
613Endothelium — obrona i wsparcie dla woreczka zalążkowego

plazmy, licznych cystern siateczki śródplazmatycznej 
oraz diktiosomów. Komórki endothelium zlokali-
zowane w bezpośrednim kontakcie z woreczkiem 
zalążkowym, mogą być pokryte grubą warstwą ku-
tykuli, a u niektórych gatunków także kalozą. Mery-
stematyczny charakter tej tkanki może objawiać się 
poprzez wysoką aktywność podziałową (indukowaną 
np. krzyżowaniem międzygatunkowym), która może 
prowadzić do obkurczania się woreczka zalążkowe-
go, a także do ograniczania przestrzeni dla rozwijają-
cego się zarodka mieszańcowego. Dodatkowo, u nie-
których gatunków, w wyniku krzyżowania oddalone-
go, obserwowano rozwój somatycznych zarodków z 
komórek endothelium. 

Niniejsza praca, ukazuje zróżnicowanie struktu-
ry, cech oraz funkcji endothelium, tkanki która od-
żywia i ochrania, ale która może mieć także istotny 
udział w degeneracji zarówno zarodków jak i całych 
woreczków zalążkowych.

Endothelium jest tkanką zlokalizowaną w za-
lążkach gatunków, należących głównie do rodziny 
Asteraceae. Otacza rozwijający się gametofit żeński 
(woreczek zalążkowy), a w wyniku zapłodnienia 
– zarodek oraz bielmo, odżywiając je i izolując od 
miękiszowych komórek integumentu zalążka. Endo-
thelium rozwija się zwykle z komórek epidermy we-
wnętrznego integumentu (tapetum integumentalne), 
aczkolwiek u niektórych gatunków, tkanka ta formo-
wana jest z komórek ośrodka (tapetum rzekome). 
Proces inicjacji powstawania endothelium jest zróż-
nicowany i zależy od gatunku oraz określonej fazy 
rozwoju gametofitu żeńskiego. Jednowarstwowe lub 
wielowarstwowe, dojrzałe tapetum, może otaczać 
woreczek zalążkowy na całej jego długości lub tylko 
częściowo tj. w rejonach biegunowych lub między-
-biegunowych. Ultrastruktura komórek endothelium 
wskazuje na ich merystematyczny oraz sekrecyjny 
charakter, objawiający się obecnością dużego, cen-
tralnie położonego jądra komórkowego, gęstej cyto-

ENDOTHELIUM — OBRONA I WSPARCIE DLA WORECZKA ZALĄŻKOWEGO 

Streszczenie

ENDOTHELIUM — PROTECTION AND SUPPORT FOR EMBRYO SAC 

Summary

Endothelium is localized in ovules of species 
that are mainly representatives of the Asteraceae 
family. It surrounds the growing female gameto-
phyte (embryo sac), after fertilization — developing 
the embryo and endosperm, nourishing and sepa-
rating them from the parenchyme cells of the integ-
ument. Endothelium usually develops from cells of 
the innermost layer of the integument (integumenta-
ry tapetum) but in some species, it is formed from 
the nucellus (pseudo tapetum). The onset of endo-
thelium formation is differentiated  and depends on 
the species and the specified phase of female game-
tophyte development. Mature tapetum as a single or 
multilayer may surround the embryo sac fully or in 
some species only partly (at poles or in interpolar 
regions). The ultrastructure of endothelium cells re-
veal their meristematic and secretory character, man-

ifested by a large central nucleus, dense cytoplasm, a 
high content of a rich endoplasmatic reticulum and 
diktiosomes. The cells of the tapetum which are in 
direct contact with the embryo sac may be covered 
with a thick layer of cuticule and in some species 
with callose. The meristematic nature of this struc-
ture, as displayed in some species, enables it to in-
tensively proliferate after interspecific crosses, thus 
restraining the stretching of the embryo sac togeth-
er with the growing hybrid embryos. In some cases 
after wide crosses, from the endothelial cells somat-
ic embryos may develop. 

This paper shows a high diversity of structure, 
functions and traits of endothelium – the tissue 
which nourishes and defends embryos and whole 
embryo sacs, but which can also contribute to their 
degeneration.
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