
POSTĘPY BIOLOGII KOMÓRKI TOM 40 2013 NR 2 (363–380)

ZNACZENIE POLIAMIN  
W ORGANOGENEZIE IN VITRO

POLYAMINES IN IN VITRO ORGANOGENESIS

Jan KĘPCZYŃSKI1, Izabela RUDUŚ1, Marta E. BRYŚKIEWICZ2

1Katedra Fizjologii i Inżynierii Genetycznej Roślin, Uniwersytet Szczeciński
2Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin

Streszczenie: Powszechna obecność i udział poliamin w procesach podziałów, wzrostu i różnicowania 
komórek, stanowiących podstawę wszystkich procesów morfogenetycznych u roślin in vivo, sugerują 
także ich istotną rolę w regeneracji organów in vitro. Liczne dane potwierdzają niezbędność poliamin 
w fazie indukcji i ekspresji organogenezy de novo pędów i korzeni. Chociaż molekularny mechanizm 
działania poliamin oraz powiązanie ich metabolizmu ze szlakami sygnalnymi innych regulatorów 
wzrostu i rozwoju roślin wymagają jeszcze wyjaśnienia, już teraz można manipulować zawartością 
endogennych poliamin w celu optymalizacji procesów regeneracyjnych in vitro.
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Summary: Polyamines are present in all plant tissues and are implicated in a variety of growth and 
developmental processes. Many studies in plant tissue cultures revealed polyamine levels and activi-
ties of biosynthetic enzymes correlated with morphogenetic/regeneration capacity. Despite the lack of 
knowledge about the precise mode of polyamine action and interactions of their metabolism with phy-
tohormone signaling pathways, manipulations of endogenous polyamine levels has proven successful 
in enhancing in vitro organogenesis of shoots and roots.
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WSTĘP

Proces organogenezy in vivo prowadzi do uformowania organów wegetatywnych 
oraz generatywnych w wyniku różnicowania się komórek i tkanek z zawiązków 
merystematycznych. Natomiast w warunkach in vitro, termin organogenezy odnosi 
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się do procesu wytwarzania korzeni (ryzogeneza) i pędów (kaulogeneza) de novo 
ze zróżnicowanych komórek eksplantatu. Przebieg organogenezy in vitro jest 
uwarunkowany wrażliwością eksplantatu na bodźce hormonalne, których odbiór 
inicjuje odróżnicowanie komórek i nabycie przez nie kompetencji, wznowienie 
podziałów komórkowych, a ostatecznie wykształcenie merystemów i zróżnicowanie 
organów. Wyniki badań fizjologicznych oraz fenotypowej analizy mutantów 
z zaburzeniami rozwojowymi wskazują, że podczas odróżnicowania, komórki 
najpierw nabywają kompetencji do proliferacji i do ryzogenezy, a dopiero w drugiej 
kolejności do formowania pędów [84]. W praktyce jednak, zwykle tak manipuluje 
się warunkami prowadzonej kultury by wyzwolenie potencjału morfogenetycznego 
doprowadziło do ukształtowania pędów, które następnie są ukorzeniane. 

Decydującą rolę w inicjacji i ukierunkowaniu organogenezy in vitro odgrywają 
auksyny i cytokininy, ich rodzaj i wzajemny stosunek ilościowy [32]. Oprócz tych 
fitohormonów w regulacji procesu wzrostu i rozwoju kultur tkankowych roślin 
znaczącą rolę pełnią również powszechnie występujące w organizmach zwierzęcych, 
mikroorganizmach i roślinach związki określane jako poliaminy (PA) [9, 15, 34]. 
PA należą do grupy regulatorów wzrostu o wyraźnej, wielokierunkowej aktywności 
biologicznej, jednak nie są uznawane za hormony roślinne, gdyż występują i są 
aktywne w znacznie wyższych stężeniach [36, 47]. 

Endogenne PA są zaangażowane w regulację podstawowych procesów 
komórkowych, takich jak replikacja DNA, ekspresja genów, translacja, transdukcja 
sygnałów, aktywność kanałów jonowych, cykl komórkowy i apoptoza [9, 46, 52]. 
Współdziałając w sposób bezpośredni lub pośredni z fitohormonami, odgrywają 
one kluczową rolę w kontroli podziałów, wydłużania i różnicowania komórek,  
a w konsekwencji sterują przebiegiem morfogenezy. Ponadto PA mogą być 
rozpatrywane jako biochemiczne markery wzrostu tkanek [17, 71], kompetencji 
morfogenetycznej [74], zdolności regeneracyjnych roślin [80] oraz indukcji 
kwitnienia [57]. Zwiększenie zawartości PA, w wyniku zwiększenia aktywności 
kluczowych enzymów szlaku ich biosyntezy, bądź dodania egzogennych PA, 
poprzedza lub towarzyszy procesom morfogenetycznym [15, 46].

