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GENETIC CONTROL OF SELF-PERPETUATION
OF THE SHOOT APICAL MERISTEM IN ARABIDOPSIS THALIANA
Tomasz SZCZÊSNY
Instytut Biologii Rolin, Uniwersytet Wroc³awski
Streszczenie: Merystem apikalny pêdu pe³ni dwie zasadnicze funkcje: samoodtwarzania i tworzenia
zawi¹zków organów bocznych, takich jak licie i pêdy pachwinowe. Funkcje te s¹ cile zwi¹zane ze
strefami cytohistologicznymi merystemu. Strefa centralna, która jest zaanga¿owana w samoodtwarzanie
merystemu, u Arabidopsis thaliana charakteryzuje siê ekspresj¹ genów rodziny CLAVATA i WUSCHEL.
Tworzenie zawi¹zków organów bocznych nastêpuje w strefie peryferycznej. Po³o¿ony poni¿ej strefy
centralnej merystem s³upowy uczestniczy w tworzeniu ³odygi. Zaburzenie transdukcji sygna³ów CLV WUS mo¿e prowadziæ do dwóch ró¿nych efektów fenotypowych. Przy braku aktywnoci jednego z
genów CLV nastêpuje nadmierna proliferacja komórek strefy centralnej i powiêkszenie rozmiarów merystemu. Natomiast w przypadku braku aktywnoci genu WUS, po wytworzeniu kilku zawi¹zków pula
komórek merystemu zostaje prawie ca³kowicie zu¿yta. Efekt wczesnego zahamowania rozwoju merystemu zosta³ równie¿ stwierdzony u rolin z nadekspresj¹ CLV3. Badania ostatnich kilku lat wykaza³y
istotny i czêsto bezporedni wp³yw produktów innych genów na ekspresjê genów WUSCHEL i
CLAVATA, a tym samym na regulacjê samoodtwarzania merystemu. Szczególnej regulacji podlega ekspresja genu WUS. Produkty genów ULTRAPETALA, HANABA TARANU i AGAMOUS hamuj¹ ekspresjê,
natomiast SPLAYED i STIMPY  aktywuj¹. Wiêkszoæ tych produktów to czynniki transkrypcyjne.
Eksperymenty z laserow¹ ablacj¹ strefy centralnej merystemu apikalnego pêdu pomidora (Lycopersicon
esculentum) wskazuj¹, ¿e komórki otaczaj¹ce strefê centraln¹ s¹ zdolne do indukowanej ekspresji genu
ortologicznego do WUS Arabidopsis. Dziêki temu merystem odbudowuje strefê centraln¹ na terenie
strefy peryferycznej i staje siê zdolny do dalszego funkcjonowania. Badania nad genetyczn¹ kontrol¹
funkcjonowania merystemu apikalnego pêdu s¹ prowadzone nie tylko na Arabidopsis thaliana, ale równie¿ Oryza sativa i Zea mays  na gatunkach jednoliciennych, dla których opisano geny ortologiczne do
AtCLV lub AtWUS.
S³owa kluczowe: Arabidopsis thaliana, merystem apikalny pêdu (SAM), komórki inicjalne, samoodtwarzanie, CLAVATA, WUSCHEL.
Summary: Two fundamental processes take place at the shoot apical meristem (SAM) the maintenance of
its size and shape i.e. self-perpetuation, and the formation of lateral organs, like leaves or lateral shoots.
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Internally, SAM is organized into cytohistological zones. The central zone, involved in the self-perpetuation, is located most distally. The peripheral zone occupies meristem flanks. The cells here participate in
the formation of primordia of lateral organs. In the central zone of Arabidopsis thaliana shoot apical
meristem CLAVATA (CLV) and WUSCHEL (WUS) genes are expressed. The self-perpetuation is regulated
by a feedback loop in their activities. Mutations in CLV genes lead to excessive proliferation of the central
zone cells and as a consequence, to increase in the SAM size. Mutations in WUS lead to premature
termination of the SAM growth, after formation of only few primordia. The same effect has been shown
in plants overexpressing the CLV3 gene. It has been suggested, that the products of ULTRAPETALA,
HANABA TARANU and AGAMOUS genes negatively regulate WUS expression, while SPLAYED and
STIMPY regulate positively. Most of these genes products act as transcriptional factors. Thereby the
genes are able to influence indirectly the self-perpetuation process. The experiments with laser ablation of
the central zone in Lycopersicon esculentum shoot apex led to ectopic expression of the WUSCHEL gene
at the peripheral zone, followed by the establishment of a new meristem centre. After the ablation of the
central zone the organ formation is not affected. Studies of monocots, like Oryza sativa and Zea mays, led
to discovery of genes orthologous to CLV and WUS, which are also involved in the control of the SAM
self-perpetuation.
Key words: Arabidopsis thaliana, shoot apical meristem (SAM), stem cells, self-perpetuation, CLAVATA,
WUSCHEL.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STRUKTURY I FUNKCJI
MERYSTEMU APIKALNEGO PÊDU ROLIN NASIENNYCH
Wierzcho³ki pêdu s¹ zlokalizowane w szczytowej czêci roliny. Ka¿dy z nich stanowi
zakoñczenie swej w³asnej osi g³ównej lub stanowi¹cej odga³êzienie boczne pêdu.
Dystalna, niezró¿nicowana czêæ wierzcho³ka to merystem apikalny pêdu, który jest
zlokalizowany nad najm³odszymi zawi¹zkami organów bocznych (lici, p¹ków
pachwinowych i elementów kwiatu). Podobnie jak komórki merystemu apikalnego
korzenia, równie¿ komórki buduj¹ce merystem apikalny pêdu zachowuj¹ charakter
embrionalny [13]. Naturaln¹ górn¹ granicê merystemu apikalnego pêdu stanowi jego
powierzchnia. Natomiast dolna (proksymalna) granica merystemu jest wyznaczona
czaszowat¹ powierzchni¹, która pod k¹tem prostym przecina o pêdu oraz powierzchniê
merystemu w pachwinie najm³odszego zawi¹zka licia [13]. W literaturze anglojêzycznej
merystem apikalny pêdu nazywa siê Shoot Apical Meristem, dlatego czêsto stosowany
jest skrót SAM [13].
Podstawowa funkcja merystemu to tworzenie tkanek ³odygi oraz zawi¹zków organów
bocznych [13]. W cyklu plastochronowym merystem jest czêciowo zu¿ywany na
wytworzenie zawi¹zków, co skutkuje zmian¹ jego kszta³tu i rozmiarów. Dlatego po
ka¿dorazowym uformowaniu zawi¹zka merystem apikalny pêdu musi odtworzyæ zu¿yt¹
pulê komórek. W zwi¹zku z tym mo¿na wyró¿niæ dwa zasadnicze procesy zachodz¹ce
w merystemie: samoodtwarzanie merystemu (ang. self-perpetuation [23], self-renewal
[12,23,38], self-maintenance [11]) i tworzenie zawi¹zków. Samoodtwarzanie polega
na d¹¿eniu do utrzymania kszta³tu i rozmiarów merystemu mimo cyklicznego
zu¿ywania jego fragmentów na tworzenie zawi¹zków. Oba procesy s¹ cile zwi¹zane
ze strukturalnym zró¿nicowaniem merystemu [13].
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Struktura wewnêtrzna merystemu wegetatywnego wykazuje strefowoæ cytohistologiczn¹ opisan¹ po raz pierwszy przez Fostera [10]. Opis ten ma zastosowanie zarówno
do nagonasiennych, jak i okrytonasiennych (ryc. 1). Na podstawie badañ przekrojów
anatomicznych wierzcho³ka pêdu Microcycas calcoma Foster wyró¿ni³ dystalnie
po³o¿on¹ strefê komórek inicjalnych (ang. apical initials) [10], poni¿ej której znajduje
siê strefa centralnych komórek macierzystych (ang. central mother cells) [10]. Obie
te strefy s¹ obecnie czêsto okrelane razem jako strefa centralna (ang. central zone)
[21]. Poni¿ej strefy centralnej Foster wyró¿ni³ merystem s³upowy (ang. rib meristem)
[21]. Strefy komórek inicjalnych, centralnych komórek macierzystych i merystemu
s³upowego otoczone s¹ stref¹ peryferyczn¹ (ang. peripheral zone) [21], z której
komórek tworzone s¹ zawi¹zki [13].
Komórki strefy centralnych komórek macierzystych s¹ wiêksze i silniej zwakuolizowane ni¿ komórki innych stref. Maj¹ nieco grubsze ciany komórkowe i mniejsze
j¹derka. Badania aktywnoci podzia³owej wykazuj¹, ¿e liczba mitoz w strefie tej jest
znacznie mniejsza ni¿ w strefie peryferycznej [13]. Skrajn¹ interpretacj¹ niskiej aktywnoci podzia³owej i wolnego wzrostu ca³ej strefy centralnej jest postulat przedstawicieli
tzw. szko³y francuskiej [1], którzy wyró¿nili w merystemie méristeme d'attente, czyli
merystem oczekuj¹cy.

