzrostu wprowadzanych do pożywki SH do proliferacji. W tym celu pasażowano kalus 

embriogenny na pożywkę SH z dodatkiem węgla aktywnego w stężeniu 10 g x dm-3 

pozbawioną regulatorów wzrostu, hydrolizatu kazeiny, dodatkowego cynku w postaci ZnSO4 x 

7H2O i mezoinozytolu. Kalus na tak przygotowanej, sterylnej pożywce SH umieszczano w 

komorze fitotronowej, w temperaturze 24°C +/- 1°C, wilgotności ok. 50% na 7 dni. Po tym 

czasie namnożone odrębne genotypy kalusa (linie): 2, 11, 14, 19, 21, 22, 23 z 

prioembriogennymi masami (pro embryogenic suspension massys - PESM) przepasażowano 

na pożywkę SH do dojrzewania zarodków z zawartością 2640 mg x dm-3 kwasu abscysynowego 

(ABA) oraz 36 mg x dm-3 picloramu (PIC) sporządzona w dwóch kombinacjach różniących 

się: obecnością glikolu polietylenowego (PEG-4000) (50 g x dm-3) oraz jego brakiem w 

pożywce. Do pożywki wprowadzono zamiast 2% sacharozy - 5% maltozę, nie zastosowano 

dodatkowej ilości cynku w pożywce. pH pożywki ustalano na 5,3, a phytogel dodawano w 

stężeniu 5,0 g x dm-3. Kalus pasażowany na pożywkę o podanym składzie poddano procesowi 

wernalizacji w temp. 7°C, w ciemności przez okres 8 tygodni. Następnie kalus umieszczono na 

3 dni w fitotronie w warunkach ciemności w 24°C, w wilgotności 50%. Po tym czasie szalki z 

kalusem przenoszono na 8 tygodni do komory fitototronowej wyposażonej w 4 rodzaje światła 

LED o różnych długościach fali. Każdą z fal testowano odrębnie dla każdej linii kalusa. Dalsze 

etapy prowadzenia mikrorozmnażania A. nordmanniana metodą somatycznej embriogenezy 

oraz pozostałe zabiegi doprowadziły do uzyskania autonomicznych siewek jodły (Nawrot-

Chorabik 2016 – pkt 5.1.2.), (zał. 5 - kopie prac wchodzących w skład jednotematycznego cyklu 

publikacji).  

Wyniki zawarte w publikacji drugiej (pkt 5.1.2.), stanowiącej pierwsze na świecie opracowanie, 

w którym udowodniono zależność morfogenetycznych przemian od rodzaju długości fali 

światła in vitro u drzew leśnych nagozalążkowych były następujące: światło białe (400 – 700 

nm) oraz daleka czerwień (700 – 780 nm) dały najlepszy rezultat indukcji zarodków 

somatycznych na drodze morfogenezy. Łącznie ze wszystkich genotypów kalusa uzyskano 

około 2060 zarodków, a w dalszych etapach autonomiczne siewki, co dowodzi, że czynnik 

światła jako moderatora morfogenezy in vitro jest znaczący w przypadku drzew. 

Z badań dotyczących wpływu składu pożywki na mikrorozmnażanie A. nordmanniana oraz 

frekwencję i jakość kalusa embriogennego wynika, że zwielokrotnione w pożywkach stężenie 
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cynku (Zn) – 87,6 mg x dm-3 w uwodnionej formie ZnSO4  x 7H2O i wprowadzony hydrolizat 

kazeiny (1,5 g x dm-3 ) jako źródło białka powodują znaczne zintensyfikowanie proliferacji 

tkanki kalusa (nie tylko w gatunków z rodzaju Abies). Glikol polietylenowy (PEG-4000) (50 g 

x dm-3) odegrał istotną rolę w formowaniu zarodków somatycznych w stadium globularnym 

podczas etapu dojrzewania, ale lepsze rezultaty uzyskano stosując ABA (2640 mg x dm-3) wraz 

z PIC (36 mg x dm-3). Wyniki badań potwierdzono testem statystycznym chi kwadrat dla tabel 

wielodzielczych oraz przeprowadzoną analizą statystyczną Wilcoxona i Manna-Whitneya 

(Nawrot-Chorabik 2016 – pkt 5.1.2.), (zał. 5 - kopie prac wchodzących w skład 

jednotematycznego cyklu publikacji).  

 

5.3.3. Wypracowanie testów w kulturach dualnych in vitro z udziałem grzyba i stadium 

embrionalnego tkanki kalusa jego gospodarza jako podstawy oceny patogeniczności i 

stopnia zagrożenia ze strony grzyba (cel 3).  

Większą część podjętych badań z zakresu interakcji: roślina – grzyb mogłam zrealizować dzięki 

współpracy z Panem Prof. dr hab. Tadeuszem Kowalskim, który służył pomocą w 

ukierunkowaniu moich zainteresowań kulturami dualnymi in vitro w taki sposób, aby znalazły 

one odniesienie praktyczne w dyscyplinie leśnictwa. Badania te stworzyły konieczność 

integracji wiedzy z zakresu fizjologii i fitopatologii, co doprowadziło do znacznego wkładu w 

rozwój jednego z działów nauki – patofizjologii. 

Założeniem postawionym w celu trzecim było opracowanie techniki oceny interakcji  między 

grzybami a niezróżnicowanymi komórkami ich roślin żywicielskich oraz określenie stopnia 

patogeniczności grzybów w kulturach dualnych in vitro.  

Eksperymenty ujęto w dwóch powiązanych ze sobą publikacjach (Nawrot-Chorabik 2014 – pkt 

5.1.3. oraz Nawrot-Chorabik i in. 2016 – pkt 5.1.4.), (zał. 5 - kopie prac wchodzących w skład 

jednotematycznego cyklu publikacji).            

Badania w publikacji Nawrot – Chorabik (2014) (pkt 5.1.3.) prowadzono na tkance kalusa 

jodły pospolitej (Abies alba Mill.) z współudziałem grzybów o różnych właściwościach 

troficznych: Heterobasidion abietinum (izolat nr HMIPC 17076), H. parviporum (izolat nr 

HMIPC 18307/1) i H. annosum (izolat nr HMIPC 17086). Do badań kultur dualnych  wybrano 

3 linie (genotypy) kalusa embriogennego jodły pospolitej, stanowiące odrębne genotypy 

pochodzące z Nadleśnictw: Nowy Targ (G4), Skarżysko-Kamienna (G5), Janów Lubelski (G6). 

Izolaty grzybów z rodzaju Heterobasidion pochodziły z Ojcowskiego Parku Narodowego. Były 

wyizolowane z martwych korzeni A. alba i zidentyfikowane przy pomocy metod 

molekularnych (Kraj, Kowalski 2010). W kulturach dwuorganizmowych każdy z trzech 
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izolatów występował w połączeniu z każdą linią kalusa embriogennego (genotypem: G4, G5, 

G6) w pięciu powtórzeniach. Ponadto założono kombinacje kontrolne (w odrębnych szalkach 

Petri’ego badano wzrost kalusa oraz wzrost grzyba) zarówno dla trzech genotypów tkanki 

kalusa jak i poddanych eksperymentom gatunków grzybów. Z kultur grzybowych hodowanych 

na pożywce SH, po 10 dniach pobierano inokula o wymiarach 0,5 x 0,5 cm i umieszczono na 

środku szalki Petri’ego.  Kalus embriogenny jodły pospolitej o masie 500 mg i średnicy ok. 1 

cm umieszczono na brzegu szalki, w odległości 2,5 cm od brzegu inokulum grzyba i 0,5 cm od 

krawędzi szalki. Kultury dualne hodowano w sterylnych warunkach w szalkach Petri’ego o 

średnicy 90 mm w komorze fitotronowej w warunkach kontrolowanych (temp. 24ºC +/- 1ºC, 

wilgotność 50%),  w ciemności, na pożywce SH do proliferacji (BA – 5,0; KIN – 1,0; 2,4-D – 

0,08 [mg x dm-3]). Tak założona kultura dualna umożliwiła wykonywanie pomiarów tempa 

wzrostu grzybni w kierunku kalusa i w kierunku przeciwnym. Takie same pomiary 

wykonywano dla kontrolnych izolatów grzybów. Wyznacznikiem reakcji obronnych były 

zmiany makro – i mikroskopowe fenotypowych anomalii w morfologii kalusa oraz ocena 

szybkości wzrostu grzybni w stosunku do kalusa. Obserwacje prowadzono co 24 godziny. W 

celu wykrycia inhibicji, bądź stymulacji wzrostu izolatów badanych grzybni  porównywano 

tempo wzrostu badanej grzybni w kulturze dualnej (w kierunku kalusa i przeciwnie do niego) 

z tempem wzrostu grzybni kontrolnej, stosując test t – Studenta dla zmiennych zależnych. Dla 

porównania izolatów grzyba pod względem średniego przyrostu grzybni w kierunkach: w 

stronę kalusa i przeciwnie do niego w kolejnych dniach doświadczenia zastosowano analizę 

ANOVA testem Kruskala-Wallisa.  

H. abietinum charakteryzował się wyraźnie odmienną tendencją strategii względem wszystkich 

badanych genotypów kalusa jodły pospolitej wykazując dużą tolerancję względem kalusa 

(grzybnia najdłużej zasiedlała tkankę kalusa) nie wpływając przy tym negatywnie na jego 

kondycję fizjologiczną. Badania wykazały, że od genotypu kalusa zależy korespondencja 

pomiędzy kalusem a grzybnią w kulturze dualnej. Wynika z tego, że genotyp rośliny, a co za  

tym idzie klonalne osobniki mikrorozmnożone drogą in vitro (o identycznym genomie jak 

zarodek zygotyczny pochodzący od danego osobnika) podobnie reagują na grzyba 

powodującego określone zmiany chorobowe. Przykład stanowił genotyp kalusa embriogennego 

pochodzący z Nadleśnictwa Nowy Targ (linia kalusa - G4), który przez 50 dni pozostawał 

żywotny, dobrze uwodniony, z widocznymi pod mikroskopem strefami komórek mas 

prioembriogennych (PEM) (ang. proembryogenic masses). Biorąc pod uwagę wszystkie 

powtórzenia z udziałem badanych genotypów kalusa (G4, G5, G6) w kulturach dualnych z 

grzybami z rodzaju Heterobasiodion,  kalus pochodzącym z  Nadleśnictwa Nowy Targ (G4) 
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wykazał najsilniejsze reakcje obronne wobec wszystkich kolonii badanych gatunków z rodzaju 

Heterobasidion, gdyż charakteryzował się największą żywotnością i najdłużej tolerował 

kolonizację grzybni w kulturach dualnych bez objawów znaczących zmian morfologicznych. 