Celem niniejszego artykułu jest podsumowanie dotychczasowego stanu wiedzy 
na temat uczestnictwa PA w regulacji procesów morfogenetycznych prowadzących 
do formowania de novo organów wegetatywnych w kulturach in vitro. 

WYSTĘPOWANIE I METABOLIZM POLIAMIN W ROŚLINACH

Poliaminy (PA) są azotowymi, polikationowymi związkami alifatycznymi 
zawierającymi kilka grup aminowych. U prawie wszystkich gatunków roślin 
najczęściej spotykane są: diamina – putrescyna (Put), triamina – spermidyna 
(Spd), tetraamina – spermina (Spm), rzadziej kadaweryna (Cad) [34, 52]. PA mogą 
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występować zarówno w formie wolnej, skoniugowanej z niskocząsteczkowymi 
związkami głównie z grupy kwasów fenolokarboksylowych albo związanej 
z komórkowymi makrocząsteczkami, białkami, polisacharydami lub fosfolipidami 
[60]. Koniugaty są często traktowane jako forma transportowa PA oraz preferowany 
substrat dla enzymów degradujących PA. Jednak coraz częściej wykazuje się ich 
specyficzne znaczenie w procesach rozwojowych roślin i regulacji kluczowych 
procesów metabolicznych [83].

Biosynteza powszechnie występujących w roślinach PA rozpoczyna się 
dekarboksylacją ornityny lub argininy (ryc. 1) [36, 52]. Bezpośrednim produktem 
dekarboksylacji ornityny poprzez dekarboksylazę ornityny (ODC) jest Put. Natomiast 
dekarboksylacja argininy katalizowana przez dekarboksylazę argininy (ADC) 
prowadzi do powstania agmatyny, która następnie ulega hydrolizie do Put. Spd i Spm 
mogą być traktowane jako pochodne Put. Powstają one w wyniku przyłączenia 
do Put jednej lub dwóch grup aminopropylowych w reakcjach katalizowanych 
odpowiednio przez syntazę spermidyny (SPDS) i syntazę sperminy (SPMS). Grupy 
aminopropylowe dostarczane są w wyniku dekarboksylacji S-adenozynolometioniny 
(SAM) przy udziale specyficznej dekarboksylazy (SAMDC). SAM pełni nie tylko 
rolę prekursora Spd i Spm, ale odgrywa bardzo ważną rolę w biosyntezie etylenu 
(ryc. 1) [9, 49, 89]. Natomiast bezpośrednim prekursorem Cad jest lizyna, która 
ulega dekarboksylacji pod wpływem dekarboksylazy lizyny (LDC) [60].

Zawartość endogennych PA jest regulowana poprzez enzymy oksydacyjne, 
które powodują ich degradację [46, 52, 99]. Oksydaza poliamin (PAO) katalizuje 
rozkład Spd i Spm, natomiast Put podlega degradacji oksydacyjnej z udziałem 
oksydazy diaminowej (DAO). Obydwa te enzymy są zlokalizowane w ścianie ko-
mórkowej, a produktem ubocznym ich aktywności jest nadtlenek wodoru. Okaza-
ło się, że podobnie jak u ssaków i drożdży, także u roślin możliwa jest powrotna 
konwersja Spm do Spd [87]. 

Istnieje możliwość manipulacji stężeniem endogennych PA poprzez zastoso-
wanie inhibitorów ich biosyntezy. Aktywność kluczowych enzymów biorących 
udział w procesie biosyntezy PA, dekarboksylaz, może być nieodwracalnie bądź 
odwracalnie hamowana przez specyficzne inhibitory (ryc. 1) [9, 60]. Do nieod-
wracalnych zmian w syntezie PA dochodzi pod wpływem difluorometyloargini-
ny (DFMA) i diflurometyloornityny (DFMO), które działają na zasadzie konku-
rencyjnej inhibicji, jako antymetabolity, hamując odpowiednio aktywność ADC 
i ODC. Biosyntezę Put można również zahamować kanawaniną i kanaliną, które 
działają na ADC i ODC niespecyficznie. Natomiast do odwracalnych zmian w ak-
tywności SAMDC oraz SPDS i SPMS dochodzi odpowiednio pod wpływem, me-
tyloglioksalo(bis)-guanylohydrazonu (MGBG) oraz cykloheksyloaminy (CHA) 
bądź dicykloheksyloaminy (DCHA). 

