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                                     Endosperm
Endosperm je pletivo, které obklopuje a vyživuje embryo během jeho vývinu 

v semeni a má také funkci regulační. Vývoj endospermu trvá u některých rostlin jen 
několik dní (např. u hvězdnicovitých - Asteraceae), u jiných dva až čtyři týdny (např. u 
lipnicovitých - Poaceae) nebo i dva až tři měsíce (u některých dřevin). 

Endosperm vzniká u krytosemenných rostlin po oplození (sekundární 
endosperm) z centrální buňky zárodečného vaku.  Jeho ploidie závisí na typu 
zárodečného vaku, nejčastěji je však triploidní (zárodečný vak typu Polygonum 
s diploidním centrálním jádrem), může být i polyploidní. Vnější vrstvy endospermu tvoří 
často rozsáhlé vychlípeniny (haustoria) sloužící k transportu sacharidů, aminokyselin, 
minerálních látek aj. z nucellu do endospermu. U většiny rostlin je nucellus endospermem 
zcela absorbován, přibližně u 25% krytosemenných rostlin získává charakter zásobního 
pletiva (= perisperm).

Podle způsobu dělení v prvních vývojových fázích lze rozlišit tři typy endospermu:
*jaderný (nukleární):  vzniká volným dělením (jaderným novotvořením) oplozeného centrálního 
jádra zárodečného vaku za vzniku mnohojaderného coenocytu (syncytium, soubuní). Po ukončení 
jaderného dělení se začínají okolo jader coenocytu vytvářet buněčné stěny (= celularizace jader). 
Ječmen, pšenice, kosatec, kokosovník, Cucurbitaceae aj.;
*buněčný (celulární):  po každém dělení jádra následuje tvorba buněčné stěny. Někteří zástupci 
hvězdnicovitých (Asteraceae), zvonkovitých (Campanulaceae), vřesovcovité (Ericaceae) aj.; 
*helobiální:  po prvním dělení jádra vzniká buněčná stěna, rozdělující zárodečný vak na dvě části. 
V každé z nich potom jistý čas probíhá volné dělení jader, potom se však kolem jader vytvoří 
buněčné stěny. Druhy čeledi  Helobiaceae (v dnešním pojetí Alismataceae, Butomaceae), blín 
(Hyoscyamus) aj. 
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Hlavní zásobní látkou endospermu je škrob (amyloplasty, např. lipnicovité - 
Poaceae). Zásobní lipidy – triacylglyceroly, syntetizují se v endoplazmatickém retikulu 
z něhož se oddělují lipidová tělíska – oleozomy, lnovité (Linaceae). Zásobní proteiny 
se ukládají v proteinových tělískách, které vznikají jako fragmenty endoplazmatického 
retikula nebo se ukládají ve vakuolách.

Během ontogeneze endospermu dochází u některých rostlin, např. 
v semenech trav, k diferenciaci jedné nebo několika aleuronových vrstev. Aleuronové 
buňky vznikají tak, že prekurzory zásobních bílkovin pronikají z cytoplazmy do vakuoly, 
kde se mění na základní části zrna. Bílkoviny mívají krystalickou formu (krystaloid). U 
trav jsou aleuronové buňky kubického tvaru              a obsahují aleuronová zrna bohatá 
na bílkoviny (albuminy, globuliny, gluteliny, prolaminy) a fytin (vápenato – hořečnatá 
sůl esteru kyseliny hexofosforečné                a inositolu). Buňky obsahující aleuronová 
zrna tvoří často aleuronovou vrstvu pod osemením, např. u pšenice. 

Typy endospermu:

jaderný            buněčný          helobiální   


