Mehanična zasnova apertur peloda
(o delu Božiča in Šibra, PNAS, oktober 2020)

Začetek aprila je nemara najspektakularnejše
obdobje leta, ko zacvete češnje in druga sadna
drevesa, njihove krošnje pa se pobelijo s cvetovi
in zadišijo. Na Japonskem že več kot tisočletje s
posebnim navdušenjem pričakujejo to obdobje
cvetenja—sakure—in se pod češnjami družijo
in uživajo v družbi, hrani in pijači.
Nemara jih v najlepši obliki zaznamo, ko zacvetijo
češnje, vendar pa so cvetovi in cvetenje prisotni
vsepovsod, čeravno se o cvetovih buč, jajčevcev ali
krompirja običajno ne ve prav dosti. Cvetoče rastline
(kritosemenke) so najopaznejši del rastlinskega sveta, so
pa tudi glavni vir hrane za živali in ljudi. Žitarice, krompir,
paradižnik, stročnice, buče, zelje, jablane in mandljevci so zgolj
nekatere od rastlin, ki cvetijo, na njihovo plodnost pa smo neizogibno
navezani.
Običajno jemo plodove, ki
nastanejo iz cvetov, pri nekaterih
rastlinskih vrstah pa jemo cvetove
same. Takšni primeri so brokoli,
cvetača, artičoka in kapre, užitni pa
so tudi nekateri drugi cvetovi, ki jih
zauživamo redkeje, denimo cvetovi
mete, hibiskusa, vrtnice, vijolice,
sivke...
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Cvet je pravzaprav reprodukcijski aparat rastline in običajno vsebuje
organe obeh spolov, t.j. pestič (ženski del cveta) in prašnike (moški del
cveta). Tekom oploditve oz. opraševanja dosežejo zrna peloda iz prašnikov
brazde pestiča, tako pa se pomešata moški del genskega zapisa ene in
ženski del genskega zapisa druge rastline.

Prenos zrna peloda iz prašnikov ene rastline na pestiče drugih rastlin
lahko posredujeta veter ali voda, vendar se približno 80% cvetočih rastlin
zanaša na opraševalce oz. živali, ki omogočijo ta prenos. Najbolj znane
od teh živali so čebele, vendar isto
vlogo opravljajo tudi čmrlji, muhe,
zrna peloda
metulji, ose in mravlje, opraševalci pa
niso nujno vedno žuželke—nekatere
rastline oprašujejo kolibriji, medosesi
(tudi ptice) in netopirji, v majhnem
številu primerov pa celo gekoni in
glodalci. Ko zrno peloda doseže
čebela
brazdo pestiča, začne kaliti: iz posebej
mehkih delov peloda, ki se imenujejo
aperture, prične rasti pelodna cev. Ta
cev zraste do te mere, da preide celotni
vrat pestiča in doseže plodnico,
tako pa pride do prenosa genskega
zrna peloda
materiala iz zrna peloda v plodnico.

pelodna cev
brazda pestiča
pestič
apertura

Prunus serrulata

Ogromne nasade mandljevcev v
Kaliforniji oprašujejo čebele, ki jih
čebelarji posebej v ta namen pripeljejo
iz različnih delov ZDA. Brez teh posebej
pripeljanih čebel bi bil donos mandljev
precej manjši. Znaten odstotek čebel
med opraševanjem pogine zaradi
insekticidov, s katerimi obdelujejo
mandljevce*.
* A.Wade et al, Insects 10, 20 (2019)