RYCINA 1. Strefy cytohistologiczne merystemu apikalnego pêdu  opis w tekcie
FIGURE 1. Cytohistological zonation of the shoot apical meristem

Zagadnienie regulacji funkcjonowania merystemu apikalnego pêdu na poziomie
molekularnym, a w szczególnoci samoodtwarzania oraz tworzenia zawi¹zków jest
obecnie przedmiotem licznych badañ. Informacje o obu procesach uzyskujemy na
podstawie badañ merystemu modelowego gatunku Arabidopsis thaliana typu dzikiego
i jego mutantów [2,12,31,38].
Celem niniejszej pracy jest omówienie wspó³czesnego stanu wiedzy o regulacji
genetycznej procesu samoodtwarzania merystemu. Badania nad tym zagadnieniem
dotycz¹ w g³ównej mierze roli genów z rodziny CLAVATA (CLV1, CLV2, CLV3) oraz
genu WUSCHEL (WUS) [2,12,31,38].
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MERYSTEM APIKALNY PÊDU WEGETATYWNEGO,
KWIATOSTANOWEGO I KWIATOWEGO ARABIDOPSIS
W ontogenezie Arabidopsis wyró¿niamy fazê zarodkow¹, wegetatywn¹ i generatywn¹. W zwi¹zku z tym mo¿emy równie¿ wyró¿niæ odpowiednio merystemy apikalne
pêdu zarodkowego, wegetatywnego, kwiatostanowego i kwiatowego. Merystem
apikalny pêdu zarodkowego jest tworzony miêdzy licieniami. Merystem apikalny pêdu
wegetatywnego (ang. vegetative shoot apical meristem) tworzy licie. Natomiast
merystem apikalny pêdu kwiatostanowego (ang. inflorescence shoot apical meristem)
tworzy boczne zawi¹zki kwiatów (ang. flower meristems, floral meristems, flower
primordia). W ostatnim etapie tworzenia kwiatostanu, merystem apikalny pêdu
kwiatostanowego przekszta³ca siê w szczytowy zawi¹zek kwiatu [27,41].
Struktura merystemu wegetatywnego, kwiatostanowego i zawi¹zka kwiatu
Arabidopsis zosta³a szczegó³owo opisana przez Vaughan [41]. Na podstawie tych badañ
w merystemie wegetatywnym i kwiatostanowym zidentyfikowano tunikê zbudowan¹ z
dwóch warstw komórek. Komórki tych warstw dziel¹ siê wy³¹cznie antyklinalnie, tzn.
p³aszczyzna podzia³owa jest prostopad³a do powierzchni merystemu. Pod warstwami
tuniki znajduje siê korpus. Jego komórki dziel¹ siê antyklinalnie lub peryklinalnie
(p³aszczyzna podzia³owa jest prostopad³a lub równoleg³a do powierzchni). W dystalnej
czêci merystemu, w ka¿dej warstwie tuniki oraz w zewnêtrznych komórkach korpusu
znajduj¹ siê komórki inicjalne tuniki i korpusu. Komórki inicjalne s¹ to takie komórki,
które dziel¹c siê daj¹ dwie podobne morfologicznie komórki potomne, z których tylko
jedna zachowuje status komórki inicjalnej pozostaj¹c na szczycie merystemu. Druga
potomna po pewnym czasie opuci strefê centraln¹, a wszystkie jej potomne ulegaj¹
ró¿nicowaniu [13]. To¿samoæ komórek inicjalnych nie jest na sta³e przypisana okrelonym
komórkom. Funkcjê komórek inicjalnych mog¹ z czasem przejmowaæ ich najbli¿sze
potomne [47]. W przypadku Arabidopsis mo¿emy mówiæ o trzech piêtrach inicjalnych.
S¹ to: dwa piêtra inicjalne warstw tuniki  L1 i L2 oraz piêtro korpusu  L3 [13].
W merystemie apikalnym pêdu wegetatywnego i kwiatostanowego Arabidopsis
istniej¹ trzy strefy cytohistologiczne. Strefa centralna o wysokoci 56 i szerokoci
34 komórek jest po³o¿ona szczytowo. Bazypetalnie od strefy centralnej znajduje siê
strefa merystemu s³upowego. Natomiast strefa peryferyczna obejmuje obszar 56
warstw komórek i otacza strefê centraln¹ i merystem s³upowy [41].
Pierwsze podzia³y peryklinalne w drugiej warstwie tuniki w strefie peryferycznej
prowadz¹ do tworzenia zawi¹zka licia w merystemie apikalnym pêdu wegetatywnego.
Natomiast pierwsze podzia³y peryklinalne prowadz¹ce do tworzenia zawi¹zka kwiatu
w strefie peryferycznej wystêpuj¹ w zewnêtrznych komórkach korpusu. Pierwsze
podzia³y peryklinalne zapocz¹tkowuj¹ce formowanie dzia³ek kielicha wystêpuj¹ w drugiej
warstwie tuniki zawi¹zka kwiatu [41].
We wspó³czesnej literaturze pulê potencjalnych komórek inicjalnych merystemu
apikalnego pêdu Arabidopsis okrela siê niekiedy mianem stem cells [22,37]. W tych
komórkach ekspresji ulega gen CLV3, a to¿samoæ jest im nadawana przez sygna³
pochodz¹cy z obszaru po³o¿onego tu¿ poni¿ej, tj. z komórek, w których ulega ekspresji
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gen WUS. Ten obszar, odpowiadaj¹cy strefie centralnych komórek macierzystych,
nazywany jest centrum organizacyjnym (ang. organizing centre) [25,26,37,38].
Strefy merystemu apikalnego pêdu kwiatostanowego Arabidopsis ró¿ni¹ siê
aktywnoci¹ mitotyczn¹ komórek i szybkoci¹ wzrostu. Strefa centralna wyró¿nia siê
najni¿sz¹ wartoci¹ indeksu mitotycznego [21] równ¹ 1,53,3%, podczas gdy wartoæ
indeksu mitotycznego dla komórek strefy peryferycznej wynosi 4,55,5%. Powierzchnia
merystemu apikalnego pêdu kwiatostanowego jest zró¿nicowana pod wzglêdem
szybkoci wzrostu. Obszar wolnorosn¹cy nie zawsze musi znajdowaæ siê dok³adnie na
szczycie merystemu, ale szybkoæ wzrostu powierzchniowych komórek strefy
peryferycznej jest zwykle wiêksza ni¿ komórek strefy centralnej [19].

