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Streszczenie: Podczas somatycznej embriogenezy (SE) w warunkach in vitro, w wyniku wyzwole-
nia potencjału embriogenicznego komórek eksplantatu, następuje rozwój somatycznych zarodków.  
Liczne dane wskazują, że wielokationowe aminy biogenne – poliaminy (PA) można zaliczyć do grupy 
endogennych czynników warunkujących embriogeniczność tkanek roślinnych. Chociaż mechanizm 
działania poliamin nie jest w pełni poznany, niejednokrotnie wykazano ich udział w regulacji poszcze-
gólnych etapów SE prowadzących do uformowania struktur zarodkowych. Sugeruje się, że poszcze-
gólne PA mogą pełnić odmienne funkcje – putrescyna podtrzymuje proliferację komórek, a różnicow-
anie – raczej spermidyna i spermina.
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Summary: Somatic embryogenesis in vitro is a process in which somatic embryos are formed as a re-
sult of the expression of plant tissue embryogenic potential. There is substantial evidence that poly-
amines (PA), which are ubiquitous polycationic biogenic amines, can be considered as endogenous 
factors determining embryogenicity. Though, the mechanism of PA action has not been elucidated yet, 
there are many instances of their regulatory function in different phases of SE leading to somatic em-
bryo development. A diverse role in SE of distinct polyamines is suggested with putrescine responsible 
for cell proliferation whereas spermidine and spermine for cell differentiation.
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Wykaz stosowanych skrótów: ABA – kwas abscysynowy; ADC – dekarboksylaza argininy; BA – N-6-ben-
zyloadenina; Cad – kadaweryna; CHA – cykloheksyloamina; 2,4-D – kwas 2,4-dichlorofenoksyoctowy; 
DCHA – dicykloheksyloamina; IAA – kwas indolilo-3-octowy; DFMA – α-difluorometyloarginina; 
DFMO – α-diflurometyloornityna; NAA – kwas naftylo-1-octowy; ODC – dekarboksylaza ornityny; 
PA – poliaminy; Put – putrescyna; SAM – S-adenozylometionina; SE – somatyczna embriogeneza; Spd 
– spermidyna; SPDS – syntaza spermidyny; Spm – spermina; SPMS – syntaza sperminy
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Abbreviations: ABA – abscisic acid; ADC – arginine decarboxylase; BA – N-6-benzyladenine; Cad 
– cadaverine; CHA – cyclohexylamine; 2,4-D – 2,4-dichlorophenoxyacetic acid; DCHA – dicyclo-
hexylamine; IAA – indole-3-acetic acid; DFMA – α-difluoromethylarginine; DFMO – α-diflurometh -
ylornithine; NAA – naphthalene-1-acetic acid; ODC – ornithine decarboxylase; PA – polyamines; Put 
– putrescine; SAM – S-adenozylmethionine; SE – somatic embryogenesis; Spd – spermidine; SPDS 
– spermidine synthase; Spm – spermine; SPMS – spermine synthase

WSTĘP

Somatyczna embriogeneza (SE) jest to kilkuetapowy proces morfogenetyczny 
prowadzący do wytworzenia z komórek roślinnych innych niż zygota, dwubieguno-
wych struktur, zwanych zarodkami somatycznymi [93]. Ze względu na niezwykle 
wysoki współczynnik rozmnażania klonalnego, SE jest często uznawana za szybką 
i wydajną alternatywę dla tradycyjnych metod produkcji roślinnej, która może zna-
leźć szerokie zastosowanie w nasiennictwie. Opłacalność masowej produkcji wy-
maga, aby cały proces przebiegał w sposób zsynchronizowany i dostarczał dużej 
liczby wysokiej jakości zarodków, które mogą być przechowywane bez utraty zdol-
ności do kiełkowania i konwersji w prawidłowo wykształcone rośliny [37]. Badania 
dotyczące czynników i mechanizmów regulujących poszczególne etapy SE, powin-
ny doprowadzić do pełnej optymalizacji warunków ich przebiegu. Stwierdzono, że 
decydujące znaczenie podczas SE mają regulatory wzrostu, do których zaliczane 
są również wielokationowe aminy biogenne, poliaminy (PA), wśród których, naj-
bardziej rozpowszechnionymi w komórkach roślinnych są: dwuamina putrescyna 
(Put), triamina spermidyna (Spd) oraz tetraamina spermina (Spm).