Ostatecznie udowodniono zależność reakcji obronnych komórek tkanki kalusa nie tylko od 

gatunku  grzyba, ale również oraz od genotypu rośliny żywicielskiej. Wnioskuje się więc, że 

jeśli genotyp kalusa w odpowiedzi na organizm patogeniczny uruchomi mechanizmy obronne 

w komórkach, zabezpiecza to przed rozprzestrzenianiem się patogenów tracących w ten sposób 

swoją niszę ekologiczną (Nawrot-Chorabik 2014 – pkt 5.1.3.), (zał. 5 - kopie prac wchodzących 

w skład jednotematycznego cyklu publikacji). 

 

Eksperymenty w drugiej pracy z zakresu kultur dualnych prowadzono na tkance kalusa 

Pinus sylvestris i grzybach o różnych właściwościach biotroficznych: Gremmeniella abietina, 

Anthostomella formosa, Phacidium lacerum z południowej Polski (Nawrot-Chorabik i in. 2016 

– pkt 5.1.4.). Jako eksplantaty pierwotne wykorzystano zarodki zygotyczne izolowane z 

dojrzałych nasion P. sylvestris.  Nasiona sosny pochodziły z Nadleśnictwa Brzesko. 

Pochodzenie reprezentowane było przez 100 eksplantatów przypadających na jedno 

powtórzenie. Łącznie wykonano 10 powtórzeń czyli minimum 1000 izolacji zarodków 

zygotycznych. Do badań w kulturach dualnych wybrano eksplantaty, na których zainicjowano 

i proliferowano tkankę kalusa sosny zwyczajnej. Dezynfekcję materiału roślinnego 

prowadzono wg protokołu (Nawrot-Chorabik 2015 – pkt 5.1.1.). Użyto zmodyfikowaną 

pożywkę LV (Litvay i in. 1985) uzupełnioną benzyloaminopuryną (BA) – 2,25 i 2,4-kwasem 

dichlorofenoksyoctowym (2,4-D) – 0,006 [mg x dm-3], witaminami (kwas nikotynowy, 

pirydoksyna, tiamina), wzbogaconą w cynk (ZnSO4 x 7 H2O – 87,6 mg x dm-3), 2,0% 

sacharozą, hydrolizatem kazeiny (1000 mg x dm-3) i zestaloną 0,4% phytogelem (Sigma - 

Aldrich). Grzyby izolowano ze zdezynfekowanych igieł P. sylvestris. Igły umieszczano w 96% 

etanolu (1 min.), a następnie zanurzano w 4% podchlorynie sodu (NaOCl) przez 3 min. i 

ponownie na 30 sek. w etanolu, płukano w sterylnej wodzie dejonizowanej i osuszano sterylną 

bibułą filtracyjną.  Igły cięto na sześć 10-cio mm segmentów i przenoszono do pojedynczych 

szalek Petriego na pożywkę agarowo-maltozowa - MEA (2,0% ekstrakt maltozy, 1,5% agar 

bakteriologiczny (Sigma-Aldrich) uzupełnioną po autoklawowaniu siarczanem tetracykliny 

100 mg x dm-3. Hodowla badanych grzybów przez 21 dni była prowadzona na 2,0% pożywce 

MEA. Następnie każdy z izolatów pasażowano na pożywkę LV celem przystosowania grzybni 

do pożywki, na której prowadzono dalsze badania w kulturach dualnych. Identyfikacji grzybów 

dokonał Prof. Tadeusz Kowalski. W kulturach dualnych każdy z izolatów występował w 
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połączeniu z każdą z linii kalusa. Założona kultura dualna umożliwiła wykonywanie pomiarów 

tempa wzrostu grzybni w kierunku kalusa i w kierunku przeciwnym. Takie same pomiary 

wykonywano dla kontrolnych izolatów grzybów. Dla każdego wariantu wykonano po 5 

powtórzeń. Obserwacje prowadzono co 48 godzin. Ponadto przeprowadzono analizę białek, 

której celem było określenie, które z poddanych badaniom gatunków grzybów wywołują takie 

interakcje z kalusem P. sylvestris, które doprowadzają do wytwarzania przez kalus 

specyficznych białek zaliczanych do grupy PR (ang. pathogenesis related proteins). Analizę 

prowadzono metodą SDS-PAGE z użyciem żelu poliakrylamidowego i markera PageRuler Plus 

Prestained Protein Ladder (10 - 250 kDa) w pięciu etapach omówionych szczegółowo w 

publikacji Nawrot-Chorabik i in. (2016) (pkt 5.1.4.). Wykonano nieparametryczną analizę 

wariancji (ANOVA) Friedmana dla powtarzanych pomiarów (zał. 5 - kopie prac wchodzących 

w skład jednotematycznego cyklu publikacji).  

Efekty badań uzyskano na trzech płaszczyznach dotyczących badań: biotechnologicznych - 

hodowli tkanki kalusa sosny zwyczajnej, fitopatologicznych - stopnia wirulencji grzybów w 

kulturach dualnych na podstawie tempa ich wzrostu i zmian fenotypu komórek kalusa oraz 

biochemicznych - analizy białek, co stanowiło kompendium wyników z zakresu patofizjologii. 

Frekwencja kalusa wyrażona w procentach eksplantatów produkujących tą tkankę w stosunku 

do całkowitej liczby hodowanych eksplantatów wyniosła 5,5 %. Przyrost badanych grzybni 

względem tkanki roślinnej kalusa w kulturach dualnych był różny i zależny od przynależności 

gatunku grzyba do danej grupy troficznej. Ostateczne wyniki podsumowane analizą 

statystyczną (wartości średnich rang) zobrazowane również w postaci graficznej zarówno w 

kulturze dualnej,  jak i w przypadku kontroli uszeregowały grzyby pod względem szybkości 

ich kolonizacji w tkance kalusa. Najwolniejszym kolonizatorem okazał się G. abietina, a 

najszybszym Ph. lacerum. Wyniki badań nad grzybem endofitycznym A. formosa były 

szczególnie interesujące. Tempo wzrostu tego grzyba - jako jedynego - w stronę kalusa w 

kulturze dualnej w porównaniu z jego wzrostem kontrolnym nie różniło się od siebie (brak 

różnic istotnych statystycznie na poziomie α = 0,005). A. formosa nie spowodował w kulturze 

dualnej wyraźnych symptomów zamierania kalusa. Różnica w porównaniu z pozostałymi 

przebadanymi gatunkami była bezsporna: G. abietina spowodował  znaczne nekrozy kalusa, 

który już w 10 dniu obumarł, a kalus w kulturze dualnej z saprotrofem  Ph. lacerum pozostał 

żywy, barwy biało-kremowej, o luźnym upakowaniu komórek czyli typowy kalus dla gatunku 

sosny zwyczajnej. Ponadto eksperymenty wykazały, że izolaty poszczególnych gatunków nie 

są w identyczny sposób wirulentne. Trzecia płaszczyzna badań - analiza białek - wykazała, że 

białka typu PR generowane przez kalus (białka patogenezy - pathogenesis related proteins), 
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które zaliczane są do szerszej grupy białek obronnych (białka odpornościowe - defense related 

proteins) mają niską masę cząsteczkową. Analiza białek wyraźnie wskazała, że te gatunki 

grzybów, które wywołały produkcję przez kalus białek odpornościowych to patogen G. 

abietina (jeden izolat) i endofit  A. formosa (dwa izolaty). U pozostałych gatunków grzybów i 

w kontroli nie zidentyfikowano białek odporności. Podsumowując: otrzymane przeze mnie 

wyniki badań z dziedziny patofizjologii są bardzo obiecujące, gdyż w odniesieniu do tego 

samego gatunku grzyba w różny sposób mogą być uruchomione mechanizmy obronne. Ponadto 

rezultaty badań z zakresu procesów obronnych inicjowanych przez rośliny w czasie patogenezy 

w przyszłości mogą pogłębić wiedzę na temat odporności drzew na grzyby chorobotwórcze 

oraz ukazują możliwości wzmagania odporności przez grzyby endofityczne (Nawrot-Chorabik 

2014 – pkt 5.1.3.; Nawrot-Chorabik i in. 2016 – pkt 5.1.4.), (zał. 5 - kopie prac wchodzących 

w skład jednotematycznego cyklu publikacji). 

 

5.3.4. Określenie znaczenia genotypu rośliny w związku z nabywaniem tolerancji na 

kumulację metali ciężkich w tkance kalusa z równoczesnym wskazaniem wybranych 

przejawów toksyczności badanych metali (cel 4). 

Celem podjętych badań było wyjaśnienie problemu wpływu wybranych czynników 

abiotycznych na reakcje komórek roślinnych na ten rodzaj stresu. Koncepcją badawczą w celu 

czwartym (Nawrot – Chorabik 2017 – pkt 5.1.5.) było uszeregowanie badanych metali ciężkich 

(ołowiu - Pb, kadmu – Cd, miedzi - Cu) pod względem szkodliwości w stosunku do jodły, 

wykazanie wpływu genotypu tkanki roślinnej na stopień wyzwalania tolerancji na ten stres oraz 

czasu kumulacji metali w komórkach roślinnych (1, 2, 3 tygodnie), co w efekcie pozwoliło na 

określenie stopnia i efektu toksyczności już na poziomie komórkowym. Badaniom poddano 

tkankę kalusa A. nordmanniana otrzymaną metodą somatycznej embriogenezy (cel 2 – Nawrot-

Chorabik 2016 - pkt 5.1.2.) wobec metali ciężkich, które zostały wprowadzone do 

zmodyfikowanej, zestalonej pożywki SH (Schenk, Hildebrandt 1972) w finalnej koncentracji 

każdego z metali 20 mg x dm-3 (Nawrot – Chorabik 2017 – pkt 5.1.5.). Ołów wprowadzono w 

postaci roztworu wzorcowego Pb(NO3)2 w 2% HNO3, kadm w postaci roztworu wzorcowego 

Cd(NO3)2 w 2% HNO3, miedź w postaci CuSO4 x 5H2O. Metale oddziaływały na trzy 

wytypowane embriogenne linie komórkowe (genotypy kalusa) charakteryzujące się wysokim 

współczynnikiem proliferacji (G2, G14, G21). Tkankę kalusa o masie 300 mg każdego z 

genotypów wykładano w trzech powtórzeniach do szalek Petri’ego z pożywką, w której 

składzie był jeden z metali. Założono również próby kontrolne (pożywka pozbawiona metalu). 