FENOTYPY MUTANTÓW WUSCHEL I CLAVATA
Badania fenotypu rolin z mutacj¹ w obrêbie genu WUS wykaza³y znacz¹ce zmiany
w organizacji merystemu apikalnego pêdu. U mutanta wus w stadium zarodka miêdzy
licieniami, w miejscu, gdzie u typu dzikiego powstaje merystem, wystêpuj¹ komórki
wiêksze i silniej zwakuolizowane ni¿ typowe komórki merystematyczne. Po wykszta³ceniu dwóch zawi¹zków lici powierzchnia merystemu mutantów wus staje siê p³aska
lub wklês³a. W ca³ej drugiej warstwie merystemu wystêpuj¹ podzia³y peryklinalne, co
wskazuje na zachodz¹cy proces ró¿nicowania. U tego mutanta nie stwierdzono zró¿nicowania cytohistologicznego. Rozwój merystemu ulega przedwczesnemu zakoñczeniu.
Jednoczenie tworzone s¹ liczne wierzcho³ki bocznych pêdów, z których powstaj¹
tzw. rozety powietrzne, kwiatostany i kwiaty. W zawi¹zku kwiatu nie stwierdzono
zmian liczby dzia³ek kielicha i p³atków korony, natomiast zaobserwowano siln¹ redukcjê
liczby lub nawet ca³kowity brak prêcików i owocolistków. Rozwój zawi¹zka kwiatu
podobnie jak merystemu apikalnego pêdu ulega zakoñczeniu we wczesnych etapach
[23]. Na podstawie tych obserwacji mo¿na przypuszczaæ, i¿ gen WUS jest niezbêdny
do prawid³owego funkcjonowania komórek strefy centralnej, czyli uczestniczy w
regulacji procesu samoodtwarzania.
Przeciwieñstwem fenotypu wus, którego g³ówn¹ cech¹ jest znaczne zmniejszenie
merystemu apikalnego pêdu, jest fenotyp mutantów clavata (clv1, clv2 lub clv3), u
których merystem powiêksza siê ju¿ na etapie rozwoju zarodkowego [4,5,18]. Silny rozrost
merystemu apikalnego pêdu wegetatywnego i kwiatostanowego jest efektem nadmiernej
proliferacji komórek w strefie centralnej. Konsekwencj¹ tego jest tworzenie zawi¹zków
organów bocznych w znacznej odleg³oci od szczytu merystemu, a tak¿e wystêpuj¹ce w
póniejszych etapach rozwoju silne zniekszta³cenie czaszy merystemu. Stopieñ deformacji
jest zró¿nicowany i zale¿ny od tego, który z genów CLV jest zmutowany (clv1, clv2,
clv3) lub która z form allelicznych ka¿dego z nich. Ten stopieñ jest zale¿ny równie¿ od
warunków uprawy. Na przyk³ad liczba elementów w ka¿dym z okó³ków kwiatów
clv2-1 i clv2-4 uprawianych w warunkach dnia krótkiego by³a zbli¿ona do fenotypu typu
dzikiego. Z drugiej strony roliny clv3-2 uprawiane w warunkach dnia krótkiego nie
wyd³u¿aj¹ miêdzywêli w pêdzie kwiatostanowym, a merystem ma bardzo nieregularny
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kszta³t i jest znacznie powiêkszony w stosunku do typu dzikiego [Dorota Kwiatkowska,
informacja ustna]. U wszystkich mutantów stwierdzono zaburzenie filotaksji [4,5,18].
Nadmierna proliferacja komórek strefy centralnej wystêpuje równie¿ w zawi¹zku
kwiatu. Powoduje ona nawet kilkukrotne zwiêkszenie rozmiarów zawi¹zka w
porównaniu z typem dzikim. Zwiêkszona jest równie¿ liczba elementów w okó³kach.
We wszystkich typach mutantów clavata najwiêksz¹ zmianê stwierdzono w liczbie
prêcików i owocolistków. W zawi¹zku kwiatu typu dzikiego wytworzenie s³upka koñczy
rozwój kwiatu, natomiast w zawi¹zkach kwiatów clavata owocolistki tworz¹ piercieñ,
który otacza czaszê stale proliferuj¹cych komórek [4,5,18].

WZORY EKSPRESJI GENÓW WUSCHEL I CLAVATA1,2,3
Gen WUS ulega ekspresji w zarodku ju¿ w stadium szesnastokomórkowym w
subepidermalnych komórkach regionu apikalnego. W stadium sercowatym transkrypt
genu WUS jest obecny w komórkach L3, natomiast brak go w komórkach L1 i L2. W
merystemie apikalnym pêdu wegetatywnego i kwiatostanowego gen WUS ulega
ekspresji w centralnych komórkach macierzystych poni¿ej L3 [28], czyli w centrum
organizacyjnym. Transkrypt genu WUS zosta³ równie¿ wykryty w zawi¹zku kwiatu
pocz¹wszy od etapu uwypuklania zawi¹zka w strefie peryferycznej [28]. Miejsce
ekspresji WUS w zawi¹zku kwiatu jest ustanawiane de novo. Transkrypt jest obecny
w strefie centralnej komórek zawi¹zka, ale brak go w komórkach L1 i L2 [28]. Bia³ko
WUS funkcjonuje tylko w komórkach, w których gen ulega ekspresji. Lokalizacja
komórkowa wykaza³a, ¿e jest ono obecne w j¹drze komórkowym.
Gen CLV1 ulega ekspresji w komórkach L2 i L3 w strefie centralnej merystemu
apikalnego pêdu wegetatywnego i kwiatostanowego. Nie stwierdzono obecnoci mRNA
genu CLV1 w L1 i w strefie peryferycznej. W zawi¹zku kwiatu ekspresja CLV1
nastêpuje póniej ni¿ ekspresja WUS, ale za to w tym samym obszarze [6].
Gen CLV2 ulega ekspresji w ca³ym merystemie apikalnym pêdu i zawi¹zkach kwiatów [16].
Obecnoæ transkryptu genu CLV3 zosta³a stwierdzona w stadium sercowatym
zarodka w komórkach znajduj¹cych siê pomiêdzy licieniami. W merystemie apikalnym
pêdu obecnoæ transkryptu stwierdzono w komórkach L1, L2 i L3. W komórkach
strefy peryferycznej brak mRNA genu CLV3. W zawi¹zku kwiatu transkrypt ten pojawia
siê póniej ni¿ mRNA genu WUS. Gen CLV3 ulega ekspresji w komórkach inicjalnych
zawi¹zka kwiatu i jest obecny do momentu wykszta³cenia owocolistków [9,35].
Zarówno w merystemach apikalnych pêdów, jak i w zawi¹zkach kwiatów obszary, w
których ulegaj¹ ekspresji geny CLV3 i WUS, nie pokrywaj¹ siê ze sob¹.