Już w 1978 roku Montague i wsp. [55] zaobserwowali pozytywną korelację 
pomiędzy indukcją SE a zwiększeniem zawartości PA w kulturach komórkowych 
Daucus carota. Zahamowanie biosyntezy PA w tych kulturach całkowicie zabloko-
wało tworzenie somatycznych zarodków. Istotna rola PA w SE może być związana 
z ich wpływem na wiele podstawowych funkcji komórkowych, takich jak synteza 
kwasów nukleinowych i białek, cykl komórkowy oraz różnicowanie [3, 38]. Jednak 
mechanizmy działania tych związków w regulacji procesów morfogenetycznych 
roślin nie są jeszcze w pełni wyjaśnione. 

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie informacji na temat udziału 
poliamin w poszczególnych etapach somatycznej embriogenezy.

CHARAKTERYSTYKA SOMATYCZNEJ EMBRIOGENEZY

W trakcie SE, powstają zarodki somatyczne, czyli dwubiegunowe struktury o mor-
fologii zbliżonej lub identycznej z morfologią zarodka zygotycznego (ryc. 1). Proces 
SE można rozdzielić na dwie fazy, które zasadniczo są od siebie niezależne i podlega-
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ją regulacji przez zespoły odmiennych czynników [30, 37]. W fazie pierwszej, okre-
ślanej zwykle mianem indukcji, niektóre komórki eksplantatu nabywają kompetencji 
do embriogenezy [43, 61]. Początkowo, zróżnicowane komórki eksplantatu podlegają 
odróżnicowaniu (dedyferencjacja) stając się ponownie komórkami o właściwościach 
merystematycznych. Dalej następuje ich redyferencjacja i przekształcenie w komór-
ki embriogeniczne zdolne do realizacji programu rozwoju zarodkowego. Zdarza się 
również, że komórki wykazują naturalną kompetencję embriogeniczną. 

Ujawnienie kompetencji embriogenicznej komórek, czyli wyzwolenie embrio-
genicznego potencjału eksplantatu i formowanie somatycznych zarodków, obser-
wujemy w fazie ekspresji SE, zwanej zwykle fazą różnicowania. W fazie tej, za-
rodki somatyczne rozwijają się z komórek eksplantatu wykazujących kompetencję 
embriogeniczną naturalną, bądź nabytą pod wpływem zastosowanych czynników 
indukujących [30, 37, 43]. Realizacja programu rozwoju zarodkowego przez ko-

RYCINA 1. Schemat przebiegu bezpośredniej (BSE) i pośredniej (PSE) somatycznej embriogenezy 
w warunkach in vitro [19, 37, 88]
FIGURE 1. Direct (BSE) and indirect (PSE) somatic embryogenesis in in vitro cultures [19, 37, 88]
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mórki embriogeniczne nie wymaga już działania żadnego sygnału zewnętrznego; 
w praktyce embriogenicznie zaindukowane tkanki przenoszone są więc na pożywkę 
pozbawioną regulatorów wzrostu [61, 89].

Somatyczne zarodki mogą powstawać bezpośrednio z komórek eksplantatu 
pierwotnego, czyli na drodze bezpośredniej SE lub pośrednio z embriogenicznego 
kalusa, który jest tkanką heterogenną, złożoną z agregatów proembriogenicznych 
oraz komórek merystematycznych niezdolnych do rozwoju zarodkowego [88]. 
Podczas pośredniej SE, faza indukcji obejmuje więc nie tylko przeprogramowanie 
komórek somatycznych w embriogeniczne, ale też zainicjowanie nieuorganizowa-
nego wzrostu tkanki kalusowej (ryc. 1). W celu zwiększenia wydajności SE można 
wprowadzić dodatkowy etap poprzedzający fazę różnicowania, w którym następu-
je namnażanie embriogenicznego kalusa na stałym podłożu bądź wyprowadzonej 
z niego zawiesiny w płynnej pożywce [89].

ENDOGENNE POLIAMINY JAKO  
MARKER EMBRIOGENICZNOŚCI

Potencjał embriogeniczny danej kultury, zdeterminowany genetycznie, warunku-
je wydajność procesu SE, której ostateczną miarą może być liczba uformowanych 
somatycznych zarodków [19, 30]. Teoretycznie, ze względu na totipotencję komórek 
roślinnych, w każdej z nich, w określonych warunkach, można zainicjować program 
rozwoju zarodkowego, chociaż w praktyce tylko niektóre komórki ekplantatu wyka-
zują embriogeniczność. Odnotowuje się ogromne zróżnicowanie odpowiedzi embrio-
genicznej eksplantatów, dlatego poszukiwane są wiarygodne markery, które umożli-
wiłyby wyselekcjonowanie tkanek o dużym potencjale.