Po jednym, dwóch i trzech tygodniach hodowli in vitro wszystkie próby kalusa jodły zebrano 



25 
 

z pożywki i oznaczono na masowym spektrometrze emisyjnym iCAP 6000 series zawartość 

poszczególnych metali ciężkich w kolejnych próbach. Pomiary przeprowadzono przy 

zastosowaniu dwuwymiarowego detektora CID (detektor półprzewodnikowy ze 

wstrzykiwaniem ładunku), co pozwoliło na przeprowadzenie pomiarów emisji wszystkich 

pierwiastków obecnych w próbkach jednocześnie przy synchronicznej rejestracji wszystkich 

niezbędnych linii emisyjnych. Przeprowadzone testy statystyczne (wielokrotnych porównań - 

Tukeya poprzedzonego testem F - jednoczynnikowej analizy wariancji - ANOVA oraz test 

wielokrotnych porównań - Tukeya poprzedzonego testem Friedmana dla układów z 

powtarzanymi pomiarami) pozwoliły na wyciągnięcie obiektywnych wniosków z uzyskanych 

danych liczbowych (Nawrot-Chorabik 2017 – pkt 5.1.5.), (zał. 5). 

Metale śladowe użyte w stężeniach progowych spowodowały zauważalne anomalia w 

fenotypie tkanek kalusa. Najbardziej negatywne skutki oddziaływań na tkankę kalusa jodły 

wywarł ołów, drugim pod względem toksyczności był kadm, a trzecim miedź. Kalus rosnący 

na pożywce z ołowiem obumarł po 30 dniach hodowli. Szczególnie było to wyraźne u jednego 

z genotypów (G14) . Mikroskopowo zaobserwowano silne zmiany o podłożu nekrotycznym, 

gwałtowne odwodnienie komórek, brak indukcji zarodków somatycznych. W przypadku 

ołowiu i kadmu tkanka kalusa była odwodniona, zbita i nie podlegała dalszej morfogenezie, co 

świadczyło o deficycie nowych komórek. Pod mikroskopem stereoskopowym nie 

zaobserwowano fragmentów barwy zielonej tzn. chlorofil nie wytwarzał się - synteza tego 

barwnika została zahamowana. Po kilku dniach  odnotowano widoczne, większe nekrozy i 

wyciek substancji śluzowatej, co w konsekwencji doprowadziło do śmierci kalusa. Natomiast 

miedź w pożywce spowodowała tylko fragmentaryczne brązowienie tkanki kalusa, zarodki 

somatyczne tylko w niewielkim procencie obumarły (ok. 15% zarodków). Kalus był żywy, 

choć uległ niewielkiej dehydratacji w porównaniu z kalusem kontrolnym. Ponadto badania 

wykazały, że różnie reagowały na metale ciężkie trzy przebadane genotypy kalusa. Jeden z 

genotypów (G14) miał tendencję do znacznej kumulacji każdego z metali czyli okazał się 

genotypem najmniej odpornym -  mało tolerancyjnym. Potwierdzono to w oparciu o uzyskane 

wyniki z analizy spektrometrycznej, co uwierzytelniono analizą statystyczną. Kolejnym 

aspektem badań, z którego uzyskano satysfakcjonujące rezultaty był czas kumulacji ołowiu,  

kadmu i miedzi w komórkach A. nordmanniana. Wykazano, że tylko miedź wykazuje wzrost 

kumulacji od 1 do 3 tygodnia. Świadczyło to o tym, że miedź jest metalem stosunkowo mało 

toksycznym, zaliczanym do mikroelementów niezbędnych w optymalnych stężeniach do 

prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. W niskich stężeniach jest dobrze metabolizowany 

przez organizmy roślinne. Natomiast zbyt wysokie stężenia (wyższe od 20 mg x dm-3) 
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wywołują negatywne skutki w komórkach roślinnych - miedź jest wówczas długo kumulowana 

tzn. powyżej trzech tygodni (Nawrot-Chorabik 2017 – pkt 5.1.5.), (zał. 5). Taka sytuacja 

prowadzi w ostateczności do stresu oksydacyjnego w komórkach tkanki kalusa, ze względu na 

generację znacznego nadmiaru reaktywnych postaci tlenu (ROS - reactive oxygen species) i 

wolnych rodników  (FR - free radicals).   

 

5.3.5. Wykazanie tolerancji na stres temperaturowy tkanki kalusa embriogennego z 

równoczesnym potwierdzeniem wpływu przeciwstawnych krioprotektantów na efekt 

krioprezerwacji (cel 5).  

Badania wpływu drugiego czynnika abiotycznego – temperatury, miały na celu opracowanie 

metody krioprezerwacji tkanki kalusa z zaindukowanymi embrionami z równoczesnym 

wykazaniem tolerancji tkanek roślinnych lub jej braku na  niskie temperatury na przykładzie 

jodły kaukaskiej (Nawrot-Chorabik, Sitko 2014 – pkt 5.1.6.). Do badań użyto sześć linii 

(odrębnych genotypów) kalusa uzyskanych w celu drugim: G2, G11, G14, G19, G21, G22 

(Nawrot-Chorabik 2016 - pkt 5.1.2.). Zastosowano dwa warianty eksperymentów, po dwie 

kombinacje każdy z nich: z zastosowaniem powolnego zamrażania i rozmrażania (zmiana 

temperatury co 1°C/minutę) oraz szybkiego zamrażania i rozmrażania (skokowe zmiany 

temperatury). Dwie kombinacje różniły się pomiędzy sobą rodzajem krioprotektantu, tzn. do 

pożywki wprowadzono kwas abscysynowy (ABA) lub dimetylosulfotlenek (DMSO). Stres 

temperaturowy odnosił się do dehydratacji zamrażanych i rehydratyzacji rozmrażanych 

komórek roślinnych A. nordmanniana. Proces prowadzono w naczyniu Dewara wypełnionym 

ciekłym azotem (LN2, temp. −195,8 °C). W pierwszym wariancie eksperymentu, w pierwszej 

kombinacji zastosowano przed procesem mrożenia hormon roślinny ABA wprowadzony do 

pożywki SH (Schenk, Hildebrandt 1972) w trzech stężeniach: 10; 25; 50 µM x dm-3. Natomiast 

w drugiej kombinacji zastosowano bezpośrednio przed procesem powolnego zamrażania - 

DMSO w stężeniach: 5; 7.5; 10%. Kriopróbki z kalusem umieszczono w łaźni kriogenicznej 

(ang. cryobath) (firmy CryoLogic z Australii) i poddano schładzaniu. Proces powolnego 

schładzania rozpoczęto od temperatury początkowej +21°C, a ukończono na 80°C. 

Rozmrażanie kalusa przeprowadzono w analogiczny sposób po 48 godzinach. W drugim 

wariancie eksperymentu zastosowano takie same kombinacje krioprotektantów jak w pierwszej 

części, ale zmieniono szybkość zamrażania tzn. proces zamrażania przeprowadzono 

wielostopniowo, obniżając temperaturę skokowo. Zastosowano następujące progi 

temperaturowe: + 21, - 4, - 10, - 20, - 30, - 40, - 70, - 80°C w czasie 60 minut. Probówki z 

kalusem przeniesiono do naczynia Dewara wypełnionego ciekłym azotem na okres 48 godzin. 
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Po tym czasie probówki przeniesiono do łaźni kriogenicznej i poddano szybkiemu rozmrażaniu 

w temperaturach: - 80, - 30, - 10, - 4, + 21°C. W kombinacjach, w których zastosowano 

krioprotektant  ABA wprowadzono dodatkowo zabieg 8-tygodniowej witryfikacji kalusa 

(temp. 7 +/ 1°C, ciemność). Równocześnie prowadzono doświadczenia kontrolne bez użycia 

krioprotektantów. Po zakończeniu procesu tkankę kalusa umieszczono na szalkach Petri’ego 

na stałej, zmodyfikowanej pożywce SH do proliferacji. Całość procesu wykonano w 10 

powtórzeniach na sześciu liniach komórkowych kalusa jodły, każda po 500 mg, 

zwielokrotniona (10 x) o liczbę użytych klonów kalusa (Nawrot – Chorabik, Sitko 2014 – pkt 

5.1.6.), (zał. 5).  

W wyniku całej procedury: mrożenie - rozmnażanie tkanki kalusa embriogennego A. 

nordmanniana doszło do znacznego zmniejszenia przeżywalności tkanki kalusa (o ok. 70%). 

Stwierdzono, że odpowiedni dobór warunków temperaturowych podczas krioprezerwacji i 

rodzaju krioprotektantu może zmniejszyć te straty nawet o około 60%. Przedtraktowanie linii 

kalusa niską temperaturą (witryfikacja w temp. 7 +/ 1°C) przez 8 tygodni w obecności ABA 

dało niezadawalające wyniki w pierwszej części eksperymentu tzn. gdy zastosowano powolny 

proces zamrażania i rozmrażania. Warunki te spowodowały daleko idące odwodnienie komórek 

kalusa, gdyż wytworzyły się kryształy lodu uszkadzające mechanicznie struktury komórkowe.  

Znacznie lepszy rezultat uzyskano stosując ten sam krioprotektant, ale w drugim wariancie 

eksperymentu tzn. podczas zastosowania temperatur skokowych. Najbardziej optymalnym 

stężeniem ABA zastosowanym w  okresie przedtraktowania linii komórkowych kalusa było 

stężenie 25 µM x dm-3. W pozostałych stężeniach ABA (10 i 50 µM x dm-3)  kalus nie wznowił 

podziałów komórkowych i pomimo kilku pasaży na zoptymalizowaną pożywkę SH nie 

namnażał się, a po 8 tygodniach obumarł. Podobny efekt zaobserwowano stosując DMSO, 

jednak w przypadku tego krioprotektantu czynnikiem różnicującym efekt przeżywalności 

komórek nie było stężenie tego krioprotektantu, ale linia czyli genotyp kalusa A. 

nordmanniana. Ostatecznie tylko dwa (G11 i G14) spośród sześciu przebadanych genotypów 

po zabiegu krioprezerwacji z wprowadzonym ABA podczas witryfikacji (25 µM x dm-3) i 

temperatur skokowych wznowiły podziały komórkowe, a zarodki somatyczne w stadium 

globularnym ukształtowane na kalusie wznowiły w dalszych etapach morfogenetyczne  

przemiany dając stadia rozwojowe torpedy i liścieniowe. Przeżywalność tkanki kalusa w tych 

liniach była na poziomie 65%. Natomiast doświadczenia kontrolne pokazały, że wszystkie linie 

kalusa niezależnie od zastosowanego wariantu eksperymentu i kombinacji, po procesie 

krioprezerwacji odwodniły się, zbrązowiały, nie wznowiły podziałów komórkowych i zamarły 

(Nawrot – Chorabik, Sitko 2014 – pkt 5.1.6.), (zał. 5). 
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Najważniejsze nowatorskie osiągnięcia przedstawione w osiągnięciu naukowym, 

stanowiąc istotny wkład w rozwój nauki: 

 

1. Opracowanie techniki mikrorozmnażania Abies alba i A. nordamanniana oraz Pinus 

sylvestris dla uzyskania wysokiej frekwencji tkanki kalusa jako materiału wyjściowego 

do prowadzenia zaawansowanych badań z zakresu fizjologii i patofizjologii przy 

równoczesnym wypracowaniu metody somatycznej embriogenezy powyższych 

gatunków drzew (pkt: 5.1.1. – 5.1.3.). 