Alternatywną drogę do zmiany zawartości PA w komórkach roślinnych stanowią 
metody wykorzystywane w biologii molekularnej umożliwiające ingerencję w eks-
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presję genów kodujących enzymy biosyntezy bądź katabolizmu PA. Ostatnio poja-
wiły się doniesienia dotyczące roślin transgenicznych, w których konstytutywna na-
dekspresja genów ADC [16, 96], ODC [66, 81], SAMDC [50, 98], czy SPDS [68, 69] 
prowadzi do zmian ilościowych i jakościowych w ogólnej puli endogennych PA. 

RYCINA 1. Schemat szlaku biosyntezy podstawowych roślinnych poliamin w powiązaniu ze szlakiem 
biosyntezy etylenu. Oznaczenia enzymów: ACO – oksydaza ACC; ACS – syntaza ACC; ADC – de-
karboksylaza argininy; AIH – iminohydrolaza agmatyny; CPA – amidohydrolaza N-karbamoiloputre-
scyny; ODC – dekarboksylaza ornityny; SAMDC – dekarboksylaza SAM; SAMS – syntaza SAM; 
SPDS – syntaza spermidyny; SPMS – syntaza sperminy. Inhibitory biosyntezy PA z uwzględnieniem 
ich miejsc działania: CHA – cykloheksyloamina; DCHA – dicykloheksyloamina; DFMA – α-difluoro-
metyloarginina; DFMO – α-diflurometyloornityna; MGBG – metyloglioksalo-bis-guanylohydrazon. 
Oznaczenia metabolitów: ACC – kwas 1-aminocyklopropano-1-karboksylowy; SAM – S-adenozylo-
metionina; dSAM – dekarboksylowana SAM. Na podstawie [15, 25, 47]
FIGURE 1. The polyamine metabolic pathway in plants and its linkage to ethylene biosynthesis. En-
zymes: ACO – ACC oxidase; ACS – ACC synthase; ADC – arginine decarboxylase; AIH – agmatine 
iminohydrolase; CPA – N-carbamoylputrescine amidohydrolase; ODC – ornithine decarboxylase; 
SAMDC – SAM decarboxylase; SAMS – SAM synthase; SPDS – spermidine synthase; SPMS – sper-
mine synthase. Inhibitors of PA biosynthesis and their sites of action: CHA – cyclohexylamine; DCHA 
– dicyclohexylamine; DFMA – α-difluoromethylarginine; DFMO – α-difluromethylornithine; MGBG 
–  methylglyoxal-bis-guanylhydrazone. Metabolites: ACC – 1- aminocyclopropane-1-carboxylic acid; 
SAM – S-adenozylmethionine; dSAM – decarboxylated SAM. Based on [15, 25, 47]
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FORMOWANIE PĘDÓW

Wytwarzanie pędów przybyszowych w kulturach in vitro wymaga zastosowania 
cytokinin, które indukują formowanie merystemów pędowych z kompetentnych 
komórek eksplantatów pierwotnych lub z komórek kalusa [84]. Niezbędność 
cytokinin w inicjowaniu kaulogenezy wykazali m.in. Aribaud i wsp. [4], Scoccianti 
i wsp. [77], Kumar i wsp. [51] oraz Viu i wsp. [95]. Stwierdzono, że większe stężenie 
endogennych cytokinin sprzyja formowaniu pędów przybyszowych w kulturach 
Ulmus glabra, przy czym eksplantaty o większym potencjale regeneracyjnym 
charakteryzowały się również wyższą zawartością PA, głównie Put i Spd [58]. 
Wcześniej Fiala i wsp. [35] wykazali pozytywną korelację między stężeniem 
endogennych PA a zdolnością do formowania pąków przybyszowych w kulturach 
Asparagus officinalis, przypisując kluczowe znaczenie Spd. Ponadto, niezdolność 
do akumulacji PA uznana została za przyczynę braku potencjału morfogenetycznego 
i szybkiego starzenia się kultur protoplastów Avena sativa [48]. Jednak wysokie 
stężenie PA nie zawsze jest wyznacznikiem zdolności regeneracyjnych. Czasami brak 
jest bezpośredniej zależności między zawartością PA a wydajnością organogenezy 
[26, 27, 28]. W innych przypadkach, znaczna akumulacja wolnych i/lub związanych 
PA jest skorelowana z proliferacją niezróżnicowanej tkanki kalusowej [5, 13]. 