BIA£KA WUS I CLV1,2,3
Gen WUS koduje 291-aminokwasowe bia³ko, w którego strukturze zidentyfikowano
dwie domeny funkcjonalne: od 33 do 38 aminokwasu  region o charakterze
homeodomeny oraz od 234 do 241 aminokwasu  region kwanych aminokwasów.
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Struktura bia³ka WUS jest typowa dla wczeniej poznanych czynników transkrypcyjnych. Bia³ko to wykazuje budowê charakterystyczn¹ dla homeodomen, gdzie 30%
sekwencji aminokwasowych jest identyczna, a 4550% jest podobna do sekwencji
homeodomen u innych rolin, zwierz¹t i dro¿d¿y [28].
Bia³ko CLV1 zbudowane z 980 aminokwasów i o masie 105 kDa jest receptorow¹
kinaz¹ bia³kow¹. Domena zewn¹trzkomórkowa zawiera 22-aminokwasowy fragment
bogaty w leucynê (ang. Leucin Rich Repeat  LRR), a eksponowana do cytoplazmy
domena wewn¹trzkomórkowa wykazuje aktywnoæ kinazy serynowo-treoninowej.
Bia³ko CLV1 wystêpuje w dwóch kompleksach. Pierwszy z nich o masie 185 kDa jest
zbudowany z bia³ka CLV1 i innego bia³ka receptorowego, po³¹czonych ze sob¹ mostkami
siarczkowymi. Drugi kompleks o masie 450 kDa jest zbudowany z kompleksu 185
kDa, bia³ek KAPP i Rop oraz prawdopodobnie z liganda dla receptora CLV1/2 i bia³ek
³¹cz¹cych Rop do CLV1. 35% ca³ego bia³ka CLV1 w komórce tworzy kompleks o
masie 185 kDa, a 65%  kompleks o masie 450 kDa. U mutantów clv3 bia³ko CLV1
by³o obecne w obu kompleksach. Natomiast u mutantów clv2 stwierdzono obecnoæ
CLV1 na znacznie obni¿onym poziomie [6,40]. Gen CLV1 jest podobny strukturalnie
do genu ERECTA u Arabidopsis thaliana. CLV1, ERECTA oraz CRINKY4 u Zea
mays nale¿¹ do receptorowych kinaz bia³kowych (ang. Receptor-Like Kinase  RLK)
[15] z zewn¹trzkomórkow¹ sekwencj¹ bogat¹ w leucynê (LRR) oraz wewn¹trzkomórkow¹ domen¹ serynowo-treoninow¹ [6,40].
Gen CLV2 koduje tak¿e b³onowe, 720-aminokwasowe bia³ko z 11-aminokwasow¹ domen¹
cytoplazmatyczn¹. CLV2 nale¿y do receptorowych kinaz bia³kowych, pomimo braku
fragmentu cytoplazmatycznej domeny kinazowej. Bia³ka receptorowe bez domeny kinazowej
to rzadkoæ [16]. Wykazano, ¿e CLV2 razem z CLV1 buduj¹ receptor heterodimerowy [25,31].
Mutacja clv2 powoduje dysfunkcjê wy¿ej opisanych kompleksów 185 kDa i 450 kDa, co
sugeruje, ¿e CLV2 stabilizuje ich strukturê lub jest ich sk³adnikiem [16].
Produkt ekspresji genu CLV3 to 96-aminokwasowy polipeptyd, bêd¹cy specyficznym
ligandem receptora CLV1/2, którego obecnoæ stwierdzono w apoplacie. Bia³ko CLV3 w
pobli¿u koñca C ma 14-aminokwasow¹ sekwencjê charakterystyczn¹ dla rodziny bia³ek
CLE [37]. Na koñcu N znajduje siê 18-aminokwasowa, hydrofobowa sekwencja sygna³owa
kieruj¹ca polipeptyd na cie¿kê sekrecji. Potwierdzono to badaniami z zastosowaniem bia³ek
fuzyjnych CLV3 i GFP lub GUS (CLV3-GFP, CLV3-GUS). Kompleks bia³kowy CLV3GUS stwierdzono w apoplacie. Natomiast badania konstruktu CLV3 pozbawionego
sekwencji sygna³owej z bia³kiem GUS (CLV3Dsp-GUS) wykaza³y wystêpowanie
polipeptydu w cytoplazmie i jego brak w apoplacie [30,34]. Badania lokalizacji bia³ka CLV3
w merystemie apikalnym pêdu wykorzystuj¹ce linie transgeniczne nios¹ce konstrukcjê
pCLV3::CLV3-GFP wykaza³y, ¿e obszar fluorescencji GFP (CLV3-GFP) jest znacznie
szerszy ni¿ obszar wystêpowania mRNA CLV3-GFP. Dodatkowo zaobserwowano, i¿
ekspresja konstrukcji pCLV3::CLV3-GFP u rolin clv3-1 spowodowa³a utrzymanie
rozmiarów merystemu pêdu zbli¿onych do typu dzikiego. Badania tej samej grupy naukowców
dowodz¹, ¿e CLV3 rozprzestrzenia siê apoplastem [25].