2. Sporządzenie składu trzech rodzajów pożywek dla trzech gatunków drzew (Abies alba, 

A. nordmanniana, P. sylvestris) do kultur tkankowych, których modyfikacja poprzez 

m.in. podwyższenie stężenia cynku w pożywkach, wprowadzenie enzymatycznego 

hydrolizatu kazeiny oraz prawidłowy dobór rodzaju i stężeń hormonów roślinnych, 

przyczyniła się do znacznego podwyższenia inicjacji i proliferacji tkanki kalusa oraz 

umożliwiła dalsze etapy morfogenetycznego rozwoju embrionów (pkt: 5.1.1. – 5.1.3.). 

3. Wypracowanie testów w kulturach dualnych in vitro, które wnoszą znaczący wkład do 

badań nad odpornością drzew na choroby, co w przyszłości może dać podstawę do 

oceny patogeniczności i stopnia zagrożenia ze strony grzybów znanych głównie z 

możliwości epifitozyjnego występowania, zwłaszcza w odniesieniu do patofizjologii 

(pkt: 5.1.3. – 5.1.4.).  

4. Przedstawienie dowodów na to, że istnieje zależność morfogenetycznych przemian 

komórek, tkanek i zarodków od rodzaju i długości fali świetlnej. Wykazanie, że światło 

białe (o długości fali 400 – 700 nm) i daleka czerwień (o długości fali 700 – 780 nm) 

mają najwyższą skuteczność działania na wzrost i rozwój roślin (pkt: 5.1.2.). 

5. Udowodnienie zależności reakcji obronnych organizmów roślinnych od pochodzenia 

materiału roślinnego, jak również od genotypu rośliny oraz wykazanie w kulturach 

dualnych, że na różnice w kształtowaniu odporności na stres ma wpływ nie tylko 

gatunek grzyba ale również, że konkretny izolat danego gatunku grzyba (pkt: 5.1.3. – 

5.1.4.).  

6. Przedstawienie nieinwazyjnego rozwiązania na zmniejszenie oddziaływania 

niekorzystnych środowiskowych czynników stresowych, w którym wykazano, że 

wyselekcjonowane in vitro genotypy drzew wykazują większą odporność na grzybowe 

organizmy chorobotwórcze, oddziaływanie metali ciężkich i niskich temperatur (pkt: 

5.1.3. – 5.1.6.).  
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7. Dowiedziono, że wykorzystanie analiz białek odpornościowych PR (ang. pathogenesis 

related proteins) prowadzonych metodą SDS-PAGE jest wskazane dla uzupełnienia 

oceny patogeniczności w kulturach dualnych (pkt: 5.1.4.).  

8. Dostarczono dowody (na przykładzie grzyba Anthostomella formosa) wskazujące na 

wpływ grzybów endofitycznych na zwiększenie odporności drzew na choroby. Można 

to uznać za istotny aspekt w dyskusji nad pozytywną i negatywną rolą grzybów 

endofitycznych (pkt: 5.1.4.). 

9. Stwierdzono, że wdrożenie analiz spektroskopii masowej jest niezbędne w przypadku 

badań metali ciężkich na poziomie komórkowym in vitro (pkt: 5.1.5.). 
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6. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo – badawczych  

 

6.1. Praca naukowo - badawcza przed uzyskaniem stopnia doktora 

 

Moje zainteresowania naukowe dotyczyły głównie zagadnień związanych z kulturami in vitro 

tkanek roślinnych oraz eksperymentalnej embriologii roślin drzewiastych. Od trzeciego roku 

studiów byłam związana z biotechnologią roślin, dlatego swoją pracę magisterską zrealizowałam 

w Katedrze Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa Akademii Rolniczej w Krakowie, na obecnym 

Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa z tematyki transformacji genetycznych. Pracę doktorską 

wykonałam z zakresu fizjologii z biotechnologią z włączeniem biologii molekularnej w 

Zakładzie Fizjologii Drzew Leśnych Wydziału Leśnego AR w Krakowie. Celem tych badań były 

analizy molekularne określające zmienność somaklonalną tkanki kalusa gatunków z rodzaju 

Abies (Nawrot – Chorabik 2009 - zał. 4, poz. II A, pkt 1) . By móc zrealizować temat pracy 

doktorskiej pogłębiałam wiedzę z zakresu leśnictwa, fizjologii i biotechnologii drzew. W trakcie 

pracy na stanowisku asystenta naukowo - dydaktycznego rozpoczęłam badania nad 

mikrorozmnażaniem w oparciu o opracowywaną biologię i fizjologię Abies grandis na 

podstawie literatury światowej wraz ze szczegółowym omówieniem odporności na abiotyczne 

czynniki środowiskowe (Dolnicki, Nawrot-Chorabik 1997 - zał. 4, poz. II D, pkt 1). Była to 

addata niezbędna do rozpoczęcia eksperymentów w kulturach in vitro drzew. Gatunek jodły 

olbrzymiej, który miałam poddać pierwszym eksperymentom w kulturach tkankowych był 

wzięty pod uwagę przez mojego ówczesnego Kierownika – Pana Prof. dr hab. Adama 

Dolnickiego i współpracowników jako introdukowana, mrozoodporna jodła, której walory 

estetyczne i wyjątkowo szybka dynamika wzrostu (drzewa np. w wieku 50 lat w Szlezwig-

Holsztynie na ubogiej piaszczystej glebie miały 33 m wysokości, a na żyznych stanowiskach 42 

m) oraz wysoka produktywność mogłaby wykazać przydatność do nasadzeń w Europie 

Zachodniej i Środkowej, w tym również w Polsce pod warunkiem odpowiedniego doboru 

proweniencji. Z tej przyczyny korzystnego rozwiązania dopatrywałam się w uzyskiwaniu 

sadzonek in vitro z preferowanych proweniencji nadających się do uprawy plantacyjnej 

(Dolnicki, Nawrot-Chorabik 2001 - zał. 4, poz. II D, pkt 16). Początkowe wyniki badań nie były 

zadawalające, a założenia projektowe pochłaniały wiele czasu, gdyż były bardzo pracochłonne. 

Najlepszym rozwiązaniem było bowiem opracowanie metody organogenezy, w której 

eksplantatem pierwotnym są pąki drzew A. grandis w początkowym stadium rozwoju. W okresie 

wczesnej wiosny pobierałam pąki w Arboretum w Rogowie, gdzie podjęłam współpracę z Prof. 

dr hab. Jerzym Tumiłowiczem oraz na powierzchni doświadczalnej LZD Krynica. Dezynfekcja 
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powierzchniowa pąków nie przyniosła zadawalających rezultatów ze względu na silne 

zasiedlenie paków przez grzyby. Wykazano to w publikacji z roku 1999 (Nawrot-Chorabik, 

Jankowiak 1999 - zał. 4, poz. II D, pkt 6), w której m.in. określono skład gatunkowy grzybów 

zasiedlających badane eksplantaty jodły olbrzymiej tj. nasiona i pąki. Stwierdzono, że pewne 

gatunki grzybów jak np. Pezicula cf. plantarium i P. livida przeżywają pomimo zastosowania 

drastycznej procedury dezynfekcji. Uznano, że grzyby te zmniejszają skuteczność dezynfekcji 

eksplantatów uniemożliwiając w ten sposób mikrorozmnażanie jodły. Ponadto 

współuczestniczyłam w badaniach nad odkażaniem materiału roślinnego Fagus sylvatica, który 

to gatunek starano się mikrorozmnożyć w kulturach tkankowych (Kraj i in. 1999 - zał. 4, poz. II 

D, pkt 12). W tym celu wykorzystano wiele środków dezynfekujących w różnych stężeniach dla 

dwóch rodzajów eksplantatów: pąków (chlorek rtęci – HgCl2) oraz owoców buka -  orzeszków 

(rozwory podchlorynu sodu – NaOCl). Użycie powszechnie używanych środków 

dezynfekujących w przypadku owoców buka nie przyniosło zadawalających rezultatów, 

podobnie jak zastosowane pożywki do mikrorozmnażania – WPM i MS. Trzecim zagadnieniem, 

które podjęłam się rozwiązać były doświadczenia we współpracy z Panem Prof. dr hab. Adamem 

Dolnickim, moim ówczesnym przełożonym nad mrozoodpornością Abies alba (Dolnicki, 

Nawrot-Chorabik 2003 - zał. 4, poz. II D, pkt 7). Badania miały na celu określenie metodą 

Dextera dynamiki zmian mrozoodporności jodły pospolitej od jesieni do wiosny oraz jej 

zależność w od warunków siedliskowych w Beskidzie Śląskim. Przemrażanie w komorach 

mrożeniowych jednorocznych przyrostów (powstałych na jesieni 2000 r. i na wiosnę 2001 r.) 

wykazało słabą mrozoodporność (zwłaszcza ich igieł) w porównaniu m.in. z jodłami z Beskidu 

Niskiego. Zwiększenie mrozoodporności (głównie pędów) stwierdzono dopiero przy 

przemrażaniu w grudniu 2000 r. Udowodniono wysokie zróżnicowanie w mrozoodporności 

podrostów jodłowych z różnych, przebadanych powierzchni, jednak trudno było określić, które 

z czynników środowiska były główną przyczyną tych różnic.   

 

6.2. Praca naukowo - badawcza po uzyskaniu stopnia doktora 

 

W ramach pozostałej aktywności naukowej, którą rozpoczęłam w roku 2005 wyróżniam dwa 

kierunki badawcze: morfogenezę z elementami fizjologii i ekofizjologii oraz badania nad 

wybranymi aspektami fizjologii grzybów. 

 

6.2.1. Morfogeneza z elementami fizjologii i ekofizjologii obejmowała badania nad 

modelowaniem metody somatycznej embriogenezy dla wykazania międzygatunkowych różnic 
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w przebiegu procesów morfogenetycznych na przykładzie Abies alba i Abies grandis wraz z 

addentą niezbędną do realizacji wszystkich eksperymentów tj. opracowaniem procedury 

dezynfekcji nasion ujednoliconej dla większości gatunków drzewiastych nagozalążkowych. 