Zaangażowanie PA w nabywanie przez eksplantaty kompetencji do embriogene-
zy stwierdzono na przykład u Solanum melongena [96], Medicago sativa [29], Panax 
ginseng [56] czy Dactylis glomerata [45]. Kalus embriogeniczny charakteryzuje się 
zwykle wyższą zawartością endogennych PA niż kalus nieembriogeniczny [41, 47, 
63, 87]. Fraga i wsp. [21] wykazali, że eksplantaty Pinus radiata o wysokim potencja-
le embriogenicznym charakteryzują się dużą zawartością wolnych PA i jednocześnie 
niskim stopniem metylacji DNA. Zależność ta wynika prawdopodobnie z faktu, że 
S-adenozylometionina (SAM) jest nie tylko prekursorem biosyntezy PA, ale również 
dostarcza grupy metylowe do metylacji DNA. 

Zatem nabywanie kompetencji może być skorelowane z podwyższoną całko-
witą zawartością PA [21, 76, 95], chociaż w kulturach Papaver somniferum i Pinus 
nigra zaobserwowano zależność odwrotną [58, 66]. Podobnie u Lasiurus scindicus, 
Sorghum halepense, Urochloa panicoides kultury nie-embriogenne charakteryzowały 
się wyższą zawartością wolnych PA, szczególnie Put, niż kultury embriogenne [33]. 
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Analiza zawartości poszczególnych PA wskazuje, że bardziej adekwatnym 
wskaźnikiem obrazującym poziom kompetencji jest stosunek stężenia Put/Spd lub 
Put/Spd+Spm. Kalus embriogeniczny Coffea canephora zawierał kilkakrotnie wię-
cej Spd i Spm niż kalus nieembriogeniczny, podczas gdy zawartość Put była w obu 
tkankach podobna [41]. Akumulacja Spd może być traktowana jako marker embrio-
geniczności wielu gatunków roślin okrytozalążkowych m.in. Solanum melongena 
[95], Oryza sativa [77], Medicago sativa [29] czy Panax ginseng [56], jak również 
u roślin nagozalążkowych [31, 53, 79].

 Zawartość PA w komórkach roślinnych jest w dużej mierze uzależniona od 
aktywności enzymów szlaku ich biosyntezy. Dekarboksylaza argininy (ADC, EC 
4.1.1.19) i dekarboksylaza ornityny (ODC, EC 4.1.1.17) katalizują kluczowe reakcje 
prowadzące do wytworzenia Put, a w konsekwencji także jej pochodnych, Spd i Spm 
[3, 38, 40]. Stwierdzono, że wyższa aktywność tych enzymów jest pozytywnie sko-
relowana ze zdolnościami embriogenicznymi komórek w kulturach Daucus carota 
[48]. Natomiast obniżenie stężenia endogennych wolnych PA poprzez zastosowanie 
inhibitorów ich biosyntezy uniemożliwia wyzwolenie potencjału embriogeniczne-
go. Zastosowanie cykloheksyloaminy (CHA) bądź dicykloheksyloaminy (DCHA), 
inhibitorów syntazy Spd (SPDS, EC 2.5.1.16) i syntazy Spm (SPMS, EC 2.5.1.22), 
spowodowało obniżenie zawartości Spd i Spm z równoczesnym podwyższeniem stę-
żenia Put. Konsekwencją zmiany relacji Put/Spd było zahamowanie SE [36, 46].