176

T. SZCZÊSNY

REGULACJA SAMOODTWARZANIA PRZEZ WZAJEMNE
ODDZIA£YWANIE WUS I CLV
Dla regulacji samoodtwarzania merystemu apikalnego pêdu i zawi¹zków kwiatów
zasadnicze znaczenie ma wzajemne oddzia³ywanie miêdzy bia³kami WUS i CLV (CLV1,
2, 3). Ma ono charakter sprzê¿enia zwrotnego. Bia³ka CLV hamuj¹ ekspresjê WUS [9,35],
a mechanizm regulacji jest dobrze poznany. Mniej natomiast wiadomo o tym, w jaki sposób
produkt genu WUS reguluje eks-presjê
CLV3, choæ badania wskazuj¹, ¿e WUS
stymuluje ekspresjê genu CLV3 [9,35].
Transdukcja sygna³u w merystemie
apikalnym pêdu i w zawi¹zkach kwiatu
podlega podobnej regulacji.
Bia³ko CLV3 jest kierowane do apoplastu, gdzie funkcjonuje jako ligand dla
receptora zbudowanego z bia³ek CLV1 i
CLV2 [40]. Najnowsze badania wskazuj¹, ¿e CLV3 wi¹¿e siê bezporednio z
domen¹ zewn¹trzkomórkow¹ bia³ka
CLV1, co aktywuje kinazow¹ aktywnoæ
domeny cytoplazmatycznej i jej autofosforylacjê [31]. Po³¹czenie to aktywuje
drogê transdukcji sygna³u (ryc. 2). Obecnoæ CLV1 i CLV3 zosta³a potwierdzona
we wczeniej omówionym kompleksie
450 kDa, natomiast w kompleksie 185 kDa
CLV3 nie wystêpuje. Ponadto nie stwierdzono obecnoci kompleksu 450 kDa w
rolinach clv3. St¹d przypuszczenie, ¿e
kompleks 450 kDa to aktywny uk³ad ligand
- receptor zdolny do inicjacji transdukcji
sygna³u [40] (ryc. 2). Sygna³ z ufosforylowanej domeny kinazowej bia³ka CLV1
jest przenoszony na aktywne ju¿ bia³ko Rop,
RYCINA 2. Schemat transdukcji sygna³u CLV3 - którego funkcj¹ jest aktywacja kaskady
WUS  opis w tekcie
kinaz zale¿nych od mitogenu (kinaz MAP)
FIGURE 2. The scheme of signal transduction from CLV3
[44]. Przekazanie sygna³u z kinaz MAP do
to WUS
j¹der centralnych komórek macierzystych
powoduje zahamowanie ekspresji genu WUS i koñczy szlak transdukcji sygna³u (ryc. 2) [35].
Istotn¹ rolê w transdukcji sygna³u CLV-WUS, a tym samym wp³yw na samoodtwarzanie merystemu, przypisuje siê fosfatazie bia³kowej typu KAPP (ang. Kinase
Associated Protein Phosphatase), katalizuj¹cej defosforylacjê cytoplazmatycznej domeny
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kinazowej CLV1. Defosforylacja bia³ka CLV1 uniemo¿liwia dalsze etapy przekazywania
sygna³u i przyczynia siê do utrzymania sta³ego poziomu ekspresji WUS (ryc. 2) [39,40].
Badania ostatnich lat wykaza³y, ¿e za w³aciwe zwijanie i konformacjê bia³ka CLV3
odpowiada chaperonowe bia³ko SHEPHERD (SHD), bêd¹ce ortologiem ssaczego
GRP94. Gen SHD ulega ekspresji w merystemie apikalnym pêdu i zawi¹zkach kwiatów.
Roliny shd wykazuj¹ fenotyp podobny do s³abych mutantów clavata, ale efekt mutacji
shd jest plejotropowy. W szczególnoci mutant shd wykazuje zaburzenie w budowie
merystemu apikalnego korzenia [14]
Ekspresja CLV3 pod konstytutywnym promotorem 35S u Arabidopsis (35S::CLV3)
powoduje zaprzestanie tworzenia przez merystem organów po wytworzeniu kilku lici.
St¹d przypuszczenie, ¿e wysoki poziom ekspresji CLV3 powoduje zaburzenia
samoodtwarzania merystemu, podobnie do mutacji wus. U rolin clv1 i clv2 z
nadekspresj¹ CLV3, poziom mRNA genu CLV3 jest wysoki, ale fenotyp rolin pozostaje
typowy dla tych mutantów. Ponadto stwierdzono brak mRNA genu WUS u rolin, u
których ulega³ nadekspresji CLV3. St¹d wniosek, ¿e dla prawid³owej transdukcji sygna³u
wymagany jest funkcjonalny receptor zbudowany z bia³ek CLV1/2 [35].
Z badañ dotycz¹cych indukowanej nadekspresji CLV3 w jego natywnej domenie, tj.
obszarze komórek inicjalnych (stem cells) wynika, ¿e nadekspresja CLV3 w znacz¹cy
sposób hamuje ekspresjê WUS [29]. U takich rolin transgenicznych merystem apikalny
pêdu znacznie zmniejsza rozmiary i ulega sp³aszczeniu. Zawi¹zki kwiatów, tworzone
bli¿ej centrum merystemu ni¿ w typie dzikim, s¹ powiêkszone. Fenotyp obserwowany
po indukcji nadekspresji CLV3 jest wiêc zbli¿ony do obserwowanego u rolin wus.
Obecnoæ bia³ka CLV3 we wszystkich komórkach powierzchniowych na skutek
ekspresji konstrukcji pATML1::CLV3, powoduje wygaszenie ekspresji genu WUS i
zakoñczenie rozwoju merystemu apikalnego pêdu we wczesnych etapach ontogenezy.
Natomiast ekspresja piêciu kopii CLV3, ale pod promotorem CLV3 (pCLV3::(CLV3)5),
mimo ¿e powoduje zmniejszenie obszaru i poziomu ekspresji WUS, nie zaburza
samoodtwarzania merystemu [42].
Badania z wykorzystaniem metody indukowanego wyciszania aktywnoci genu CLV3
wykaza³y, ¿e obszar strefy centralnej powiêksza siê ju¿ po 24 h od wyciszenia, natomiast
zwiêkszenie rozmiarów ca³ego merystemu apikalnego pêdu kwiatostanowego nastêpuje
po kolejnych 24 h. Jednoczenie stwierdzono, ¿e w czasie trwania eksperymentu (120
h) nie zosta³ zaburzony proces tworzenia zawi¹zków kwiatów. Autorzy postuluj¹, ¿e
ekspansja strefy centralnej, jaka nastêpuje po wyciszeniu aktywnoci genu CLV3, mo¿e
byæ równie¿ rezultatem zmiany to¿samoci komórek strefy peryferycznej na to¿samoæ
komórek strefy centralnej [32].
U mutantów clv3 zauwa¿ono, ¿e mRNA genu WUS jest obecne w ca³ej powiêkszonej strefie
centralnych komórek macierzystych ³¹cznie z komórkami subepidermalnymi. Ektopowa ekspresja
WUS w merystemie apikalnym pêdu i zawi¹zkach organów bocznych w strefie peryferycznej
powoduje utrzymanie puli komórek niezró¿nicowanych w ca³ym wierzcho³ku [36].
Zatem wydaje siê, ¿e wysoki poziom ekspresji CLV3 powoduje hamowanie ekspresji
genu WUS, a niski poziom ekspresji CLV3  zwiêkszenie poziomu ekspresji genu WUS.
Regulacja funkcjonowania merystemu apikalnego pêdu u innych gatunków
modelowych wykazuje pewne podobieñstwa do Arabidopsis thaliana. Stwierdzono,
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¿e ortologiem genu CLV1 u ry¿u (Oryza sativa) jest gen FLORAL ORGAN NUMBER1
(FON1). Mutanty fon1 wykazuj¹ siln¹ proliferacjê komórek merystemu apikalnego
pêdu i tworz¹ dodatkowe organy kwiatowe. Jednak FON1 w przeciwieñstwie do CLV1
ulega ekspresji w ca³ym zawi¹zku kwiatu [38]. Z kolei u kukurydzy (Zea mays)
zidentyfikowano gen FASCIATED EAR2 (FEA2). Mutacja w obrêbie tego genu
powoduje efekt podobny do mutacji fon1 i clv  siln¹ proliferacjê komórek merystemu
apikalnego pêdu i zawi¹zków kwiatów [38]. Bia³ko FEA2 wykazuje du¿¹ homologiê
do CLV2 i jest zlokalizowane w b³onie komórkowej [36].
Natomiast u petunii funkcjonuje gen TERMINATOR (TER), który jest ortologiem
WUS, a jego ekspresja nastêpuje w merystemie pêdu. Mutanty ter wykazuj¹ cechy
fenotypowe charakterystyczne dla mutantów wus u Arabidopsis [38].