Ponadto kontynuowałam badania nad pozostałymi metalami ciężkimi (chromem, niklem, 

cynkiem) z włączeniem analizy białek odpornościowych oraz zajęłam się problemem fizjologii 

stosowanej z ekofizjologią. 

W roku 2005 rozpoczęłam badania nad mikrorozmnażaniem Abies grandis równocześnie 

prowadząc eksperymenty nad rodzimą jodłą – Abies alba. Opracowując metodę somatycznej 

embriogenezy – czołową w przypadku mikropropagacji drzew nagozalążkowych, za pomocą 

której można uzyskać autonomiczne siewki o preferowanych cechach - wzięłam pod uwagę 

dwa gatunki tego samego rodzaju zakładając że będą to badania zbliżone pod względem 

metodycznym. W toku doświadczeń okazało się, że procedury muszą być różne w odniesieniu 

do poszczególnych gatunków drzew. Pierwszym elementem różnicującym był rodzaj 

eksplantatu pierwotnego, który pociągał za sobą dalsze implikacje. W przypadku A. grandis 

optymalne w hodowli in vitro okazały się megagametofity, a w przypadku A. alba zarodki 

zygotyczne izolowane z dojrzałych nasion. Dlatego materiał roślinny musiał być pobierany w 

różnych porach roku, a zbiór niedojrzałych, nieuszkodzonych szyszek, z wysokich osobników 

jodeł stanowił niemałe wyzwanie. Metodę embriogenezy należało opracować indywidualnie 

dla potrzeb każdego gatunku z osobna. Celem obniżenia infekcji kultur, po raz pierwszy na 

potrzeby hodowli in vitro drzew leśnych nagozalążkowych wprowadzono i przetestowano 

związek fungiostatyczno – bakteriostatyczny – Plant Preservative Mixture (PPM). Wywarł on 

pozytywny wpływ na podwyższenie procentu eksplantatów niezainfekowanych (z 9,2 % do 

60,5 %), równocześnie hamując jednak inicjację tkanki kalusa.  Pomimo, że środek ten był 

rekomendowany przez firmę Plant Cell Technology (http://www.ppm4plant-

tc.com/references.htm) zastosowałam go jedynie w przypadku badań na A. grandis i A. alba, 

gdyż nie spełnił on oczekiwań w stosunku do pozostałych gatunków leśnych. Najwyższą 

frekwencję formowania tkanki kalusa (bez użycia PPM podczas dezynfekcji) zanotowano na 

megagametofitach  A. grandis (średnio 25%) przy zastosowaniu w pożywce MS cytokinin i 

auksyn w stosunku 1 : 3 (Nawrot-Chorabik 2007 - zał. 4, poz. II D, pkt 8). Dzięki niniejszym 

badaniom znacznie poszerzono wiedzę z zakresu selekcji drzew leśnych, dlatego temat 

mikrorozmnażania tego gatunku wydaje się nadal aktualny. Być może w praktyce będzie można 

wprowadzić plantacje drzew A. grandis (Dolnicki, Nawrot-Chorabik 2001 - zał. 4, poz. II D, 

pkt 16), zwłaszcza, że po ponad 50 latach od czasu pierwszych prób wprowadzenia plantacji 

drzew szybko rosnących do polskich lasów, dyskutuje się nad plantacyjnym modelem 

http://www.ppm4plant-tc.com/references.htm
http://www.ppm4plant-tc.com/references.htm


36 
 

leśnictwa. W przypadku A. alba wyniki badań pokazały, że odpowiednim eksplantatem do 

mikrorozmnażania są dojrzałe zarodki zygotyczne. PPM nie wywarł istotnego wpływu na 

sterylność kultur (średnio otrzymano po 82% sterylności na pożywce bez PPM i z PPM). 

Najlepszą pożywką spośród trzech przebadanych okazała się pożywka SH z cytokininą. 

Łącznie z dwóch powierzchni badawczych (LZD Krynica i Nadl. Myślenice) po 70 dniach 

hodowli in vitro otrzymano 57 embriogennych klonów jodły pospolitej, na których prowadzono 

dalsze badania nad zmiennością somaklonalną  A. alba przy użyciu markerów molekularnych 

RAPD (Nawrot-Chorabik 2009 - zał. 4, poz. II A, pkt 1). Dalsze modyfikacje pożywki 

doprowadziły do morfogenetycznych przemian zaindukowanych zarodków somatycznych, 

które przez kolejne stadia rozwojowe dały siewki tego gatunku (Nawrot-Chorabik 2008 - zał. 

4, poz. II D, pkt 9).  

Prowadząc badania nad morfogenetycznymi przemianami podczas mikrorozmnażania drzew 

należało opracować procedurę dezynfekcji nasion ujednoliconą dla większości gatunków 

drzew nagozalążkowych. Stanowiło to duże wyzwanie ze względu na fakt, że w przypadku 

drzew leśnych było trudno zoptymalizować metodę dezynfekcji eksplantatów z powodu 

intensywnego zasiedlenia większości organów roślinnych przez bakterie oraz grzyby 

endofityczne (Kowalski, Kehrn 1992). Zastosowano zatem dwuetapowe postepowanie, 

podobne dla badanych gatunków nagozalążkowych i użyteczne dla innych gatunków drzew. 

Procedurę opracowywano od roku 2010, publikując ją w formie opisu (postać protokołu) w 

roku 2016 (Nawrot-Chorabik 2016 - zał. 4, poz. I A, pkt 2). Stworzenie koncepcji 

eksperymentów nad opracowaniem zoptymalizowanej metody dezynfekcji, odpowiedniej dla 

większości gatunków drzew leśnych przy jednoczesnym zachowaniu żywotności materiału 

roślinnego stało się celem długotrwałych i trudnym do zrealizowania. W przypadku nasion 

drzew czas dezynfekcji wynosił 24-godzinny i przebiegał w dwóch etapach. W trakcie realizacji 

dezynfekcji należało nasiona moczyć w 5,0% wodnym roztworze Poliwinylopirolidonu (PVP), 

który stanowił rodzaj przeciwutleniacza, sprzyjającego hamowaniu wytwarzania obecnych w 

nasionach glikozydów fenolowych zaburzających późniejszy proces kalogenezy. Dodatkowo 

nasiona płukano w Polisorbat 80 (nazwa handlowa: Tween 80) - niejonowym środku 

powierzchniowo czynnym, dla lepszego dyspergowania żywicy pokrywającej łupiny nasienne. 

Ułatwienie izolacji zarodków osiągnięto poprzez 12-godzinne pęcznienie nasion w 4° +/- 1°C 

w PVP. Podstawowym środkiem dezynfekującym w przypadku sosny był 10% nadtlenek 

wodoru (H2O2), a w przypadku jodły 10% podchloryn sodu (NaOCl) (Sigma – Aldrich).  

Wyniki badań nad dezynfekcją dały pozytywny jej efekt tzn. opracowana procedura 

dezynfekcji dojrzałych nasion, z których izolowano zarodki zygotyczne w 100% dała 
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niezainfekowane, żywe i zdolne do embriogenezy eksplantaty niezbędne do prowadzenia 

dalszych etapów badań (zał. 4, poz. I A, pkt 1 - 6; zał. 4, poz. II B 1, 2, 6; zał. 4, poz. II D, pkt 

6, 8, 9, 10, 13).  

Od roku 2014 we współpracy z Panem Prof. Stephen’em Woodward’em rozpoczęłam badania 

nad metalami ciężkimi, których celem było zbadanie efektu stresu metali wobec tkanki kalusa 

Abies nordmanniana in vitro w aspekcie fizjologicznym, biochemicznym i ekologicznym. 

Eksperymenty z udziałem tkanki kalusa Abies nordmanniana poddanej na działalność metali 

ciężkich - chromu (Cr), niklu (Ni) i cynku (Zn) pozwoliły na ustalenie, że istnieją genotypy 

roślin (linie hodowlane in vitro) odporne na metale ciężkie. W przypadku jodły 

wyselekcjonowano genotyp nr 2 (G2) wyraźnie odporniejszy od pozostałych przebadanych. 

Ponadto stwierdzono, że zaznacza się wpływ czasu oddziaływania badanych metali ciężkich na 

tkanki jodły z uwzględnieniem tolerancji wykształconej przez roślinę pod wpływem tego stresu 

abiotycznego. Chrom był w najwyższym stopniu kumulowany w roślinie. W stosunku do niklu 

jego średnia zawartość w komórkach jodły  była wyższa o około 36%, a w stosunku do cynku 

była wyższa o około 43,7% niezależnie od genotypu.  Ponadto udowodniono, że uruchomiony 

mechanizm odporności roślin o określonym zespole genów zostaje zintensyfikowany wobec 

metali ciężkich charakteryzujących się dużą siłą destrukcyjną wobec tkanek roślinnych 

(chrom), co potwierdziły analizy biochemiczne białek odpornościowych przeprowadzonych 

metodą SDS-PAGE. Głównie genotyp kalusa G2 syntetyzował już na poziomie komórkowym 

białka obronne typu PR (pathogenesis related proteins) o masie 10 - 25 kDa. Badania te 

dowiodły, że biotechnologiczne metody in vitro z udziałem kalusa drzew są ważnym 

narzędziem dla wyłonienia genotypów roślin odpornych na czynniki stresowe w tym 

oddziaływanie metali ciężkich koniecznych do selekcyjnej hodowli drzew leśnych (Nawrot- 

Chorabik i in. 2018 – zał. 4, poz. II A, pkt 6).  

Ostatnim aspektem z zakresu morfogenezy było podjęcie się przeze mnie zagadnienia 

ekofizjologii. Tematyka ta zyskała rozdźwięk w znaczeniu praktycznym tzn. w odniesieniu do 

relacji: roślina – środowisko. We współpracy z Panem Prof. dr hab. Marcinem Pietrzykowskim 

w 2018 roku podjęłam się wyjaśnienia znaczenia tego tematu (Nawrot-Chorabik, Pietrzykowski 

2018 - zał. 4, poz. II A, pkt 5). W pracy przyjęłam, że odporność jest cechą przystosowawczą 

organizmu do środowiska zewnętrznego. Można tym było wytłumaczyć odporność na choroby, 

szkodniki, metale śladowe, anomalia temperaturowe i inne. W tym kontekście przedstawiłam 

rolę i znaczenie fizjologii stosowanej z naciskiem na ekofizjologię roślin. W publikacji tej 

przedstawiono przegląd aktualnego stanu wiedzy na temat wykorzystania czołowych metod 

biotechnologicznych w leśnictwie z udziałem wegetatywnego rozmnażania in vitro poprzez 
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kultury tkankowe dla określenia skutków warunków stresowych oddziaływujących na drzewa 

już na poziomie komórkowym. Stworzyło to podłoże do wyjaśnienia kwestii wzmocnienia 

potencjału przeżywalności organizmów roślinnych w ekosystemie leśnym. Ustalono, że 

badania laboratoryjne z wykorzystaniem metod biotechnologicznych (somatyczna 

embriogeneza, analizy spektrofotometryczne, na poziomie DNA, kriokonserwacja i inne) 

wspierają tradycyjne metod ochrony lasu, przez co pośrednio zapobiegają powstawaniu szkód 

i obok prowadzonych przez leśników zabiegów ochronnych i hodowlanych mogą stanowić 

wzmocnienie potencjału ochronnego ekosystemów leśnych i naturalnej odporności 

drzewostanów. Zwrócono uwagę  przy tym, że znaczną rolę w badaniach laboratoryjnych 

odgrywają hodowle tkankowe in vitro, których potencjał badawczy jest tak duży, że znajduje 

wyraz nie tylko w ekologii, ale w fizjologii, fitopatologii, biochemii, botanice i hodowli drzew. 