POLIAMINY W INDUKCJI SOMATYCZNEJ EMBRIOGENEZY

Przyjmuje się, że kluczowe znaczenie w indukcji SE pełnią auksyny. Są one sto-
sowane niezależnie lub w kombinacji z innymi regulatorami wzrostu, najczęściej 
cytokininami, a także giberelinami [30, 43, 61]. Badania na poziomie molekular-
nym potwierdzają, że proces przemodelowania chromatyny oraz zmiany we wzorze 
metylacji DNA, prowadzące w konsekwencji do zmiany programu ekspresji genów 
podczas indukcji SE, jest kontrolowany przez regulatory wzrostu [13, 19]. Według 
nowszej koncepcji, przeprogramowanie genetyczne w kierunku SE stanowi od-
powiedź tkanki roślinnej na stres związany z jej umieszczeniem w warunkach in 
vitro [18, 34, 97]. Zidentyfikowano różne czynniki stresowe zdolne do zainduko-
wania embriogeniczności, jak na przykład jony metali ciężkich, wysoki potencjał 
osmotyczny, zranienie czy podwyższona temperatura. Sugeruje się też, że uzyska-
nie kompetencji embriogenicznej pod wpływem syntetycznej auksyny 2,4-D (kwas 
2,4-dichlorofenoksyoctowy), najczęściej stosowanej do indukcji SE, może być roz-
patrywane jako odpowiedź tkanki eksplantatu na czynnik stresowy. Ponadto, kwas 
abscysynowy (ABA), inhibitor wzrostu i rozwoju roślin, uznawany powszechnie za 
„hormon stresu”, również może indukować SE in vitro [97].
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Dotychczas nie odnotowano przypadku skutecznego użycia PA jako samodziel-
nego czynnika indukującego proces SE. Natomiast liczne prace wskazują, że za-
aplikowanie egzogennych PA w fazie indukcji zdecydowanie zwiększa wydajność 
SE. Egzogenna Put (0,5 mM), wprowadzona do pożywki indukującej zawierającej 
NAA, zwiększyła blisko 6-krotnie liczbę otrzymanych somatycznych zarodków 
Solanum melongena [95]. Również Sakhanokho i wsp. [72] zwiększyli wydajność 
indukcji SE wywołaną przez 2,4-D u Gossypium hirsutum poprzez aplikację Put. 
Spd (0,1 mM) natomiast, podwyższyła skuteczność indukcji wywołanej przez jed-
noczesne zastosowanie 2,4-D, NAA i kinetyny w kulturach Panax vietnamensis; 
uzyskano  więcej zaindukowanych embriogenicznie eksplantatów  i blisko 3-krot-
nie zwiększono produkcję zarodków [62]. Rajesh i wsp. [69] wykazali dodatni 
wpływ egzogennej Put (1 mM) i w mniejszym stopniu Spm (0,1 mM) na indukcję 
SE oraz stymulację wtórnej SE w kulturach Elaeis guinensis, w których wykorzy-
stano 2,4-D jako czynnik indukujący. Podobnie, stwierdzono, że powstawanie wtór-
nych zarodków somatycznych w kulturach Coffea canefora, zaindukowane przez 
IAA w kombinacji z BA, jest stymulowane egzogenną Put (50 mM) [41]. Nato-
miast u Theobroma cacao, najbardziej efektywna w promowaniu indukcji wtórnej 
SE przez 2,4-D z udziałem BA, okazała się Spm [78].

Zastosowanie poliamin w fazie indukcji jako czynnika zwiększającego wy-
dajność SE wymaga optymalizacji zarówno rodzaju jak i stężenia określonej PA. 
Przykładowo, w kulturach Zea mays zarówno Put jak i Spm w podobnym stop-
niu promują indukcję SE w obecności gibereliny, jednak w różnym stężeniu – Put 
w wyższym (150 μM), a Spm w niższym (50 μM) [32]. Zdarza się również, że apli-
kacja PA nie przynosi spodziewanego skutku – egzogenne PA okazały się inhibito-
rami bezpośredniej SE z eksplantatów liściowych Phalenopsis [27]. 

Egzogenne PA są łatwo absorbowane i akumulowane przez komórki roślinne – po 
zaaplikowaniu Put, Spd czy Spm w tkankach zwiększa się zawartość każdej z nich [16, 
74, 77, 80, 82, 95]. W pewnych przypadkach pozostaje to bez wpływu na pozostałe 
PA, chociaż częściej stężenie innych PA też ulega zmianie. Na przykład, w obecności 
egzogennej Put lub Spd zwiększała się zawartość wszystkich PA w embriogenicznym 
kalusie Picea glauca [16]. Z kolei egzogenna Put wywołała obniżenie zawartości Spd 
i Spm w zawiesinie komórkowej Araucaria angustifolia [82] oraz w somatycznych 
zarodkach Ocotea catharinensis [74], natomiast zarówno egzogenna Spd jak i Spm 
spowodowały zwiększenie stężenia endogennej Put [74, 80]. 