Zaobserwowano, że zmiany zawartości endogennych PA od momentu 
umieszczenia eksplantatu pierwotnego na pożywce indukującej organogenezę 
aż do pojawienia się uformowanych pędów są odmienne u różnych gatunków. 
Przykładowo, stężenie endogennej Put i Spd zdecydowanie obniża się w początkowej 
fazie indukcji, utrzymując dalej mniej więcej stałą wartość, podczas gdy stężenie 
Spm zwiększa się aż do momentu pojawienia się widocznych makroskopowo 
pąków przybyszowych w kulturach Brassica campestris i Cucumis sativus 
zainicjowanych z liścieni [24, 100]. Stopniowe obniżanie zawartości Put i znacznie 
szybszy spadek stężenia Spd związany był z inicjalną fazą organogenezy u Solanum 
melongena, chociaż zawartość Spm nie uległa istotnym zmianom [77]. Zupełnie 
inaczej zmienia się zawartość PA w organogennych kulturach Chrysanthemum 
morifolium oraz Nicotiana tabacum, w których indukcja bezpośredniej kaulogenezy 
związana jest z akumulacją Put i Spd w eksplantatach liściowych, skorelowaną ze 
zwiększeniem aktywności mitotycznej komórek [4, 75, 92]. Zawartość Put i Spd 
osiąga maksimum tuż przed lub w dniu, w którym zaczynają formować się pąki 
przybyszowe, a dalszemu ich różnicowaniu i proliferacji towarzyszy stopniowe 
obniżenie stężenia tych PA. Również Kaur-Sawhney i wsp. [48] odnotowali duże 
zwiększenie zawartości Put i Spd w trakcie podziałów i różnicowania się centrów 
merystematycznych z protoplastów Vigna aconitifolia. Dias i wsp. [31] wykazali, 
że sygnałem do różnicowania pąków przybyszowych z kompetentnych komórek 
eksplantatu może być zmiana stosunku ilościowego między poszczególnymi PA, 
związana ze zwiększeniem zawartości Spd i Spm w odniesieniu do Put. 
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Oprócz wolnych PA, również stężenie ich form skoniugowanych wpływa na 
przebieg formowania struktur merystematycznych i ich dalszego różnicowania 
w pąki i pędy przybyszowe. Burtin i wsp. [21] oraz Scaramagli i wsp. [75] 
udowodnili, że akumulacja koniugatów Put z kwasem hydroksycynamonowym 
(HCP) hamuje kaulogenezę w kulturach Nicotiana tabacum. Ponadto, Biondi 
i wsp. [19] wykazali, że pod wpływem estru metylowego kwasu jasmonowego 
(MeJA) następuje obniżenie zawartości wolnych PA i podwyższenie stężenia ich 
form związanych, a to wywołuje inhibicję organogenezy. Natomiast u Solanum 
melongena, formowaniu pąków przybyszowych towarzyszy wyraźne i stałe 
zwiększanie się zawartości skoniugowanej Put oraz przejściowe podwyższenie 
stężenia skoniugowanej Spm i Spd, odpowiednio w początkowej lub końcowej 
fazie organogenezy [77]. 

Zmiany stężenia PA w eksplantatach podczas poszczególnych faz organogenezy 
uwarunkowane są zróżnicowaną aktywnością enzymów biorących udział w ich 
syntezie i degradacji. Podwyższenie aktywności enzymów odpowiedzialnych za 
metabolizm PA (ADC, ODC oraz DAO) w eksplantatach liściowych Chrysanthemum 
morifolium w fazie indukcji, prowadzi do akumulacji endogennych PA, natomiast 
podczas różnicowania następuje spadek ich aktywności, a w konsekwencji 
obniżenie stężenia PA [4]. Kluczowe enzymy szlaku biosyntezy PA, ADC i ODC 
charakteryzują się różną aktywnością. ADC jest odpowiedzialna za syntezę wolnej 
Put, natomiast ODC uczestniczy głównie w syntezie jej form skoniugowanych [21]. 
Ponadto, stwierdzono, że geny kodujące ADC i ODC podlegają zróżnicowanej 
ekspresji [33, 53]. W kulturach Nicotiana tabacum, wysoka aktywność ADC jest 
nieodzowna podczas intensywnych podziałów komórkowych oraz indukcji pąków 
przybyszowych, a ich dalszemu różnicowaniu sprzyja spadek aktywności ODC 
[21, 90]. Z kolei proces organogenezy u Solanum melongena jest uzależniony od 
wysokiej aktywności ODC [77].

Określanie zawartości endogennych PA i aktywności enzymów uczestniczących 
w metabolizmie PA dostarcza cennych informacji na temat roli tych regulatorów 
w procesie formowania pędów w kulturach in vitro. Kolejnym, ważnym źródłem 
informacji są wyniki badań z wykorzystaniem egzogennych PA oraz inhibitorów 
ich biosyntezy. W większości przypadków inhibitory odpowiedzialne za hamowanie 
odpowiednich enzymów szlaku biosyntezy PA hamują powstawanie pędów. 
Negatywny wpływ DFMA i DFMO, odpowiednio inhibitorów ADC i ODC, bądź 
ich mieszanin, można całkowicie lub przynajmniej częściowo odwrócić poprzez 
podanie Put [11, 51, 97]. Czasami egzogenne PA nie wywierają istotnego wpływu 
na tworzenie pędów przybyszowych, a dopiero zastosowanie inhibitorów biosyntezy 
może dostarczyć informacji o zaangażowaniu endogennych PA w tym procesie [31]. 