Da bi postopek oploditve uspel, mora
vlažno zrno peloda
zrno peloda med prenosom iz zaščitnega
okolja cveta in prašnika do pestiča ostati
funkcionalno. Okolje izven cveta povzroči
izsuševanje peloda, ker pa je v njem shranjen
občutljiv genski material, ki je odvisen od
vlažnosti okolja, so rastline razvile mehanizme,
s katerimi preprečujejo izsuševanje zrn peloda in
aperture
s tem posledično uničenje genskega materiala v njem.
Z izgubljanjem vode se zrno peloda običajno “povleče
vase” in deformira tako, da s tem prepreči nadaljnjo izgubo
vode—ta proces imenujemo harmomegatija. Ključno
vlogo pri tem procesu igrajo natanko
izsušena zrna peloda
tisti deli, iz katerih rastejo pelodne
cevi—aperture. Aperture omogočajo,
da se zrno med procesom izsuševanja
ne zdrobi ter se namesto tega povleče
vase, ko pa zrno pride v vlažno okolje,
t.j. na brazdo prašnika, pa lahko
ponovno zadobi prvotno obliko.
Znanstvena disciplina, ki raziskuje pelod
obstoječih in izumrlih rastlinskih vrst
(fosilni pelod), se imenuje palinologija.
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Dve največji skupini kritosemenk—enokaličnice in dvokaličnice—se razlikujejo po številu apertur. Evolucijsko
starejše enokaličnice (npr. orhideja, pšenica, palma) imajo običajno eno aperturo, medtem ko imajo mlajše in
številčnejše dvokaličnice (npr. sončnica, jabolko, javor) tri. Tudi starejše cvetoče rastline, golosemenke (npr.
cipresa, tisa, ginko), imajo pelodna zrna z eno aperturo ali brez jasno vidnih apertur. Posledično je verjetno, da
je večanje števila apertur evolucijski trend, za katerega obstaja nek razlog.

apertura

klije

ne klije

klije

klije

brazda pestiča

Ko zrno pade na brazdo pestiča, mora biti apertura obrnjena
proti pestiču, da bi začela kliti pelodna cev. Ob enaki celokupni
površini apertur se verjetnost klitja povečuje s številom apertur.
Ob tem pa se postavlja vprašanje, ali povečano število apertur
(spodaj) vpliva na proces deformacije zrna peloda in posledično
na njegovo zaščito pred izsuševanjem.
Zrna peloda z 1, 2, 3, 5, 6 in 9 aperturami
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Božič in Šiber* sta raziskovala, kako je deformacija zrn peloda tekom
izsuševanja odvisna od njihove mehanske zasnove, t.j. od njihove velikosti,
oblike in števila apertur ter od elastičnosti celične stene zrn. Čeprav je bilo
znano že od prej,** da morajo biti aperture mehkejši del stene zrna, da bi lahko
delovale kot mesta, kjer se prične deformacija, sta Božič in Šiber z elastičnim
modelom zrn pokazala, da mora biti za pravilen proces deformacije zrn, ki
zapre aperture in učinkovito “zamaši” zrno ter prepreči nadaljnje izsuševanje,
apertura vsaj petnajstkrat do stokrat mehkejša od trdega dela stene.

Velikost pelodnih zrn je odvisna
od rastlinske vrste. Premer zrn
je lahko manjši od 10 μm (npr.
močvirska spominčica) pa tudi
večji od 150 μm (npr. navadna
buča). Na mikroskopskih slikah
zrna (zgoraj) je pri vsakem zrnu
označena dolžina 10 μm.

* A. Božič and A. Šiber, PNAS (2020), https://doi.org/10.1073/pnas.2011084117
** E. Katifori et al, PNAS 107, 7635 (2010)

Teoretični izračun procesa pravilnega zapiranja zrna peloda. Z zapiranjem apertur se zrno peloda podaljšuje.

Mikroskopske slike
peloda (levo) in teoretično
izračunane oblike (desno)

Ugotovila sta tudi, da deformacija ne vodi nujno v zaprtje
apertur, marveč lahko pride do deformacije trdega dela
stene peloda, kar pusti aperture odprte in ne prepreči
nadaljnjega izsuševanja zrna.
Elastičnost tankih predmetov,
npr. plaht, listov in lupin,
lahko opišemo z dvema
parametroma. Prvi opisuje,
kako težko se upognejo, drugi
pa, kako težko se raztezajo.
Pri predmetih, kot so listi
papirja, je upogibanje veliko
lažje od raztezanja (povečanja
površine), kar pogosto vodi
do trganja materiala.

10 μm

Teoretične oblike nepravilno izsušenih pelodnih zrn, (7
apertur—levo in 6 apertur—desno), kjer se aperture ne
zapirajo, vdre pa se velika površina trdega dela stene zrna.

Do pravilnega zaprtja aperture pride le v omejenem prostoru elastičnih
parametrov, ki se nanašajo tako na aperture kot na trde dele stene zrna, kar
namiguje na to, da so ti parametri evolucijsko izbrani tako, da omogočajo
pravilno zapiranje. S preučevanjem zrn z različnim številom apertur je bilo
odkrito, da se prostor elastičnih parametrov, ki vodijo do pravilnega zapiranja, manjša z
večanjem števila apertur.