ROLA INNYCH GENÓW W REGULACJI SAMOODTWARZANIA
MERYSTEMU
Wród czynników reguluj¹cych ekspresjê WUS s¹ bia³ka SPLAYED (SYD) i STIMPY/
WOX9 (STIP). SYD nale¿y do czynników transkrypcyjnych aktywuj¹cych ekspresjê
genu WUS. Mutanty syd wykazuj¹ przedwczesne zakoñczenie funkcjonowania merystemu
apikalnego pêdu [20,42] (ryc. 3). Z kolei u mutantów stip merystem apikalny pêdu jest
zdeformowany, ponadto stwierdzono brak ekspresji CLV3 i WUS. Interesuj¹ce jest, ¿e
fenotyp tego mutanta mo¿e zostaæ zniesiony. Po dodaniu sacharozy do pod³o¿a
hodowlanego komórki merystemu dziel¹c siê tworz¹ prawid³owy merystem. Stwierdzono
równie¿, ¿e nadekspresja STIP stymuluje ekspresjê WUS i CLV3. Autorzy postuluj¹, ¿e
produkt genu STIP aktywuje ekspresjê WUS, ale zarazem ekspresja genu STIP jest
hamowana przez produkty genów CLV [45] (ryc. 3).
U mutantów I28 w obrêbie genu APETALA2 (AP2) stwierdzono, ¿e rozwój
merystemu apikalnego pêdu zarodka jest przedwczenie zakoñczony. Zaobserwowano,
¿e nie ma ró¿nic w strukturze merystemu miêdzy podwójnymi mutantami clv1 I28 lub
clv3 I28, a mutantami clv1 i clv3. Nie stwierdzono wzrostu poziomu ekspresji CLV3 u
rolin z mutacj¹ I28. Te dane sugeruj¹, ¿e AP2 nie wp³ywa na poziom ekspresji CLV3.
Autorzy postuluj¹, ¿e u rolin typu dzikiego AP2 lub czynnik regulowany przez AP2
hamuje transdukcjê sygna³u CLV - WUS i jednoczenie indukuje ekspresjê WUS. Nale¿y
zauwa¿yæ, ¿e AP2 dzia³a antagonistycznie do CLV3 i AGAMOUS (AG), które hamuj¹
ekspresjê WUS w kwiecie [46] (ryc. 3).
Badania ostatnich lat wskazuj¹, ¿e na ekspresjê genu WUS oprócz omówionych
wczeniej genów (ich produktów), bezporednio oddzia³uj¹ produkty co najmniej dwóch
innych genów: HANABA TARANU (HAN) i ULTRAPETALA (ULT). Produkty ekspresji
obu genów to czynniki transkrypcyjne. Funkcj¹ obu jest ograniczanie transkrypcji WUS.
HAN ulega ekspresji na granicy miêdzy merystemem a zawi¹zkami organów bocznych.
Jego aktywnoæ ujawnia siê ju¿ we wczesnych etapach rozwoju zarodkowego, znacznie
wczeniej ni¿ genów CLV1 i CLV3. Obszar ekspresji WUS w merystemach zarodkowych
rolin han jest znacznie wiêkszy ni¿ w typie dzikim. Badacze proponuj¹, i¿ bia³ko HAN
jest niezbêdne do okrelenia prawid³owego po³o¿enia i liczby komórek, w których
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nastêpuje ekspresja WUS [48] (ryc. 3). Natomiast gen ULTRAPETALA1 ulega ekspresji
w merystemie apikalnym pêdu kwiatostanowego i w zawi¹zkach kwiatów. Mutacja w
obrêbie tego genu powoduje powiêkszenie rozmiarów tych struktur przy jednoczesnym
powiêkszeniu obszaru ekspresji WUS. Wykazano, ¿e produkty genów ULT i CLV, choæ
maj¹ odrêbne cie¿ki aktywnoci, to hamuj¹ ekspresjê genu WUS [3] (ryc. 3).
W zawi¹zku kwiatu ekspresja genu WUS jest hamowana przez AGAMOUS (AG).
Jednoczenie WUS i LEAFY (LFY) funkcjonuj¹ jako czynniki transkrypcyjne dla genu
AG, stymuluj¹c jego ekspresjê [26]. LEAFY jest kluczowym genem, którego aktywnoæ
wskazuje na fazê generatywn¹ merystemu apikalnego pêdu. LFY ulega ekspresji tylko
w merystemie kwiatostanowym i zawi¹zkach kwiatów. AG jest genem klasy C w
modelu ABC tworzenia kwiatu [8]. Mutanty ag tworz¹ p³atki korony w miejsce okó³ka
prêcików i dzia³ki kielicha zamiast owocolistków. Równoczenie wzrost zawi¹zka kwiatu
nie jest ograniczony. W konsekwencji kwiaty ag tworz¹ na przemian okó³ki dzia³ek
kielicha i p³atków korony oraz utrzymuj¹ stale proliferuj¹c¹ pulê komórek na szczycie
kwiatu. Tym samym utrzymywana jest aktywnoæ CLV - WUS. W rolinach typu
dzikiego bia³ko AG hamuje ekspresjê WUS, tym samym komórki inicjalne ró¿nicuj¹ siê,
a kwiat koñczy rozwój. W przeciwieñstwie do CLV3, AG ulega ekspresji nawet pod
nieobecnoæ WUS. Stwierdzono, ¿e produkt ekspresji ULTRAPETALA (ULT), dzia³aj¹c
jako czynnik transkrypcyjny stymuluje ekspresjê AG [24] (ryc. 3).
Zupe³nie odrêbn¹ grupê czynników, wp³ywaj¹cych na samoodtwarzanie merystemu
apikalnego pêdu poprzez bezporedni¹ lub poredni¹ regulacjê ekspresji genów, stanowi¹
cz¹steczki mikroRNA (miRNA). S¹ to jednoniciowe cz¹steczki RNA zbudowane z 21
do 24 nukleotydów. miRNA reguluje ekspresjê genów poprzez przy³¹czanie siê do
komplementarnych sekwencji transkryptu danego genu. Badania Williams i wspó³pracowników [43] wykaza³y, ¿e miR166 prawdopodobnie reguluje rozmiar merystemu
apikalnego pêdu wegetatywnego i kwiatostanowego poprzez poredni¹ kontrolê poziomu
transkrypcji genu WUS. Tym samym potwierdzono, ¿e ekspresja WUS w centralnych