Odnotowano wiele przypadków stymulacji tworzenia de novo pędów 
przybyszowych w warunkach in vitro różnych gatunków roślin przez egzogenne PA, 
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ostatnio m.in. u Bixa orellana [70], Capsicum frutescens [51], Curcuma longa [95], 
Dendrobium officinale [97], Malaxis acuminata [23], czy Momordica charantia [88]. 

Egzogenna Put powodowała wolne obniżanie stężenia endogennej Put i Spd, 
podczas gdy zawartość Spm zwiększała się i osiągnęła maksymalną wartość 
tuż przed pojawieniem się pąków przybyszowych u Cucumis sativus [100]. 
Zaobserwowano, że poszczególne PA mogą mieć specyficzny udział w indukcji 
tworzenia pędów. Przykładowo, spośród trzech powszechnie występujących PA, 
Spd okazała się najskuteczniejsza w stymulacji tworzenia pędów Torenia [86], 
Saccharum officinalis [78] oraz Momordica charantia [88]. Natomiast w kulturach 
Bixa orellana najwięcej pędów uzyskano stosując egzogenną Put [70], podczas gdy 
Chi i wsp. [24] udowodnili kluczową rolę Spm w indukcji organogenezy Brassica 
campestris. Interesujące wyniki uzyskano w doświadczeniach nad wykorzystaniem 
PA w indukcji kaulogenezy u Cucumis sativus [94, 100]. Okazało się, że skuteczność 
poszczególnych PA stosowanych w indukcji jest zależna od źródła eksplantatów. 
Spm była niezbędna do uzyskania pędów przybyszowych z liścieni [100]. Natomiast, 
gdy kultury inicjowano z wierzchołków pędów, najwyższą skutecznością spośród 
PA charakteryzowała się Spd [94].

Egzogenne PA wpływają na proces tworzenia pędów przybyszowych nie tylko 
poprzez modyfikację wewnątrzkomórkowego stężenia PA. Przykładowo, egzogenna 
Put obniża zawartość IAA i podwyższa zawartość cytokinin, poprzez modyfikację 
aktywności enzymów oksydacyjnych biorących udział w ich katabolizmie [97]. 
Konsekwencją takiej zmiany stosunku ilościowego IAA/cytokininy na korzyść 
cytokinin jest stymulacja formowania pędów Dendrobium officinale.

Kultury in vitro prowadzone są w zamkniętych naczyniach hodowlanych, 
w warunkach ograniczonej, w mniejszym lub większym stopniu zależnie od 
szczelności zamknięcia, wymiany gazowej, która sprzyja akumulacji etylenu. 
Hormon ten uczestniczy w regulacji procesów morfogenetycznych in vivo i in vitro 
[49]. Szlak biosyntezy PA jest powiązany ze szlakiem biosyntezy etylenu i oba 
związki mogą rywalizować ze sobą o wspólnego prekursora, SAM [49]. Zależność 
odwrotnie proporcjonalną między zawartością PA a produkcją etylenu wykryto 
podczas formowania pędów przybyszowych Nicotiana tabacum [75]. Jednak 
współzawodnictwo między syntezą PA i etylenu nie zawsze jest regułą, na przykład 
u dwóch gatunków passiflory, organogenezie towarzyszy wysoka produkcja etylenu 
oraz PA [31]. Powiązanie szlaków biosyntezy PA i etylenu sprawia, że ingerencja 
w jeden z nich wywołuje skutek w drugim. Zaobserwowano, że egzogenne PA 
wpływają na produkcję etylenu w trakcie formowania pędów przybyszowych in vitro 
[24, 31, 51, 75, 100]. Egzogenna Put obniża produkcję etylenu u Cichorium intybus, 
co może być spowodowane niższą dostępnością SAM, który wykorzystywany 
jest do konwersji Put w Spd [11]. Jednak u Cucumis sativus L. [100] i Brassica 
campestris [24] stwierdzono wyższą produkcję etylenu pod wpływem egzogennej 
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Put. Aplikacja innych poliamin, Spd lub Spm, również stymuluje syntezę etylenu 
[31]. Podobną reakcję zaobserwowano po zastosowaniu inhibitora biosyntezy 
PA – MGBG [31, 75, 100]. Z kolei zastosowanie AVG, inhibitora syntazy ACC 
uczestniczącej w szlaku biosyntezy etylenu, powoduje nie tylko drastyczne 
obniżenie produkcji etylenu, ale również zwiększenie zawartości wolnych form 
PA podczas tworzenia pędów u Brassica campestris [24] i Cucumis sativus [100], 
natomiast w kulturach tytoniu – obniżenie zawartości form związanych [75].