Pozytywny wpływ egzogennych PA na indukcję SE nie zawsze związany jest 
ze zwiększeniem ich zawartości w tkankach eksplantatu lub kalusie. Przykładowo, 
PA zastosowane w stosunkowo niskich stężeniach (0,1, 0,5 i 1 μM) w fazie indukcji 
stymulowały wzrost kalusa embriogenicznego i wytwarzanie somatycznych zarod-
ków u Momordica dioica, ale zawartość wolnych endogennych PA była zdecydowa-
nie niższa [85]. Również stymulacja indukcji SE przez egzogenne PA u Momordica 
charantia była skorelowana z obniżeniem zawartości endogennych poliamin [67].
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Często, podwyższenie stężenia PA w indukowanych embriogenicznie tkankach 
okazuje się czynnikiem stymulującym SE. Na przykład zaaplikowanie prekursora 
biosyntezy PA, argininy, w fazie indukcji SE w kulturach Saccharum sp. umożliwiło 
wytworzenie większej liczby somatycznych zarodków, przy czym wykryto znacznie 
wyższe stężenia endogennych PA w różnicującej się tkance embriogennej [65]. Nato-
miast w kulturach Coffea canefora, w których indukcja SE następuje pod wpływem 
cytokinin i jest dodatkowo stymulowana światłem, stwierdzono, że w kulturach inku-
bowanych na świetle, zawartość endogennych PA, zarówno form wolnych jak i zwią-
zanych, jest znacznie wyższa niż wówczas, gdy hodowle prowadzono w ciemności 
[10]. Zastosowanie glicerolu w celu zaindukowania SE u Citrus sinensis również 
modyfikuje zawartość endogennych PA, co jest skorelowane z poziomem ekspresji 
genów kodujących kluczowe enzymy szlaku ich biosyntezy [94].

NAMNAŻANIE TKANKI EMBRIOGENICZNEJ

Proces SE jest uznawany za jedną z potencjalnie wydajniejszych metod maso-
wego namnażania roślin o wyselekcjonowanym genotypie i stanowi punkt wyjścia 
dla biotechnologicznych metod ulepszania materiału roślinnego. Dla niektórych ga-
tunków roślin, m.in. drzew iglastych, prace nad zwiększaniem skali produkcji soma-
tycznych zarodków i jej komercjalizacją są już bardzo zaawansowane [39]. Zatem, 
niezwykle istotne staje się opracowanie optymalnych warunków namnażania tkanki 
embriogenicznej, uzyskanej w fazie indukcji. W tym celu można namnażać kalus em-
briogeniczny na stałych podłożach, bądź wyprowadzić z niego przejściową lub usta-
bilizowaną zawiesinę embriogeniczną. 

Od dość dawna wiadomo, że poliaminy współuczestniczą w regulacji aktyw-
ności mitotycznej komórek, zatem mogą również odgrywać istotną rolę w namna-
żaniu tkanek embriogenicznych [3, 38, 44]. Wzrost poziomu endogennych PA 
towarzyszy indukcji podziałów komórkowych [5]. Zastosowanie egzogennych 
PA powoduje stymulację wzrostu tkanki embriogenicznej Araucaria angustifolia 
namnażanej zarówno na podłożu płynnym jak i stałym [80, 82]. Egzogenna Put 
stymulowała wzrost embriogenicznego kalusa Coffea canefora, Momordica cha-
rantia i Momordica dioica [41, 67, 85].

Kultury zawiesin stanowią alternatywną drogę pozwalającą na szybszy przyrost 
świeżej masy kultur embriogenicznych w porównaniu z kulturami kalusa prowadzo-
nymi na pożywkach stałych [80]. Dodatkowo umożliwiają poprawienie synchroniza-
cji rozwoju mas proembriogenicznych. Tempo wzrostu zawiesiny embriogenicznej 
ilustruje krzywa sinusoidalna, w której wyróżnia się fazy: spoczynkową, wzrostu wy-
kładniczego, wzrostu liniowego i fazę stacjonarną [2]. Podczas proliferacji agregatów 
proembriogenicznych w zawiesinie następuje zmiana zawartości PA. Przykładowo 
u Araucaria angustifolia, następuje podwyższenie stężenia endogennej Put w fazach 
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wykładniczej i wzrostu liniowego, podczas gdy zawartość Spd i Spm ulega stopnio-
wemu obniżeniu [80]. Również w zawiesinie embriogennej Pinus sylvestris, przejście 
z fazy spoczynkowej do fazy wzrostu wykładniczego jest skorelowane ze zwiększe-
niem zawartości Put i obniżeniem stężenia zarówno wolnej jak i związanych form 
Spd [91], przy czym akumulacja Put była właśnie wynikiem zahamowania biosyntezy 
pochodnych PA – Spd i Spm. Pozytywną korelację między fazą intensywnego wzro-
stu a stężeniem wolnej Put, wykryto również w kulturach zawiesinowych Catharan-
thus roseus i Picea rubens, co może dodatkowo świadczyć o szczególnej roli tej PA 
we wzroście i podziałach komórkowych [50, 54].