Zasugerowano, że nie podejmując wszystkich możliwych działań, w tym odpowiednich 

strategii z użyciem narzędzi biotechnologicznych jakimi są różnorodne metody i analizy w  

kulturach in vitro, zamieranie lasów w wyniku czynników stresowych może doprowadzić do 

degradacji środowiska przyrodniczego, co jest niebezpieczne dla innych organizmów żywych, 

w tym dla człowieka. Podjęty temat miał więc na celu zaakcentować ekofizjologiczną rolę 

metod in vitro jako uzupełnienie badań terenowych i pewne wsparcie dla leśnictwa (Nawrot-

Chorabik, Pietrzykowski 2018 - zał. 4 poz. II A, pkt 5). 

 

6.2.2. Badania nad wybranymi aspektami fizjologii grzybów 

 

Obszerne, współautorskie badania  fizjologiczno - fitopatologiczne, które opublikowano,  

dotyczyły między innymi grzyba Dothistroma septosporum (Dorog.) Morelet (teleomorfa 

Mycosphaerella pini Rostr.), sprawcy czerwonej plamistości igieł sosny znanej jako 

(Dothistroma needle blight (DNB) (Kowalski i in. 2016 – zał. 4, poz. II A pkt 4). Jest to jedna 

z najgroźniejszych  chorób igieł sosny, sporadycznie występująca także na innych gatunkach 

iglastych, np. na  świerku, jodle, czy daglezji. Choroba miała przez dziesiątki lat duże znaczenie 

ekonomiczne głównie dla introdukowanych gatunków sosen na półkuli południowej, lecz w 

ostatnich dwudziestu latach zaczęła nabierać poważnego znaczenia także na półkuli północnej, 

gdzie atakuje zarówno gatunki drzew rodzimych jak i introdukowanych. Najbardziej 

charakterystycznym symptomem na chorych i zamarłych igłach są ceglasto - czerwone pasy. 

Czerwony kolor wiązany jest z akumulacją dotistrominy, mykotoksyny syntetyzowanej przez 

patogena. Jednak z obserwacji wielu autorów wynika, że czerwone pasma w różnych rejonach 

świata nie zawsze są obecne na zainfekowanych przez ten gatunek grzyba igłach. Upatruje się, 
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że może to zależeć od gatunku rośliny gospodarza jak i warunków, w których on wzrasta. 

Tłumaczone jest to także  tym, że w zamarłych igłach niektórych sosen (P. peuce) tworzy się 

inny ciemno brązowy pigment, który maskuje czerwony pigment pochodzący od  dotistrominy, 

lub też może być wynikiem oddziaływania innych współwystępujących  patogenów igieł np. z 

rodzaju Lophodermium lub Rhizosphaera.  Zaobserwowano też, że silne światło zwiększa 

objawy czerwienienia powodowane przez toksynę, a zacienienie tłumi je. Uznaliśmy, że dalsze 

przesłanki do wyjaśnienia  obecności tego zasadniczego symptomu na igłach można uzyskać z 

obserwacji in vitro.  D. septosporum produkuje bowiem toksynę nie tylko in planta, ale także w 

kulturach in vitro. Postanowiono więc przeprowadzenie doświadczeń, których celem było 

określenie, czy takie czynniki jak temperatura i pH oraz inne grzyby mogą mieć wpływ na 

przebarwienie pożywki, podczas hodowli D. septosporum in vitro. Starano się jednocześnie 

uzyskać informacje w zakresie wpływu temperatury i pH pożywki na wzrost kolonii D. 

septosporum. Takie badania nad polskimi szczepami tego grzyba nie były wcześniej prowadzone. 

Podjęto rozważania, nad możliwością odniesienia uzyskanych wyników do obecności lub  braku 

czerwonych prążków na igłach in vivo. 

W doświadczeniach użyto, poparte identyfikacją molekularną, 22 kultury Dothistroma 

septosporum, uzyskane w odrębnych badaniach  przez Kraja i  Kowalskiego (2013). Były one 

wyizolowane z igieł z czerwonymi pasmami Pinus nigra Arn., które rosły w plantacyjnej 

uprawie nasiennej w Nadl. Miechów. Kultury były hodowane w temperaturze 20°C na pożywce 

agarowo-maltozowej (MEA) o pH 8,0. Po 3 tygodniach fragmenty kolonii zostały przeniesione 

na 2% MEA o odczynie kwaśnym ( pH 4,0), bliskim  neutralnemu (pH 6,0)  i  zasadowym (pH 

8,0). Zainokulowane płytki były inkubowane w temperaturze 15, 20 i 25°C przez 5 tygodni. 

Ogółem kolonie rosły na 396 płytkach Petriego. Następnie dokonano oceny obecności i 

intensywności przebarwienia pożywki.  

Dla oceny, czy inne grzyby mogą wpływać na zmianę barwy  pigmentu wytwarzanego przez 

D. septosporum przeprowadzono hodowlę D. septosporum w kulturach dwuorganizmowych 

(kultury dualne), w 20°C na pożywce o pH 6,0. Do testu użyto sześć gatunków grzybów (1 - 3 

izolaty każdego gatunku) pochodzących z tej samej niszy ekologicznej: Anthostomella formosa, 

Cenangium acuum, C. ferruginosum, Cyclaneusma minus, Lophodermium  seditiosum, Mollisia 

sp., i Sclerophoma pythiophila. Po czterech tygodniach oceniono przebarwienie pożywki  

wokół kolonii D. septosporum. Poza tym prowadzono obserwacje, czy inne grzyby izolowane 

z igieł Pinus nigra  mogą powodować czerwone zabarwienie agaru, podobne do przebarwienia 

powodowanego przez D. septosporum, rosnąc indywidualnie lub wraz z grzybami innymi niż 

D. septosporum. 
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Badania pozwoliły na uzyskanie interesujacych wyników z zakresu fizjologii, morfologii i 

rozwoju D. septosporum. Kolonie D. septosporum cechował  stosunkowo wolny wzrost na 

MEA. Populacja D. septosporum wyizolowana z Pinus nigra z południowej Polski nie różni 

się pod tym względem od wielu szczepów  badanych z innych regionów świata. Najszybszy 

wzrost miał miejsce przy temperaturze 20°C. Jednak przy 15°C tempo wzrostu  było tylko o 

niespełna 15% mniejsze. Wyraźne zahamowanie wzrostu następowało przy 25°C. Można 

określić na tej podstawie, że D. septosporum plasuje się pomiędzy grzybami  mezofilnymi a 

psychrofilnymi. Kolonie D. septosporum największy wzrost, niezależnie od temperatury,  

wykazywały na pożywce o pH 6,0. Jednak przy pH 4,0 wzrost był tylko minimalnie mniejszy, 

a różnice  w porównaniu z pH 6,0 były nieistotne statystycznie. Natomiast przy pH 8,0 wzrost 

był wyraźnie wolniejszy i wyniósł 58,5% (przy 15°C) do 63,8%  (przy 20°C) średnicy osiąganej 

przy pH 6,0.  Przy 25°C różnice  we wzroście były w każdym zakresie  pH bardzo małe.  

Badania wykazały więc, że na rozwój D. septosporum in vitro ma wpływ odczyn pożywki. Aby 

odnieść to do warunków in planta należy mieć na uwadze, że kwasowość igieł zmienia się na 

przestrzeni roku. Przykładowo, pH igieł Pinus nigra badanych w 1979 roku Austrii w okresie 

VI - VII wynosiło 3,10,  w okresie IX - X 3,48,  a XI - XII 3,80, maksymalnie  w styczniu – 

4,20. Poziom kwasowości zależy także od warunków wzrostu, zwłaszcza od warunków 

glebowych oraz wpływu emisji przemysłowych. Z badań  prowadzonych  w jednym z regionów 

Polski wynika, że u Pinus sylvestris pH igieł 2-letnich na terenach bez imisji wynosiło 3,0, zaś 

na terenach przemysłowych, z wydzielanymi pyłami, wynosiło 4,8  - 4,9. Dane te wskazują, że 

pH stwierdzane w igłach sosen nie powinno ograniczać in vivo wzrostu D. septosporum. 

Niezależnie od tego, znane jest zjawisko możliwego wpływu patogena na kształtowanie 

odpowiedniego dla siebie pH igieł,  co z kolei zależy między innymi  od pojemności buforowej, 

i może stanowić o mechanizmie odporności na dany patogen. Jednak do dzisiaj  w badaniach 

in vitro nie stwierdzono, by D. septosporum był w stanie optymalizować dla siebie pH pożywki. 

Kolonie D. septosporum, niezależnie od warunków hodowli, cechowały się dużym  

zróżnicowaniem. Były one czerwonawo - brunatne, szare lub szaro - beżowe,  śluzowate, 

gładkie, bez wykształconej grzybni powietrznej, względnie z grzybnia powietrzną o strukturze 

zamszowej, proszkowej lub watowatej, jednolite lub wąsko strefowane, o marginesie równym 

lub zatokowo powcinanym. Wszystkie kolonie, przynajmniej w niektórych zakresach pH i 

temperatury, powodowały przebarwienie pożywki. Nie stwierdzono izolatu, który przynajmniej 

w jednym wariancie nie prowadziłby do przebarwienia pożywki. Przebarwienie przyjmowało 

najczęściej barwę czerwoną (50,8%), przy czym zaliczono tu przypadki przebarwienia 

czerwonawo - fioletowe (3,1 % kolonii) lub czerwonawo - brunatnego (4,8% kolonii). 
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Niebieskie przebarwienie pożywki stwierdzono w 24,0% przypadków. Sporadycznie 

dodatkowo pojawiał się pas barwy żółtej o szerokości  2 - 3 mm  wzdłuż obwodu kolonii. 