Ważnym czynnikiem wpływającym na tworzenie pędów jest światło, a jego 
działanie może być również powiązane z działaniem PA. Egzogenne PA stymulują 
indukcję pędów przybyszowych u Capsicum frutescens tylko wówczas, gdy kultury 
prowadzone są na świetle [51]. Natomiast Hunter i Burritt [44] zaobserwowali, że 
można wywołać zmiany w poziomie endognnych PA stosując fale świetlne o różnych 
długościach. Wykazano, że podczas formowania pędów przybyszowych u Latuca 
sativa L., światło czerwone i białe powodują wzrost zawartości endogennych PA 
(w szczególności Put) w eksplantatach liścieniowych, co wpływa stymulująco 
na formowanie pędów. Natomiast traktowanie światłem niebieskim powoduje 
obniżenie poziomu endogennych PA oraz zahamowanie powstawania pędów. 

RYZOGENEZA

Kluczową rolę w formowaniu korzeni przybyszowych w warunkach in vitro 
odgrywają auksyny [30, 72]. Przebieg poszczególnych faz ryzogenezy (indukcja, 
inicjacja, ekspresja) jest skorelowany z endogennym poziomem auksyn – wyższe 
stężenia konieczne są w fazie indukcji, a niższe w trakcie różnicowania [25, 
30, 56, 67]. Wyniki wielu badań wyraźnie wskazują, że również PA uczestniczą 
w procesie ryzogenezy [2, 3, 14, 40, 41, 42]. Wykazano wzajemne powiązania 
pomiędzy auksynami i PA w procesie formowania korzeni (ryc. 2). 

Wiadomo, że peroksydaza (POX) odpowiedzialna za katabolizm kwasu 
indolilooctowego (IAA) jest dobrym markerem biochemicznym poszczególnych 
etapów ryzogenezy [56]. Minimum aktywności POX obserwuje się w fazie 
indukcji, a maksimum podczas inicjacji i/lub różnicowania korzeni [22, 37, 
62, 95]. W przeciwieństwie do aktywności POX, zmiany w zawartości PA są 
pozytywnie skorelowane ze zmianami stężenia endogennego IAA [37]. Już w 1983 
roku, Kyriakidis [54] udowodnił, że auksyny stymulują biosyntezę PA. Również 
Hausman i wsp. [40, 41] oraz Tonon i wsp. [91] wykazali zależność pomiędzy 
metabolizmem Put oraz IAA, a aktywnością POX podczas procesu ryzogenezy. 
Stąd sugestia, że PA podobnie jak POX można wykorzystać jako wskaźniki 
biochemiczne przebiegu ryzogenezy.
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Pozytywne korelacje pomiędzy zawartością PA a procesem tworzenia korzeni 
przybyszowych w kulturach in vitro stwierdzono u wielu gatunków, m. in. Nicotiana 
tabacum [90], Glycine max [55], Vitis vinifera × Vitis berlandieri [59] oraz Solanum 
melongena [79]. Podwyższenie zawartości endogennych PA obserwowano także 
w początkowym stadium formowania korzeni u roślin drzewiastych, na przykład 
u Prunus avium [18], Populus tremula L. × Populus tremuloides L. [40, 41], Pyrus 
communis [14], Juglans regia [42] oraz Nothofagus nervosa [61]. Zawartość 
endogennej Put ulega podwyższeniu w strefie wzrostu podczas wydłużania, 
natomiast zawartość Spd i Spm zwiększa się głównie w wierzchołkach wzrostu 
korzeni [25].

U większości roślin zawartość Put jest wyższa niż pozostałych PA, stąd 
też przypisuje się jej główną rolę w procesie ryzogenezy. Jednak u Nothofagus 
nervosa Spd dominowała nad pozostałymi PA [61]. Wysoką zawartość Put i Spd 
w inicjalnej fazie ryzogenezy, przed wyłonieniem korzenia zarodkowego, można 
wytłumaczyć aktywnym uczestnictwem PA we wzroście i podziałach komórek 
oraz ich różnicowaniu, a więc w procesach, których konsekwencją jest wydłużanie 
i rozwój korzeni [9, 25, 73]. Znaczna akumulacja Put podczas formowania korzeni 
przybyszowych jest ściśle związana z aktywnością ADC i ODC. Stwierdzono, że 

RYCINA 2. Interakcje PA z IAA w procesie formowania korzeni przybyszowych. Na podstawie [67]
FIGURE 2. Interrelationships of PAs and IAA associated with adventitious root formation at different 
rooting stages. Based on [67]
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we wczesnym etapie formowania merystemów korzeniowych oraz ich różnicowania 
uczestniczy głównie ODC zlokalizowana w strefie wierzchołkowej korzenia 
u Helianthus tuberosus [6] i Zea mays [76]. Natomiast w późniejszy etap tworzenia 
korzeni zaangażowana jest ADC, której wysoką aktywność wykryto w komórkach 
wydłużających się [6]. Zarówno aktywność ADC, jak też ODC zwiększają się 
podczas formowania korzeni bocznych [46].