Zaaplikowanie egzogennej Put spowodowało zwiększenie świeżej masy zawie-
siny komórkowej Capsicum frutescens [83]. Podobnie u Ocotea catharinensis, eg-
zogenna Put stymulowała namnażanie zawiesiny embriogenicznej, natomiast egzo-
genna Spd miała działanie hamujące [74]. Negatywny wpływ Spd, a także Spm na 
namnażanie zawiesiny embriogenicznej stwierdzono również w kulturach Pinus sy-
lvestris [64] oraz Araucaria angustifolia [14, 80].

Morfologiczne zmiany w agregatach proembriogenicznych, które ulegają namno-
żeniu w kulturach zawiesinowych, są bardzo ważne dla procesu późniejszego formo-
wania się zarodków somatycznych u roślin iglastych [14, 59, 60, 80]. Wyróżnia się 
trzy typy agregatów proembriogenicznych, z których tylko jeden ulega bezpośrednio 
różnicowaniu i przekształceniu w strukturę zarodka [20]. Zarówno w kulturach Ara-
ucaria angustifolia, Cryptomeria japonica jak i Picea glehnii, egzogenna Spd i Spm 
sprzyjają formowaniu się właśnie tych agregatów, z których rozwijają się zarodki so-
matyczne, podczas gdy Put zwiększa procentowy udział pozostałych agregatów [80, 
59, 60]. Jest to zgodne z poglądem Galstona i Kaur-Sawhneya [22], że rolą Put jest 
podtrzymywanie proliferacji komórek, natomiast za indukcję ich różnicowania odpo-
wiedzialne są Spd i Spm.

FORMOWANIE SOMATYCZNYCH ZARODKÓW

Celem procesu SE jest uzyskanie zarodków somatycznych, które pod względem 
morfologicznym i fizjologicznym są identyczne z zarodkami zygotycznymi. Mimo 
dużego podobieństwa często obserwuje się różnice między zarodkami zygotycznymi 
a ich somatycznymi odpowiednikami. Na podstawie analizy zawartości PA w zarod-
kach zygotycznych stwierdzono, że stosunek ilościowy Put/Spd+Spm może służyć 
jako marker rozwoju embrionalnego [6, 73, 79]. Zaobserwowano mianowicie, że 
proporcja Put/Spd+Spm zwiększa się we wczesniejszych stadiach rozwoju (zarodki 
globularne, sercowate, torpedy), a obniża w dalszych etapach i podczas dojrzewania. 
Podczas rozwoju zarodków Pinus radiata stwierdzono podwyższanie się stężenia 
endogennej Spd oraz niewielkie obniżenie lub brak istotnych zmian w zawartości 
Put, co prowadzi do zmiany stosunku ilościowego Put/Spd w podobnym stopniu dla 
obu rodzaju zarodków [53]. Również w trakcie rozwoju zarodków somatycznych Pi-
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cea abies, aż do osiągnięcia dojrzałości, obniża się stosunek ilościowy Put do Spd 
i zwiększa aktywność dekarboksylazy SAM [24]. W dojrzałych zarodkach somatycz-
nych zawartość Spd przewyższa blisko dziesięciokrotnie zawartość Put, natomiast 
w zarodkach zygotycznych ta różnica jest znacznie mniejsza – około dwukrotna. Po-
nadto ulegające desykacji zarodki somatyczne Picea abies akumulują Spm w znacz-
nie większym stopniu niż zarodki zygotyczne. Także w zarodkach somatycznych Vi-
tis vinifera wykryto wyższe stężenia wolnych PA oraz zwiększoną aktywność ADC 
i ODC niż w zarodkach zygotycznych [17], przy czym stężenie wolnej Put było wyż-
sze w stosunku do Spd w późnym stadium torpedy w zarodkach somatycznych, co 
prawdopodobnie spowodowało zaburzenia ich zdolności regeneracyjnych.