Ogółem, pożywka w 25,2 % płytek Petriego z hodowanymi koloniami D. septosporum nie 

wykazało zmiany przebarwienia. Przebarwienie wokół  kolonii D. septosporum przyjmowało 

barwę niebieską najczęściej na  pożywce o pH 4,0. Około dwukrotnie rzadziej takie 

przebarwienie było przy pH 6,0. Natomiast przy pH 8,0 barwa ta nie była w ogóle 

obserwowana. Odwrotnie przedstawiała się ta sytuacja w przypadku barwy czerwonej. 

Czerwone przebarwienie towarzyszyło 81,8%  kolonii D. septosporum na medium o pH 8,0 a 

następnie  51,5% kolonii  na medium o pH 6,0 oraz 17,4% na medium o pH 4,0. Na 

przebarwienie pożywki miała wpływ, oprócz pH, także temperatura.  Przebarwienie niebieskie 

pojawiało się licznie przy 15 i 20°C, zaś  tylko sporadycznie  przy 25°C. Przebarwienie 

czerwone przy pH 4,0 i pH 6,0 było najczęstsze przy 25°C, zaś przy pH 8,0 w temperaturze 15 

i 20°C,  kiedy to wszystkim kulturom towarzyszyło takie przebarwienie. Z kolei brak 

przebarwienia pożywki najczęściej obserwowano przy 25°C.  

Jak wyżej nadmieniono, jedną z charakterystycznych cech D. septosporum jest wydzielanie 

czerwonego pigmentu do medium, co jest związane z produkcją dotistrominy. Jednak obecne  

badania wykazały dodatkowo, że koloniom D. septosporum in vitro towarzyszyć może często 

przebarwienia pożywki na kolor  niebieski.  Barwa wydzielanego  pigmentu nie była stałą cechą 

danego izolatu grzyba, lecz zależała od warunków hodowli. Na przebarwienie pożywki miały 

wpływ temperatura i pH pożywki. W pracy przedyskutowano z czym może być powiązane tak 

różne przebarwienie pożywki oraz wskazano, że określenie, z czym należy wiązać niebieskie 

przebarwienie pożywki wymagać będzie dalszych badań. 

Spośród wszystkich testowanych grzybów izolowanych z igieł P. nigra stwierdzono dwa 

szczepy z rodzaju Coniothyrium, które powodowały intensywne przebarwianie pożywki, 

podobnie jak część izolatów  D. septosporum. Jeżeli potwierdzi się to in planta, czerwone 

prążki na igłach nie będą mogły  być traktowane jako specyficzny symptom porażenia przez D. 

septosporum. Stwierdzenie, że pigment zbliżony makroskopowo barwą  do dotistrominy może 

wytwarzać grzyb z rodzaju Coniothyrium jest na obecnym etapie nowym osiągnięciem dla 

nauki.   

W trakcie  hodowli dwuorganizmowych stwierdzono, że  spośród testowanych gatunków  

wpływ na przebarwienie pożywki powodowane przez D. septosporum miały Cenangium acuum 

oraz Cyclaneusma minus przy czym wpływ ten był różny. W przypadku Cenangium acuum, 

silne przebarwienie było widoczne jedynie  po przeciwnej stronie kolonii D. septosporum. 

Natomiast w przypadku kultur dualnych D. septosporum i Cyclaneusma minus silne 



42 
 

przebarwienie medium  było widoczne  od strony kolonii C. minus. Godny uwagi jest fakt, że 

spośród testowanych gatunków grzyb Mollisia sp. wyraźnie hamował rozwój kolonii D. 

septosporum. Grzyb D. septosporum nie był w stanie ograniczać produkcji żółtej krystalicznej 

substancji przez Mollisia sp., który to metabolit  w innych badaniach został zidentyfikowany 

jako mollisina, ograniczający rozwój wielu patogenów drzew leśnych, miedzy innymi sprawcy 

huby korzeni Heterobasidion annosum s. str.  Wykazanie, że na intensywność pojawu pigmentu 

i jego barwę mogą wpływać inne konkretne grzyby zasiedlające igły sosny, hodowane wspólnie  

w kulturach dualnych stanowi nowy dla nauki aspekt uzyskanych wyników badań. Wpływ ten 

może być pośredni poprzez kształtowanie przez nie pH pożywki lub bezpośredni, będący 

wynikiem interakcji  pomiędzy metabolitami tych grzybów. 

Stwierdzenie w obecnych badaniach częstego wytwarzania przez Dothistroma septosporum  

pigmentu o barwie niebieskiej może wyjaśniać przyczynę obecności szarych lub 

ciemnozielonych, a nie czerwonych plam, na igłach porażonych przez tego patogena. Barwa 

niebieska może bowiem w naturze maskować barwę czerwoną. Jest to znaczący krok do 

wyjaśnienia tak istotnych aspektów symptomologicznych dotyczących choroby - czerwonej 

plamistości igieł sosny. 

Badania dotyczące wybranych aspektów opisanego powyżej zjawiska są dalej przeze mnie 

kontynuowane (niepubl.). Ponieważ niebieskie przebarwienie pożywki  było bardzo podobne 

jak w sytuacjach hodowli grzybów produkujących lakazę na pożywce BASF (Feng i in. 2014), 

wykonano dodatkowy test in vitro polegający na hodowli kolonii D. septosporum na takiej 

pożywce.  Test przeprowadzono w 20°C, na medium o  pH 6,0 oraz przy 3% stężeniu BASF,  

według metodyki podanej przez Feng i in. (2014). Na pożywce z BASF wszystkie kolonie D. 

septosporum wykazywały ciemne przebarwienie w centrum, a wokół kolonii wytwarzany był 

mniej lub bardziej wyraźny pierścień fioletowy (dokumentacja fotograficzna - Zakład 

Fitopatologii Leśnej, Mykologii i Fizjologii Drzew). Obserwowano brak takiej barwy w 

przypadku hodowli in vitro na pożywce BASF innych grzybów. Można wnioskować, że 

niektóre związki, jak te zawarte na przykład w BASF, mogą wpływać na zmianę barwy 

czerwonego pigmentu charakterystycznego dla dotistrominy produkowanej przez Dothistroma  

septosporum. Test ten dostarcza dodatkowych informacji wskazujących, że na  barwą pigmentu 

towarzyszącego dotistrominie mają wpływ zewnętrze warunki rozwoju grzyba. 

 

Odrębnymi badaniami nad wybranymi aspektami fizjologii grzybów były eksperymenty z 

zakresu badań z wykorzystaniem kultur tkankowych dla określenia aspektów troficznych 

grzybów na poziomie komórkowych. Podjęto się w nich rozstrzygnięcia opinii, że odporność 
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nie jest cechą przypadkową, lecz jest ważnym mechanizmem biologicznym wynikającym ze 

współdziałania ze sobą komórek i tkanek organizmów o różnym stopniu rozwoju 

ewolucyjnego. W związku z tym skupiono się na badaniu relacji i ich skutków na poziomie 

komórkowym dwóch grup organizmów: samożywnych - roślin i cudzożywnych - grzybów. 

Badania prowadziłam we współpracy z Panem Dr hab. inż. Robertem Jankowiakiem na 

otrzymanej przeze mnie tkance kalusa trzech pochodzeń Abies alba oraz grzybach: 

Heterobasidion abietinum, Heterobasidion parviporum, Geosmithia sp., Ophiostoma piceae 

(Münch) Syd. i P. Syd., Pesotum fragrans (Math.-Käärik) G. Okada i Seifert, Pesotum sp., 

Rhizosphaera macrospora (Nawrot-Chorabik, Jankowiak 2010 - zał. 4, poz. II D, pkt 10). 

Wytypowano takie gatunki grzybów, które mogą powodować groźne choroby jodeł oraz takie, 

które są przenoszone przez owady związane są z grzybami wywołującymi sinizny. Ponadto 

badaniom w kulturach dwuorganizmowych poddano grzyby z rodzaju Geosmithia, które w 

Polsce zaliczane są do saprotrofów lub słabych patogenów. Eksperymenty miały na celu 

zweryfikowanie, czy metody kultur tkankowych sprawdzą się w przyszłości w badaniach 

biochemii odporności. Dlatego na początku starano się jedynie oszacować, na podstawie zmian 

fenotypowych w rozwoju kalusa i wzroście grzybni, mechanizmy obronne drzew. Postawiono 

hipotezę, że w wyniku interakcji różne genotypy jodły pospolitej mogą różnie wpływać na 

wzrost grzybów. Okazała się ona słuszną, gdyż uzyskane wyniki badań, potwierdzone analizą 

wariancji ANOVA Friedmana oraz testem HSD Tukey’a wskazały na to, że są istotne różnice 

we wzroście siedmiu gatunków grzybów w obecności kalusa jodły pospolitej. Stwierdzono 

również istotne różnice między wzrostem grzybów w kulturach z użyciem kalusa jodły różnych 

genotypów. Stymulacja wzrostu H. parviporum przez kalus oraz słaba inhibicja lub brak 

wpływu kalusa na wzrost H. abietinum dobrze korespondowała z ich funkcjonowaniem w 

warunkach naturalnych. W przeprowadzonych badaniach, oprócz H. parviporum, także wzrost 

Pesotum sp. i O. piceae był stymulowany przez kalus jodłowy. Jednakże, w przeciwieństwie 

do H. parviporum (powodującego nekrozy), Pesotum sp. powodował o wiele wolniejsze 

zamieranie kalusa. Dodatkowo, obecność kalusa wywołała wyraźną reakcję grzybni tego 

gatunku grzyba, gdyż w kulturach dualnych pojawiała się wyraźna strefa inhibicyjna. Uzyskane 

rezultaty wskazywały na to, że Pesotum sp. jest raczej patogenem słabości w odniesieniu do 

jodły. W przypadku grzyba rodzaju Geosmithia jego wzrost – podobny w obecności i w braku 

kalusa – sugerował bardzo mały wpływ kalusa na wzrost grzyba (Nawrot-Chorabik, Jankowiak 

2010 - zał. 4 poz. II D, pkt 10). Wyniki te były dobrze skorelowane z doświadczeniem 

infekcyjnym przeprowadzonym in vivo przez autorów innych publikacji. 
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Dodatkowo brałam udział w badaniach nad gatunkami Apiognomonia, które są jednymi z 

najbardziej wszechobecnych grzybów związanych z liśćmi drzew liściastych w północnej 

strefie umiarkowanej. Szczególnie rozpowszechniony i różnorodny jest Apiognomonia 

errabunda, występujący głównie na buku, dębie i lipie. A. errabunda wraz z najbardziej 

spokrewnionymi gatunkami są znane ze swoich skomplikowanych związków 

filogenetycznych, które do tej pory nie są rozwiązane. Dlatego wyniki badań oparto na trzech 

genach odbudowy zależności filogenetycznych między A. errabunda, A. veneta i A. hystrix dla 

373 izolatów. Wykorzystując połączone informacje z regionu ITS i regionów intronu aktyny i 

kalmoduliny dla 263 izolatów, potwierdzono występowanie linii związanych z gospodarzem w 

obrębie A. errabunda  (Boroń i in. 2019 – w druku). 
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Moje wybrane plany na przyszłość 

 

Zagadnienia, którymi zajmowałam się do tej pory  powinny być nadal kontynuowane, ze 

względu na ich znaczenie dla gospodarki leśnej. Dlatego w pierwszym rzędzie będę starała się 

rozwiązać problem nabytej przez rośliny odporności systemicznej, skorelowanej z aktywacją 

szlaków metabolicznych umożliwiających syntezę związków obronnych np. przeciwko 

grzybom patogenicznym. Drugim zagadnieniem, którego jestem w trakcie rozwiązania 

(publikacja w przygotowaniu wraz z Prof. dr hab. T. Kowalskim i Dr hab. D. Latowskim) jest 

znalezienie takich naturalnych bakteryjnych endosymbiontów, które wpłyną na wyzwalanie 

odporności komórek, tkanek i autonomicznych roślin jesionu wyniosłego. Należy przy tym 

zgłębić mechanizmy biochemiczne, z uwzględnieniem elementów zjawiska quorum sensing. 

