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RESUM 

L'androgénesi és un procés que permet l'obtenció de línies pures doble 
haploides partint, en la majoria dels casos, del gametòfit masculí o del seu 
precursor, la microspora. Des d'una perspectiva biotecnològica, esta possibili-
tat adquirix gran rellevància, perquè les línies pures són la base del procés 
d'obtenció de llavor híbrida, i este procés permet reduir notablement el 
temps i els recursos necessaris per a obtindre línies pures de forma conven-
cional. 

 En la present Tesi Doctoral s'ha abordat l'estudi de la inducció d'an-
drogénesi  aplicant en paral·lel dos aproximacions: una bàsica, per mitjà de 
l'estudi dels factors que influïxen i els canvis que tenen lloc en la microspora 
al ser induïda, i una aplicada, orientada a millorar l'eficiència de la inducció 
en espècies recalcitrants. L'estudi s'ha dut a terme en tres espècies: colza 
(Brassica napus), utilitzada com a sistema model per a estudis bàsics, i dos 
recalcitrants, tomaca (Solanum lycopersicum) , i albergina (Solanum melon-
gena) . 

 En esta Tesi Doctoral s'ha utilitzat la fixació per alta pressió i la crio-
substitució per a processar cultius de microspores de colza i estudiar els can-
vis ultraestructurals que tenen lloc com a conseqüència de la inducció del 
canvi en el programa de desenrotllament. Hem optimitzat també un sistema 
per a la transformació genètica de microspores de colza, com a pas previ a la 
inducció androgénica i obtenció d'embrions secundaris, amb l'objectiu d'am-
pliar el seu ús com a ferramenta per a estudis bàsics més enllà del que s'uti-
litzava actualment.  

En tomaca s'ha caracteritzat el procés de la inducció a partir del cul-
tiu d'anteres, determinant que l'estadi óptim d'inducció no és el de microspo-
res, sinó d'una etapa molt anterior, el de meiòcit. També es van analitzar els 
cal.lus obtinguts, obtenint una majoria d'origen somàtic o procedents de 
fenòmens de fusió nuclear dins del meiòcit. També es van analitzar els cal.lus 
obtinguts, obtenint una majoria d'origen somàtic o procedents de fenòmens 
de fusió nuclear dins del meiòcit. Estos processos podrien explicar la dificultat 
per a obtindre doble haploides a partir del cultiu d'anteres de tomaca. 

 En albergina s'ha posat a punt un sistema eficient per a l'obtenció de 
plantes doble haploides per mitjà de cultiu de microspores aïllades. En este 
cas, les plantes doble haploides es generen per mitjà de callogénesi i poste-
rior organogènesi en el cal.lus obtingut. Finalment, es va analitzar l´efecte 
inductor d'una sèrie de factors, prèviament utilitzats en altres espècies, en el 

 



 

procés d'inducció de les microspores d'albergina. La majoria dels factors as-
sajats van mostrar un efecte positiu en la resposta androgénica, en el creixe-
ment o en la qualitat del material obtingut. 

En resum, per mitjà dels estudis realitzats en esta Tesi Doctoral, s'han 
identificat nous processos associats i factors que influïxen en el canvi de pro-
grama de desenrotllament que patixen les microspores o els seus precursors 
(en el cas de la tomaca), amb un impacte potencial molt notable en el resul-
tat final d'este procés experimental. Així mateix, s'ha millorat l'eficiència de 
l'obtenció de doble haploides d'albergina, i s'ha avançat en la possibilitat de 
combinar inducció d'embriogènesi i transformació genètica en un sistema mo-
del com la colza. 

 