Istotną rolę PA w procesie ryzogenezy potwierdzają doświadczenia 
z wykorzystaniem inhibitorów ich biosyntezy. Zahamowanie aktywności ADC 
przez DFMA i/lub ODC przez DFMO powoduje ograniczenie procesu formowania 
korzeni przybyszowych u Nicotiana tabacum [1, 20], Populus tremula × P. 
tremuloides [39], Vitis vinifera × Vitis berlandieri [59], Cichorium intybus [12] 
oraz Euphorbia esula [28], u której inhibicję ryzogenezy wywołano także aplikacją 
kanawaniny oraz kanaliny [26]. Podobnie, zastosowanie inhibitorów biosyntezy 
PA – hamujących bezpośrednio syntezę Spd i/lub Spm (MGBG, CHA, DCHA) 
– może w większym lub mniejszym stopniu wpłynąć na proces ryzogenezy. Na 
przykład, MGBG hamuje całkowicie, a CHA częściowo tworzenie merystemoidów 
korzeniowych u Nicotiana tabacum [1, 93]. Zastosowanie jednocześnie dwóch 
inhibitorów uniemożliwiających biosyntezę Spd, a mianowicie DCHA i MGBG, 
spowodowało drastyczny spadek liczby formowanych korzeni u Prunus avium 
[18]. Odnotowano również hamujący wpływ wymienionych inhibitorów na 
proces ryzogenezy u Berberis buxifolia [2]. Trudno jednak ocenić, która z PA ma 
decydujące znaczenie w ryzogenezie. Zahamowanie biosyntezy określonej PA może 
wpływać na produkcję pozostałych. Inhibitory ADC i ODC hamując początkowe 
reakcje szlaku biosyntezy PA, prowadzące do wytworzenia Put, wpływają na 
ogólną pulę endogennych PA, a pośrednio również na zawartość Spd i Spm. Z kolei, 
zahamowanie aktywności SPDS i tym samym biosyntezy Spd, promuje akumulację 
Put [1, 40, 41, 45].

Egzogenne PA często powodują zwiększenie liczby nowo powstałych korzeni, 
ale wpływ ten jest ściśle zależny od ich typu, stężenia oraz etapu, w którym zostają 
zaaplikowane. Stymulację ryzogenezy poprzez zastosowanie egzogennych PA, 
głównie Put, uzyskano w kulturach Momordica charantia [88], Withania somnifera 
[82], Citrus sinensis [64], Cucumis sativus [94], Phaseolus aureus [45]. Zwykle 
zastosowanie PA wspomaga indukujący wpływ auksyn na ryzogenezę. Jednak 
Hausman i wsp. [39] zaobserwowali stymulację formowania korzeni pod wpływem 
egzogennych PA u Populus tremula × P. tremuloides nawet bez egzogennych 
auksyn. Z kolei De Klerk i wsp. [29] wykazali, że niektóre cytokininy zastosowane 
w niskich stężeniach mogą, podobnie jak auksyny, pozytywnie wpływać na 
tworzenie korzeni przybyszowych, poprzez indukowanie aktywności podziałowej 
w komórkach eksplantatów. Vasudevan i wsp. [94] uzyskali stymulację ryzogenezy 
poprzez zastosowanie egzogennej Put w kombinacji z benzyloadeniną (BA).
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Egzogenne PA stymulują aktywność DAO i PAO, enzymów biorących udział 
w ich katabolizmie, podczas ryzogenezy u Pinus virginiana [85]. Aktywność 
DAO zwiększa się tylko wówczas, gdy rośliny są hodowane na pożywkach z Put. 
Natomiast Spd i Spm w większym stopniu podwyższają aktywność PAO. 