Analiza endogennych PA w różnych stadiach rozwoju zarodków somatycznych 
wykazała, że kalus i zawiesina embriogeniczna oraz zarodki we wczesnych stadiach 
rozwojowych (globularne, sercowate) zawierają zwykle znacznie wyższe stężenie 
PA niż zarodki zróżnicowane (stadium torpedy i liścieniowe) [16, 52, 63, 74, 85]. 
W przypadku niektórych gatunków takich jak Picea glauca, Momordica charantia, 
Theobroma cacao, we wczesnych fazach embriogenezy dominuje Put, a w później-
szych Spd [16, 63, 85]. U innych gatunków, na przykład Picea abies, Quercus ilex 
wykazano, że nawet w zarodkach globularnych Spd przeważa nad pozostałymi PA 
[24, 49, 52]. Najprawdopodobniej wiąże się to ze zróżnicowaną funkcją PA podczas 
SE, w których Put odpowiada za podziały komórkowe, podczas gdy Spd ma więk-
sze znaczenie w różnicowaniu. Santa-Catarina i wsp. [74] stwierdzili, że zaapliko-
wanie egzogennej Put stymuluje proliferację zarodków globularnych, podczas gdy 
w obecności egzogennej Spd lub Spm więcej zarodków osiąga stadium liścieniowe. 
Dlatego też, najczęściej do poprawienia etapu różnicowania zarodków somatycznych 
stosowane są Spd i Spm [12, 14, 16, 17, 35, 53, 80, 81, 84]. Stymulujące działanie 
Spd i Spm na rozwój somatycznych zarodków może być związane z ich wpływem na 
uwalnianie w tkankach roślinnych tlenku azotu.  Egzogenna Spd i Spm w wyższym 
stopniu niż Put indukowały produkcję tlenku azotu w rozwijających się zarodkach 
somatycznych Ocotea catharinensis, co było skorelowane z osiągnieciem stadium li-
ścieniowego [74]. Pozytywny wpływ Spm na formowanie zarodków somatycznych 
może być także związany ze zwiększoną syntezą DNA oraz zahamowaniem pozako-
mórkowej sekrecji białek [84].

WPŁYW POLIAMIN NA PRODUKCJĘ  
ZARODKÓW HAPLOIDALNYCH

 Rośliny w warunkach in vitro mogą być również regenerowane na drodze an-
drogenezy i gynogenezy, co prowadzi do uzyskania roślin haploidalnych [26, 57]. 
W przypadku androgenezy wykorzystuje się kultury pylników lub kultury izolowa-
nych mikrospor, przy czym indukcja androgenezy wymaga uprzedniego zastoso-
wania czynników stresowych, przykładowo stresu termicznego, stresu głodu bądź 
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czynnika chemicznego. Natomiast podczas gynogenezy haploidalne zarodki powsta-
ją z gametofitu żeńskiego w kulturach zalążków lub zalążni. Zarówno w trakcie an-
drogenezy jak i gynogenezy może pojawić się tkanka kalusowa.

Już w roku 1985, Villanueva i wsp. [90] wykryli, że podczas androgenezy w kul-
turach Nicotiana tabacum i Datura inoxia, zwiększa się zawartość Put i Spd. Wyko-
rzystanie inhibitorów biosyntezy PA, DFMO i DFMA potwierdziło niezbędność PA 
podczas formowania androgenicznych zarodków, ale nie do indukcji embriogenezy 
w kulturach pylników [23]. Jednojądrowe mikrospory kukurydzy poddane działaniu 
niskiej temperatury w celu zaindukowania embriogenezy, zawierają niższe stężenia 
PA w porównaniu do mikrospor in vivo [75]. Zatem indukcja androgenezy związa-
na jest z modyfikacją metabolizmu PA. Stwierdzono również, że w mikrosporach 
aktywnych mitotycznie (tworzenie kalusa in vitro) dominuje wolna Spd. Ponadto 
formowanie się androgennych zarodków jest pozytywnie skorelowane z podwyższe-
niem zawartości Spd i Spm. 

Egzogenne PA stymulują produkcję zarodków mikrosporowych u różnych ga-
tunków roślin, na przykład Solanum tuberosum [86], Cucumis sativus [1], Citrus cle-
mentina [9], Guizotia abyssinica [28] oraz niektórych gatunków zbóż [7, 11, 70, 71]. 

Zwiększenie wydajności procesu androgenezy w kulturach pylników, osiąga się 
najczęściej poprzez zaaplikowanie Put lub Spd w fazie indukcji. Zależnie od gatun-
ku, a nawet odmiany, podwyższenie częstości wytworzenia androgenicznych kalu-
sów oraz liczby wykształconych haploidalnych zarodków, wynika z zastosowania 
Put [11, 28] albo Spd [1, 9]. Egzogenne PA poprawiają zdolność zarodków androge-
nicznych do konwersji w normalne, zazielenione rośliny, zatem ich użycie pozwa-
la na rozwiązanie częstego problemu albinizmu regenerantów [1, 7, 28]. Ponadto, 
Dewi i Purwoko [11] wykazali, że egzogenna Put (1 mM) stymuluje androgenezę 
ryżu indyjskiego nie tylko poprzez pobudzenie formowania się kalusa i zarodków, 
ale także przez zahamowanie przedwczesnego starzenia się kultur i związanej z tym 
nadmiernej produkcji etylenu.