^

^

RYCINA 3. Regulacja ekspresji
genów w merystemie i zawi¹zku
kwiatu (® oznacza stymulacjê,
a
hamowanie ekspresji)  opis
w tekcie
FIGURE 3. Regulation of genes
expression in the shoot apical
meristem and flower primordium
( ® refers positive, and
the
negative regulation of gene expression)

komórkach macierzystych (centrum organizacyjnym) jest hamowana nie tylko przez
produkty genów CLAVATA, ale równie¿ porednio przez miRNA.
W rozwoju zawi¹zka kwiatu, kluczow¹ rolê dla to¿samoci zawi¹zków dzia³ek kielicha
odgrywa aktywnoæ bia³ka AP2. Wyniki badañ Chen [7], wskazuj¹, ¿e cz¹steczka miR172
bezporednio ³¹czy siê z sekwencj¹ komplementarn¹ transkryptu wspomnianego genu.
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JAKIE S¥ SKUTKI USUNIÊCIA STREFY CENTRALNEJ
MERYSTEMU APIKALNEGO PÊDU?
Bardzo interesuj¹ce wyniki uzyskali badacze [33], którzy wykorzystuj¹c wi¹zkê
laserow¹ usunêli (ablacja laserowa) strefê centraln¹ merystemu apikalnego pêdu
pomidora (Lycopersicon esculentum). Po szeciu dniach od ablacji powsta³e uszkodzenie zosta³o zepchniête ze szczytu merystemu. Transkrypt genu LeWUS, homologicznego do AtWUS, pojawi³ siê ju¿ w jeden dzieñ po ablacji. Obszar ekspresji LeWUS
by³ piercieniem formuj¹cym siê wokó³ obszaru uszkodzenia. Natomiast w dwa dni po
ablacji obszar ekspresji LeWUS by³ ograniczony tylko do jednej strony uszkodzenia.
Badacze wnioskowali, ¿e w ten sposób zosta³o utworzone nowe centrum organizacyjne
merystemu apikalnego pêdu.
Wyniki badañ molekularnych s³u¿¹ równie¿ do tworzenia modeli komputerowych
merystemu apikalnego pêdu. Wykorzystuj¹c opisane powy¿ej wyniki dowiadczeñ z
laserow¹ ablacj¹ strefy centralnej opracowano model, którego celem by³o sprawdzenie,
jaki bêdzie wzór ekspresji WUS ustanowiony de novo po ablacji in silico komórek
centralnych w merystemie apikalnym pêdu [17]. Zbadano modele merystemu apikalnego
pêdu przy dwóch ró¿nych za³o¿eniach: 1) w merystemie obecny jest czynnik aktywuj¹cy
ekspresjê genu WUS, 2) w merystemie obecny jest czynnik hamuj¹cy ekspresjê genu
WUS. Ustanowiona, w modelach komputerowych, ekspresja genu WUS de novo w
pierwszym przypadku ograniczona by³a do komórek znajduj¹cych siê po dwóch
przeciwleg³ych stronach uszkodzenia (biegunowo). Natomiast obecnoæ czynnika
hamuj¹cego powodowa³a, ¿e ekspresja WUS nastêpowa³a w piercieniu komórek
otaczaj¹cym uszkodzenie [17].
Wyniki uzyskane in silico s¹ zgodne z danymi eksperymentalnymi. Nale¿y jednak
zauwa¿yæ, ¿e model ten [17] zak³ada przestrzenn¹ separacjê czynników wp³ywaj¹cych
na ekspresjê WUS. Mog¹ nimi byæ czynniki opisane w niniejszej pracy.

PODSUMOWANIE
Funkcjonowaniem merystemu apikalnego pêdu rz¹dz¹ bardzo zró¿nicowane mechanizmy,
dzia³aj¹ce na ró¿nych poziomach organizacji, tj. molekularnym, komórkowym i
ponadkomórkowym. Przedstawione w pracy systemy genetycznej regulacji dotycz¹ jedynie
procesu samoodtwarzania merystemu, który obok procesu tworzenia zawi¹zków organów
bocznych zapewnia utrzymanie tak charakterystycznego dla rolin pokroju.

Podziêkowania
Sk³adam podziêkowanie dr hab. Dorocie Kwiatkowskiej za krytyczne uwagi i
merytoryczn¹ dyskusjê w trakcie pisania niniejszego artyku³u. Dziêkujê Pani Prof. dr
hab. Beacie Zagórskiej-Marek za cenne uwagi pomocne w przygotowaniu manuskryptu.

GENETYCZNA KONTROLA SAMOODTWARZANIA SAM

181

LITERATURA
[1] BUVAT R. Ontogeny, cell differentiation, and structure of vascular plants. Springer-Verlag 1989, Niemcy.
[2] CARLES CC, FLETCHER JC. Shoot apical meristem maintenance: the art of a dynamic balance. Trends
in Plants Science 2003; 8: 394401.
[3] CARLES CC, LERTPIRIYAPONG K, REVILLE K, FLETCHER JC. The ULTRAPETALA1 gene functions
early in Arabidopsis development to restrict shoot apical meristem activity and acts through WUSCHEL
to regulate floral meristem determinancy. Genetics 2004; 167: 18931903.
[4] CLARK SE, RUNNING MP, MEYEROWITZ EM. CLAVATA1, a regulator of meristem and flower development in Arabidopsis. Development 1993; 119: 397418.
[5] CLARK SE, RUNNING MP, MEYEROWITZ EM. CLAVATA3 is a specific regulator of shoot and floral
meristem development affecting the same processes as CLAVATA1. Development 1995; 121: 20572067.
[6] CLARK SE, WILLIAMS RW, MEYEROWITZ EM. The CLAVATA1 gene encodes a putative receptor
kinase that controls shoot and floral meristem size in Arabidopsis. Cell 1997; 89: 575585.
[7] CHEN X. A microRNA as a translational repressor of APETALA2 in Arabidopsis flower development.
Science 2004; 303: 20222025.
[8] COEN ES, MEYEROWITZ EM. The war of the whorls: genetic interactions controlling flower development. Nature 1991; 353: 3137.
[9] FLETCHER JC, BRAND U, RUNNING MP, SIMON R, MEYEROWITZ EM. Signaling of cell fate
decisions by CLAVATA3 in Arabidopsis shoot meristem. Science 1999; 283: 19111914.
[10] FOSTER AS. Zonal structure and growth of the shoot apex in Microcycas calcoma (Miq) A.DC. American J Bot 1943; 30: 5673.
[11] GALLOIS JL, WOODWARD C, REDDY GV, SABLOWSKI R. Combined SHOOT MERISTEMLESS and
WUSCHEL trigger ectopic organogenesis in Arabidopsis. Development 2002; 129: 32073217.
[12] GROß-HARDT R. LAUX T. Stem cell regulation in the shoot meristem. J Cell Sci 2003; 116: 16591666.
[13] HEJNOWICZ Z. Anatomia i histogeneza rolin naczyniowych. Wydaw Nauk PWN 2002, Warszawa.
[14] ISHIGURO S, WATANABE Y, ITO N, NONAKA H, TAKEDA N, SAKAI T, KANAYA H, OKADA K.
SHEPHERD is the Arabidopsis GRP94 responsible for the formation of functional CLAVATA protein.
EMBO J 2002; 21: 898908.
[15] JAKUBOWSKAA, OSTROWSKI M, KOWALCZYK S. Kinazy receptorowe rolin. Post Biochem 2007; 53: 133142.
[16] JEONG S, TROTOCHAUD AE, CLARK SE. The Arabidopsis CLAVATA2 gene encodes a receptor-like
protein required for the stability of the CLAVATA1 receptor-like kinase. Plant Cell 1999; 11: 19251933.
[17] JÖNSSON H, HEISLER M, REDDY VG, AGRAWAL V, GOR V, SHAPIRO BE, MJOLSNESS E,
MEYEROWITZ EM. Modeling the organization of the WUSCHEL expression domain in the shoot
apical meristem. Bioinformatics (Suppl. 1) 2005, 21: 232240.
[18] KAYES JM, CLARK SE. CLAVATA2, a regulator of meristem and organ development in Arabidopsis.
Development 1998; 125: 38433851.
[19] KWIATKOWSKA D. Surface growth at the reproductive shoot apex of Arabidopsis thaliana pinformed1 and wild type. J Experim Bot 2004; 55: 10211032.
[20] KWON ChS, CHEN Ch, WAGNER D. WUSCHEL is primary target for transcriptional regulation by SPLAYED in dynamic control of stem cell fate in Arabidopsis. Genes & Development 2005; 19: 9921003.
[21] LAUFS P, GRANDJEAN O, JONAK C, KIEU K, TRAAS J. Cellular parameters of the shoot apical
meristem in Arabidopsis. Plant Cell 1998; 10: 13751389.
[22] LAUX T. The stem cell concept in plants: a matter of debate. Cell 2003; 113: 281283.
[23] LAUX T, MAYER KFX, BERGER J, JÜRGENS G. The WUSCHEL gene is required for shoot and floral
meristem integrity in Arabidopsis. Development 1996; 122: 8796.
[24] LENHARD M, BOHNERT A, JÜRGENS G, LAUX T. Termination of stem cell maintenance in Arabidopsis floral meristem by interaction between WUSCHEL and AGAMOUS. Cell 2001; 105: 805814.
[25] LENHARD M, LAUX T. Stem cell homeostasis in the Arabidopsis shoot meristem is regulated by intercellular movement of CLAVATA3 and its sequestration by CLAVATA1. Development 2003; 130: 31633173.
[26] LOHMANN JU, HONG RL, HOBE M, BUSCH MA, PARCY F, SIMON R, WEIGEL D. A molecular link
between stem cell regulation and floral pattering in Arabidopsis. Cell 2001; 15: 793803.
[27] MA£USZYÑSKA J. Arabidopsis thaliana  modelowa rolina nie tylko w biologii molekularnej. Acta
Biologia Silesiana 1997; 31: 716.
[28] MAYER KFX, SHOOF H, HAECKER A, LENHARD M, JÜRGENS G, LAUX T. Role of WUSCHEL in
regulating stem cell fate in the Arabidopsis shoot meristem. Cell 1998; 95: 805815.