Prostor elastičnih parametrov (relativna mehkoba aperture na y osi in
kombinirani parameter elastičnosti na x osi), ki vodi do pravilnega zaprtja apertur,
je označen s sivo. Z večanjem števila apertur (od 1 do 4) se ta prostor manjša.
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To pomeni, da so rastlinske vrste, katerih pelod poseduje več apertur, občutljivejše na spremembe debeline
stene zrna ter njegove elastičnosti. Takšne spremembe, ki so lahko bistveno manjše kot pri pelodu z manjšim
številom apertur, v njih vodi do popolne nefunkcionalnosti apertur ter do izsuševanja, ki pelod uniči.
Tudi oblika in površina
aperture vplivata na njeno
deformacijo, pokazano pa
je bilo, da podolgovate
aperture, ki segajo od
enega do drugega pola
zrna kakor rezina, vodijo
do pravilnejšega zapiranja
kot krajše in še posebej
krožne aperture.

Izgled izsušenih zrn enake prostornine za različne oblike treh apertur. Dolžina
aperture se manjša od leve proti desni, tako da je oblika aperture na desni krožna.

Podolgovate aperture se imenujejo kolpusi, tiste, ki so približno krožne, pa porusi.
Aperture lahko kot prstan zaobsežejo zrno peloda, v nekaterih vrstah pa tudi spiralno
povezujejo pole zrna. Obstajajo tudi vrste z aperturami, katerih oblika je nekje med
navedenimi možnostmi.

Ta študija kaže, da čeprav imajo zrna z večjim številom apertur večjo verjetnost
za uspešno klitje, zahteva njihova mehanika natančneje zasnovano geometrijo in
elastičnost zrna, da bi se le-to lahko med izsuševanjem uspešno zaprlo (zrna z
manjšim številom apertur se jasneje in zanesljiveje zapirajo). Posledično bi mogla
biti velika pogostost rastlinskih vrst, katerih pelod ima tri aperture (in ne več kot
to), rezultat kompromisa med tema dvema nasprotujočima si trendoma.
Problem upogibanja tankih lupin zaradi zunanjih
sil in pritiskov je zelo pomemben v arhitekturi in
pri gradnji ter oblikovanju stadionov, rezervoarjev,
silosov in podvodnih vozil in struktur. Homogene
sferične lupine se običajno vdrejo tako, da se
pojavi krožna vdolbina, ki se veča z večanjem
sil. Takšne lupine imajo obliko slabo napihnjene
žoge, podobne oblike pa se pojavljajo v izsušenih
pelodnih zrnih z malo ali brez apertur.

Čeprav je raznolikost pelodnih zrn ogromna, predstavlja delo Božiča in
Šibra poskus, da se izlušči tiste lastnosti njihove mehanske strukture, ki bi
lahko bile skupne velikemu številu vrst.
Rezultati bi se lahko uporabili tudi pri oblikovanju nehomogenih elastičnih
lupin, še posebej tistih na mikroskopski ravni, da se na okoljske spremembe
odzovejo z željeno deformacijo. Takšne lupine bi lahko uporabili tudi za
inkapsulacijo in dostavo zdravil na mikroskopski ravni. Za razliko od
homogenih lupin, ki se upirajo spremembam tlaka vse dokler se povsem
in nepovratno ne vdrejo (kot so batiskafi ali podmornice), se lahko
nehomogene lupine z načrtno zasnovanimi aperturami deformirajo zvezno
in programirano, odvisno od velikosti (osmotskega) tlaka. Mehka območja
v takšnih lupinah bi učinkovito vodila in lokalizirala deformacijo, ki se v
homogenih sferičnih lupinah lahko pojavi v katerikoli točki na površini.
Mikroskopske slike v tem besedilu so vzete iz palinološke baze podatkov PalDat, ki jo vzdržujejo
člani Oddelka za strukturno in funkcionalno botaniko Univerze na Dunaju. Tridimenzionalne slike
pelodnih zrn so rezultat elastičnega izračuna, opisanega v delu Božiča in Šibra (2020). Dokument
je napisal in oblikoval A. Šiber (2020), v slovenščino pa ga je prevedel A. Božič. A. Šiber je avtor
akvarelov cvetja.
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