Poprawienie efektywności indukcji androgenezy oraz zdolności regeneracyj-
nych wytworzonych zarodków można uzyskać także poprzez wstępne traktowanie 
pylników roztworem odpowiedniej PA [71]. Jednak ostateczny skutek takiego za-
biegu zależy z jednej strony od czasu jego trwania, a z drugiej od genotypu rośliny.

Proces gynogenezy jest wykorzystywany do uzyskiwania haploidów już od 
1976 roku, a systemy regeneracyjne obejmują wiele gatunków roślin głównie 
uprawnych, jak na przykład cebula, słodki ziemniak, ogórek, burak cukrowy, ku-
kurydza, pszenica czy tulipan [8]. Jednak jak na razie możliwości wykorzystania 
PA do optymalizacji procesu indukcji gynogenezy w kulturach in vitro oraz popra-
wienia zdolności regeneracyjnych uzyskanych tą drogą haploidalnych zarodków 
sprawdzono jedynie w kulturach Allium cepa [15, 25, 51 68]. Okazuje się, że pozy-
tywny wpływ wywiera Spd, a nie Put. Obniżenie stężenia endogennej Spd w wy-
niku zastosowania CHA, inhibitora syntazy Spd, doprowadziło do zahamowania 
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procesu gynogenezy, prawdopodobnie na skutek nagromadzenia endogennej Put 
oraz stymulacji produkcji etylenu [25].

Wydaje się, że Spd odgrywa szczególnie istotną rolę w przebiegu procesu gyno-
genezy. Świadczą o tym, nie tylko wyniki badań nad wpływem egzogennej Spd lub 
inhibitora jej biosyntezy, ale również przeprowadzona przez Wei i wsp. [92] analiza 
zawartości endogennej Spd w kulturze niezapłodnionych zalążni Cucumis sativus. 
Genotypy o wyższych zdolnościach do gynogenezy charakteryzowały się większą 
pulą endogennych PA, a zwłaszcza większą zawartością wolnych i skoniugowanych 
Spd i Spm oraz niższym stosunkiem Put/PA w porównaniu z genotypami o mniej-
szym potencjale. Niezapłodnione zalążnie, przed wyłożeniem na pożywkę indukują-
cą gynogenezę zawierały najwięcej Spd. Zawartość Spd i Spm obniżała się gwałtow-
nie w pierwszych dniach od zainicjowania kultury, zwiększało się natomiast stężenie 
Put i Cad. W końcowym etapie gynogenezy Put dominowała nad pozostałymi PA.

PODSUMOWANIE

Poliaminy są zaangażowane w regulację licznych procesów fizjologicznych 
oraz morfogenetycznych przebiegajacych w roślinie zarówno w warunkach in vivo 
jak i in vitro. Liczne badania wykazują, że poliaminy pełnią istotną rolę w procesie 
embriogenezy somatycznej. Obniżenie zawartości endogennych PA poprzez zasto-
sowanie inhibitorów ich biosyntezy prowadzi najczęściej do zahamowania SE we 
wszystkich jej fazach: indukcji embriogeniczności, formowania embriogenicznego 
kalusa, namnażania embriogenicznej zawiesiny, formowania somatycznych zarod-
ków i ich dojrzewania. Większość danych sugeruje, iż Put odgrywa istotną rolę pod-
czas indukcji i namnażania, natomiast Spd i Spm mają znaczenie głównie w różni-
cowaniu i dojrzewaniu zarodków.

 Wyniki badań nad udziałem PA w poszczególnych etapach SE dostarczają 
cennych wskazówek do optymalizacji procesu produkcji somatycznych zarodków 
w różnych systemach regeneracyjnych. Podniesienie wydajności procesu SE w wa-
runkach in vitro możliwe jest poprzez umiejętne wykorzystanie egzogennych PA 
w odpowiednio dobranych stężeniach. Alternatywą stosowania egzogennych PA 
lub prekursorów, może być modyfikacja szlaku ich biosyntezy metodami inżynie-
rii genetycznej. Na przykład, podwyższenie zawartości endogennej Put, poprzez 
wprowadzenie genu dekarboksylazy ornityny (ODC) pod kontrolą konstytutyw-
nego promotora CaMV35S, wywołało stymulację SE w kulturach marchwi [4] 
i zwiększyło zdolności regeneracyjne embriogenicznego kalusa ryżu [42]. Identy-
fikacja i izolacja promotorów indukowalnych oraz swoistych tkankowo, a dalej ich 
wykorzystanie do kontroli ekspresji transgenów w roślinach, stwarza możliwości 
skutecznej i precyzyjnej manipulacji zawartością poliamin w tkankach roślinnych, 
w celu optymalizacji poszczególnych etapów SE.
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