182

T. SZCZÊSNY

[29] MÜLLER R, BORGHI L, KWIATKOWSKA D, LAUFS P, SIMON R. Dynamic and compensatory
response of Arabidopsis shoot and floral meristems to CLV3 signaling. Plant Cell 2006; 18: 11881198.
[30] NI J, CLARK SE. Evidence for functional conservation, sufficiency and proteolytic processing of the
CLAVATA3 CLE domain. Plant Physiology 2006; 140: 726733.
[31] OGAWA M, SHINOHARA H, SAKAGAMI Y, MATSUBAYASHI Y. Arabidopsis CLV3 peptide directly
binds CLV1 ectodomain. Science 2008; 319: 249.
[32] REDDY GV, MEYEROWITZ EM. Stem-cell homeostasis and growth dynamics can be uncoupled in the
Arabidopsis shoot apex. Science 2005; 310: 663667.
[33] REINHARDT D, FRENZ M, MANDEL T, KUHLEMEIER C. Microsurgical and laser ablation of interactions
between the zones and layers of tomato shoot apical meristem. Development 2003; 130: 40734083.
[34] ROJO E, SHARMA VK, KOVALEVA V, RAIKHEL NV, FLETCHER JC. CLV3 is localized to the
extracellular space, where it activates the Arabidopsis CLAVATA stem cell signaling pathway. Plant Cell
2002; 14: 969977.
[35] SHARMA VK, CARLES C, FLETCHER JC. Maintenance of stem cell populations in plants. PNAS 2003;
100: 1182311829.
[36] SHARMA VK, FLETCHER JC. Maintenance of shoot and floral meristem cell proliferation and fate.
Plant Physiology 2002, 129: 3139.
[37] SIMON R, STAHL Y. Plant cell CLEave their way to differentiation. Science 2006; 313: 773774.
[38] STAHL Y, SIMON R. Plant stem cell niches. Internat J Develop Biol 2005; 49: 479489.
[39] STONE JM, TROTOCHAUD AE, WALKER JC, CLARK SE. Control of meristem development by
CLAVATA1 receptor kinase and kinase-associated protein phosphatase interaction. Plant Physiology
1998; 117: 12171225.
[40] TROTOCHAUD AE, HAO T, WU G, YANG Z, CLARK SE. The CLAVATA1 receptor-like kinase
requires CLAVATA3 for its assembly into a signaling complex that includes KAPP and a Rho-related
protein. Plant Cell 1999; 11: 393405.
[41] VAUGHAN JG. The morphology and growth of the vegetative and reproductive apices of Arabidopsis thaliana (L.)
Heynh., Capsella bursa-pastoris (L.) Medic. and Anagalis arvensis L. J Linnean Soc 1955; 55: 279301.
[42] WILLIAMS L, FLETCHER JC. Stem cell regulation in the Arabidopsis shoot apical meristem. Current
Opinion in Plant Biology 2005; 8: 582586.
[43] WILLIAMS L, GRIGG SP, XIE M, CHRISTENSEN S, FLETCHER JC. Regulation of Arabidopsis shoot
apical meristem and lateral organ formation by microRNA miR166g and its AtHD-ZIP target genes.
Development 2005; 132: 36573668.
[44] WILLIAMS RW, WILSON JM, MEYEROWITZ EM. A possible role for kinase-associated protein
phosphatase in the Arabidopsis CLAVATA1 signaling pathway. PNAS 1997; 94: 1046710472.
[45] WU X, DABI T, WEIGEL D. Requirement of homeobox gene STIMPY/WOX9 for Arabidopsis meristem growth and maintenance. Current Biology 2005; 15: 435440.
[46] WÜRSCHUM T, GROß-HARDT R, LAUX T. APETALA2 regulates the stem cell niche in the Arabidopsis shoot meristem. Plant Cell 2006; 18: 295307.
[47] ZAGÓRSKA-MAREK B, TURZAÑSKA M. Clonal analysis provides evidence for transient initial cells in
shoot apical meristems of seed plants. J Plant Growth Regulation 2000; 19: 5564.
[48] ZHAO Y, MEDRANO L, OHASHI K, FLETCHER JC, YU H, SAKAI H, MEYEROWITZ EM. HANABU TARANU is a GATA transcription factor that regulates shoot apical meristem and flower development in Arabidopsis. Plant Cell 2004; 16: 25862600.

Redaktor prowadz¹cy  Janusz Kubrakiewicz

Otrzymano: 12.11.2007 r.
Przyjêto: 11.03. 2008 r.
ul. Kanonia 6/8, 50-137 Wroc³aw,
e-mail: tomeksz@biol.uni.wroc.pl