W ostatnich latach podjęto również próbę wyjaśnienia udziału PA w procesie 
formowania korzeni u roślin pod wpływem bakterii glebowych Agrobacterium 
rhizogenes, co znajduje zastosowanie w transformacji roślin i uzyskiwaniu 
kultur korzeni włośnikowatych. Transformacja za pośrednictwem A. rhizogenes 
wykorzystuje naturalną zdolność tych bakterii do przekazywania części swojego 
materiału genetycznego komórkom roślinnym, zaś tworzenie się korzeni 
włośnikowatych jest objawem wbudowania do genomu rośliny-żywiciela odcinka 
bakteryjnego DNA, zwanego transferowym DNA (T-DNA), pochodzącego 
z plazmidu Ri [43]. Wprowadzony T-DNA zawiera onkogeny odpowiedzialne 
m.in. za syntezę IAA i/lub zwiększenie wrażliwości komórek na auksyny [38, 63], 
a to w konsekwencji wywołuje stymulację tworzenia merystemów korzeniowych. 
W wielu przypadkach indukcja korzeni spowodowana integracją fragmentu 
plazmidu Ri, może wynikać ze zmian w metabolizmie PA, np. u Nicotiana tabacum 
[65], Cichorium intybus [10, 12], Beta vulgaris i Tagetes patula [8].  PA wpływają 
nie tylko na wzrost kultur transformowanych korzeni, ale również stymulują w nich 
produkcję metabolitów wtórnych [7, 10, 11, 12]. Natomiast zastosowanie inhibitorów 
biosyntezy PA – DFMO i DFMA powoduje obniżenie poziomu endogennych PA, 
a w konsekwencji zahamowanie wzrostu korzeni włośnikowatych [12].

PODSUMOWANIE

Wyniki trwających od lat badań dotyczących procesów formowania de novo 
pędów i korzeni w warunkach in vitro mają istotne znaczenie praktyczne w klonalnym 
rozmnażaniu roślin. Poznanie czynników determinujących uzyskanie kompetencji 
morfogenetycznej i dalszej realizacji określonego programu rozwojowego 
stanowi podstawę do opracowania skutecznych i wydajnych procedur regeneracji. 
Kluczową funkcję regulacyjną przypisuje się hormonom roślinnym, ale ze względu 
na złożoność samego procesu organogenezy, jak i mechanizmów kontrolujących 
jego przebieg, ważne staje się zidentyfikowanie i szczegółowe scharakteryzowanie 
również pozostałych czynników.

Analiza zawartości endogennych PA, aktywności enzymów uczestniczących 
w ich metabolizmie oraz ekspresji kodujących je genów, a także wyniki badań 
z wykorzystaniem egzogennych PA i inhibitorów ich biosyntezy, świadczą 
o zaangażowaniu poliamin w indukcję tworzenia organów przybyszowych i ich 
dalsze różnicowanie. Poliaminy są niewątpliwie konieczne do prawidłowego 
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przebiegu kaulogenezy i ryzogenezy, chociaż wyjaśnienia wymaga jeszcze 
mechanizm ich działania. Egzogenne PA, zastosowane w odpowiednich stężeniach, 
stymulują proces organogenezy w kulturach in vitro, jednak ich działanie polega 
raczej na wspomaganiu wpływu auksyn i/lub cytokinin, a nie ich zastępowaniu. 
Nadal niewyjaśniona pozostaje kwestia udziału poszczególnych PA oraz biologicznej 
aktywności PA skoniugowanych w indukcji i formowaniu organów in vitro. 

Endogenne PA, ich zawartość i wzajemny stosunek ilościowy, mogą służyć jako 
markery zdolności regeneracyjnych tkanek, a równocześnie dostarczać wskazówek 
do optymalizacji warunków kultury in vitro w celu uzyskania maksymalnej 
odpowiedzi morfogenetycznej. Osiągnięcie odpowiednich zmian w stężeniu 
poszczególnych PA, ich form wolnych i związanych, w tkankach roślinnych możliwe 
jest nie tylko bezpośrednio przez zastosowanie egzogennych PA lub inhibitorów 
ich biosyntezy, ale też pośrednio, poprzez manipulację warunkami hodowli, w tym 
stężeniem fitohormonów lub światłem. Osiągnięcia biologii molekularnej otwierają 
nowe perspektywy kontrolowania metabolizmu PA na drodze regulacji ekspresji 
genów kodujących enzymy ich syntezy i degradacji.

Badania z wykorzystaniem roślin transgenicznych lub mutantów umożliwią 
ostateczne wyjaśnienie molekularnego mechanizmu działania PA w poszczególnych 
etapach organogenezy. Z kolei coraz bardziej rozwijające się analizy omiczne 
(genomika, transkryptomika, proteomika, metabolomika) niewątpliwie pozwolą na 
ustalenie sieci powiązań w szlakach sygnalnych fitohormonów i PA. W konsekwencji, 
możliwe będzie precyzyjne kierowanie procesami regeneracji roślin w warunkach in 
vitro, co zwiększy wydajność i opłacalność stosowanych procedur. 
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