Aktualna wiedza na temat quorum sensing rozwija się bardzo dynamicznie. Jednak w leśnictwie 

ten sposób chemicznego porozumiewania się drobnoustrojów polegające na wytworzeniu i 

wydzieleniu do otoczenia cząstek sygnałowych, które wykorzystywane są w różnych procesach 

fizjologicznych, nie jest badany i jest rozpowszechniony w niewielkim stopniu. Uważam, że w 

przyszłości mogłoby to zrewolucjonizować podejście do zagadnienia ochrony roślin, dlatego 

podjęcie badań w tym temacie uznaję za priorytetowe. Trzecim zagadnieniem będzie 

rozszerzenie powyższej problematyki badawczej na inne ważne gospodarczo gatunki drzew, w 

tym zagrożonych. Dodatkowo mam nadzieję na realizację badań fizjologiczno – 

biochemicznych nad metabolitami wtórnymi generowanymi przez tkanki roślinne in vitro, 

celem ich zastosowania np. w farmakologii w ramach współpracy z Uniwersytetem 

Jagiellońskim. 
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7. Działalność organizacyjna 

 

Działalność organizacyjną realizuję na trzech szczeblach: na poziomie Zakładu Fitopatologii 

Leśnej, Mykologii i Fizjologii drzew, na poziomie Wydziału i na poziomie Uczelni. W roku 

2009 otrzymałam do dyspozycji nowe pomieszczenia laboratoryjne, w których stworzyłam 

odpowiedni warsztat badawczy, wyposażając laboratoria w niezbędny sprzęt i aparaturę na 

potrzeby badań w kulturach tkankowych in vitro nad fizjologią i patofizjologią wzrostu i 

rozwoju oraz biotechnologią drzew. Taka możliwość pojawiła się dopiero przed około 10-ma 

laty. W tych laboratoriach zrealizowałam projekty badawcze, których byłam kierownikiem 

bądź wykonawcą. Głównie ze środków pochodzących z grantów było możliwe zakupienie m.in. 

wysoko cennej aparatury badawczej (komora laminarna, fitotron, zamrażarka 

niskotemperaturowa, system do elektroforezy pionowej). Na rzecz Zakładu od roku 2006 

zajmuję się gospodarką odpadami pochodzącymi ze wszystkich laboratoriów na terenie 

Zakładu i ich utylizacją oraz planowaniem godzin dydaktycznych przedmiotów fizjologicznych 

oraz chemii. Ponadto jestem zaangażowana i odpowiedzialna za prace remontowe (odbywające 

się co kilka lat na Wydziale) w pomieszczeniach i laboratoriach fizjologiczno – 

biotechnologicznych, w których prowadzę badania. 

Moja działalność organizacyjna nie ograniczyła się jedynie do poziomu jednostki jaką była 

Katedra, a później Zakład Fitopatologii Leśnej, Mykologii i Fizjologii Drzew, ale objęła 

również powierzone mi zadania na rzecz Wydziału Leśnego. Dwukrotnie byłam członkiem 

Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej: w roku akademickim 2010/11 - Zastępcą Sekretarza I 

stopnia studiów niestacjonarnych, a w latach następnych – 2011/12 pełniłam funkcję Sekretarza 

Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Leśnego. W roku 2010 oraz 2011 decyzją Rady Wydziału 

zostałam powołana do III Komisji do Przeprowadzania Rozmów Kwalifikacyjnych na Studia 

II°. W latach 2015 - 2016 byłam członkiem Rady Wydziału Leśnego. W roku 2016 zostałam 

powołana w skład Zespołu do Oceny Efektów Kształcenia na kierunku Leśnictwo i Zarządzanie 

Środowiskiem Przyrodniczym na kadencję 2016 – 2020.  

W 2015 roku zostałam wytypowana w skład Rady Programowej Centrum Naukowego 

Biotechnologii Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Do dnia 

dzisiejszego działam w tym Centrum na rzecz Uczelni, jako członek reprezentujący Wydział 

Leśny.  
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8. Działalność dydaktyczna i popularyzatorska 

 

W mojej działalności dydaktycznej wyłaniają się dwa nurty: fizjologiczny i biotechnologiczny. 

W części związanej z edukacją od początku pracuję w pełnym wymiarze godzin na Wydziale 

Leśnym. Na początku było to 210 godzin, potem 230. Liczba godzin ponadwymiarowych 

kształtowała się zależnie od potrzeb od kilkudziesięciu do 140. Zajęcia prowadziłam i prowadzę 

na studiach stacjonarnych I i II stopnia (inżynierskie i magisterskie) oraz niestacjonarnych I i 

II stopnia. Od roku 1996 prowadzę ćwiczenia laboratoryjne z Fizjologii Roślin Drzewiastych 

na dwóch specjalnościach: Gospodarka Leśna i Ochrona Zasobów Leśnych:  

 Fizjologia Roślin Drzewiastych – ćwiczenia laboratoryjne dla studentów Wydziału Leśnego 

w Krakowie, specjalność Gospodarka Leśna; studia stacjonarne I stopnia; 30 godzin ćwiczeń; 

 Fizjologia Roślin Drzewiastych – ćwiczenia laboratoryjne dla studentów Wydziału Leśnego 

w Krakowie, specjalność Ochrona Zasobów Leśnych; studia stacjonarne I stopnia; 40 godzin 

ćwiczeń 

oraz od roku 2008 wykłady:  

 Fizjologia Roślin Drzewiastych – wykłady i ćwiczenia laboratoryjne dla studentów Wydziału 

Leśnego w Krakowie, specjalność Gospodarka Leśna; studia niestacjonarne I stopnia; 10 godz. 

wykładu, 20 godzin ćwiczeń - Koordynator przedmiotu 

 Fizjologia Roślin Drzewiastych – wykłady i ćwiczenia laboratoryjne dla studentów Wydziału 

Leśnego w Krakowie, specjalność Gospodarka Leśna; studia niestacjonarne II stopnia; 10 godz. 

wykładu - Koordynator przedmiotu 

 Podstawy biologii molekularnej i biotechnologii roślin drzewiastych – wykłady i ćwiczenia 

laboratoryjne dla studentów Wydziału Leśnego w Krakowie, specjalności: Gospodarka Leśna 

i Ochrona Zasobów Leśnych; studia stacjonarne II stopnia; 6 godzin wykładów, 12 godzin 

ćwiczeń.  

 Seminarium dyplomowe dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia oraz 

niestacjonarnych  II stopnia – Koordynator seminarium. 

By móc koordynować dwa przedmioty opracowywałam program z Fizjologii dla studentów 

studiów niestacjonarnych I i II stopnia oraz wraz z Dr hab. inż. Wojciechem Krajem program 

przedmiotu Podstawy biologii molekularnej i biotechnologii. Przed doktoratem (2003 – 2004 

r.) oraz zaraz po nim (2005) wygłaszałam referaty z zakresu fizjologii i kultur tkankowych in 

vitro dla pracowników i studentów Wydziału Leśnego. Wygłaszam również referat dla 
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pracowników i studentów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej na temat 

możliwości zastosowania technik tkankowych drzew na terenach zurbanizowanych.  

Byłam promotorem 18 prac inżynierskich i  14 prac magisterskich z zakresy Fizjologii roślin z 

elementami biotechnologii oraz recenzentem 12 prac inżynierskich z zakresu leśnictwa.  

Pełniłam funkcję opiekuna praktyk dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego z Wydziału 

Biologii i Nauk o Ziemi oraz z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, z którym to 

Wydziałem nadal współpracuję (zał. 4, poz. III J, pkt 3 a-d). Przeszkoliłam pracownika 

technicznego Zakładu Fitopatologii Leśnej, Mykologii i Fizjologii Drzew w zakresie 

stosowania metod i technik kultur tkankowych.  

Za szczególnie cenne podczas mojej działalności dydaktycznej uważam sprawowanie przeze 

mnie opieki naukowej nad dwoma stażami naukowymi odbywanymi w ramach pracy 

doktorskiej pracownika naukowego Instytutu Badawczego Leśnictwa z zakresu kultur in vitro 

i biologii molekularnej (2010 r.) (zał. 4, poz. III K, pkt 1) oraz biotechnologii – kontynuacja 

badań (2011 r.) (zał. 4, poz. III K, pkt 2). Moja działalność popularyzatorska polegała także na 

publikowaniu w czasopismach popularno - naukowych zagadnień z zakresu fizjologii i 

biotechnologii przybliżających leśnikom tą problematykę (zał. 4, poz. IID, pkt 15-18) oraz 

przedstawianiu na konferencjach międzynarodowych i krajowych posterów (zał. 4, poz. II K, 

pkt 1-7). W roku 2012 brałam udział w promowaniu Wydziału Leśnego na antenie TVP Oddział 

w Krakowie, upowszechniając wiedzę w krótkometrażowych filmach propagujących 

działalność dydaktyczną Wydziału. Ponadto opracowałam i udostępniłam materiały 

fizjologiczne z tematyki „Brassinosteroids and Strigolactones – practical use, literature review” 

na potrzeby wykładów prowadzonych w Uniwersytecie w Aberdeen przez Prof. Stephen’a 

Woodward’a. 
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