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pozostaje wciąż bez odpowiedzi. Przypusz-
cza się, że może ona pełnić u roślin podob-
ne funkcje fizjologiczne jak u człowieka, a 
także może działać jako silny antyoksydant 
(stocKer i współaut. 1987). Uzyskane wyniki 
badań jednoznacznie wykazują, że bilirubina 
znacznie efektywniej przeciwdziała utlenia-
niu lipidów, niż uważany dotąd za silny anty-
oksydant — α-tokoferol (stocKer i współaut. 
1987). 

W stężeniach mikromolarnych bilirubina 
efektywnie neutralizuje anionorodnik po-
nadtlenkowy. Nie jest jednak wykluczone, że 
bilirubina może być po prostu zbędnym pro-
duktem metabolizmu roślin (Pirone i współ-
aut. 2010a). 

Wysokie stężenie bilirubiny w osnówce 
nasion Phenakospermum guyanense wskazu-
je na jej rolę jako barwnika (Pirone i współ-
aut. 2010b). Wcześniejsze badania udowodni-
ły, że za kolor dwóch gatunków strelicji odpo-
wiedzialny jest właśnie ten metabolit wtórny 
(Pirone i współaut. 2010a). Kolorowe owoce 
i nasiona są doskonałym bodźcem przyciąga-
jącym zwierzęta, dlatego jest prawdopodobne, 
że nagromadzona bilirubina może przyczyniać 
się do zwabiania ptaków żywiących się nasio-
nami, a także zwierząt przenoszących pyłek i 
roznoszących nasiona (Van Der PiJl 1982, Pi-
rone i współaut. 2010a).

Pytanie, czy bilirubina odgrywa jeszcze ja-
kąś inną rolę poza determinowaniem koloru 

ROLA BILIRUBINY W ROŚLINACH

PODSUMOWANIE

Bilirubina-IX α została zidentyfikowa-
na jako główny barwnik w pomarańczowej 
osnówce nasion strelicji Strelitzia nicolai 
oraz w działkach kielicha strelicji królewskiej 
(Strelitzia reginae Ait.) popularnie zwanej 
rajskim ptakiem. Zmieniło to dotychczasowy 
pogląd, że bilirubina jest związkiem występu-
jącym jedynie w królestwie zwierząt. Została 

DO CZEGO ROŚLINIE POTRZEBNY JEST BARWNIK ZWIERZĘCY — BILIRUBINA?

Streszczenie

ona okrzyknięta pierwszym związkiem, synte-
tyzowanym na drodze szlaku tetrapiroli w ro-
ślinach wyższych, odpowiadającym za nada-
nie barwy organom reprodukcyjnym roślin. 
Pytanie, czy bilirubina oprócz nadawania ko-
loru kwiatom pełni jeszcze jakąś inną rolę u 
roślin pozostaje nadal bez odpowiedzi. 

Bilirubina jest związkiem występującym w króle-
stwie zwierząt, ale niedawno został wykryty u roślin 
wyższych. Chociaż biochemiczny szlak jej syntezy 
nie został jeszcze poznany, istnieją spekulacje co do 
jej funkcji fizjologicznej. Ten syntetyzowany na dro-
dze szlaku tetrapiroli związek odpowiada za nadanie 
barwy organom reprodukcyjnym niektórych roślin. 

WHY BILIRUBIN, AN ANIMAL PIGMENT, IS NEEDED FOR PLANTS?

Summary

Przypuszcza się, że może on także działać jako anty-
oksydant. Chociaż nie wiele wiadomo o bilirubinie 
u roślin to jej odkrycie zrewolucjonizowało dotych-
czasowy stan wiedzy i skłania do prowadzenia dal-
szych badań nad innymi jeszcze funkcjami, które 
może pełnić w świecie roślin. 

Bilirubin-IXα was found as the main pigment in 
orange seed arils of the bird-of paradise tree Stre-
litzia nicolai and in sepals in Strelitzia reginae. It 
changed the idea that bilirubin is the compound 
which is only synthesized in animals. Bilirubin is 

present as the primary pigment synthesized in the 
tetrapirol pathway which functions to produce col-
or in plants. Whether providing colour for plants is 
the only function of bilirubin or it may play other 
roles still needs elucidation.


