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Streszczenie: W organizmach wielokomórkowych komunikacja międzykomórkowa odgrywa kluczową 
rolę w koordynacji procesów rozwojowych oraz zapewnia właściwą odpowiedź na bodźce zewnętrzne. 
Wykształcony przez rośliny system cytoplazmatycznej łączności między komórkami połączonymi plaz-
modesmami (PD) tworzy symplast, stanowiący wygodną, szybką i precyzyjną drogę wymiany infor-
macji. Plazmodesmy są więc podstawą strukturalną i funkcjonalną zjawiska określanego mianem ko-
munikacji symplastowej, wpływającej na przebieg procesów rozwojowych roślin. Wyniki badań, które 
pokazały, że poprzez PD przemieszczają się nie tylko substancje odżywcze, ale także białka, w tym 
czynniki transkrypcyjne oraz różne rodzaje RNA spowodowały, że zjawisko komunikacji symplastowej 
jest coraz częściej postulowane jako jeden z istotnych mechanizmów kontrolujących procesy morfogen-
ezy roślin. W artykule opisano aktualną wiedzę na temat ultrastruktury i funkcji PD, rodzajów transportu 
przez PD, wybranych czynników transkrypcyjnych i RNA przemieszczających się przez PD oraz ko-
relacji między zmianami w komunikacji symplastowej a wybranymi procesami rozwojowymi.

Słowa kluczowe: domeny symplastowe, komunikacja symplastowa, plazmodesmy, rozwój roślin, 
ultrastruktura

Summary: In multicellular organisms intercellular communication is a key factor for coordination of de-
velopmental processes. In plants, a system of cell cytoplasm connected by plasmodesmata (PDs) called 
the symplasm, is a convenient and precise way of information exchange between cells. In this system, the 
PDs are structural and functional basis of the phenomena called symplasmic communication. Because 
through PDs, apart from ions, sugars or some hormones, also different proteins including transcriptional 
factors and RNAs can be translocated, it is postulated that symplasmic communication is an important 
mechanism participating in coordination of plant growth and development. In this article the present 
knowledge on the PD ultrastructure and function, trafficking molecules through PD and correlation be-
tween changes in symplasmic communication and some developemental processes are described.  
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WZROST I ROZWÓJ ROŚLIN

Proces różnicowania komórek jest zależny od informacji genetycznej zawar-
tej w jądrze komórkowym, a ponieważ w każdej komórce danego organizmu jest 
ona taka sama, to kluczową rolę w procesie wytwarzania fenotypu komórki, od-
grywa regulacja ekspresji genów. W przypadku organizmów roślinnych proces ten 
zależy od informacji pozycyjnej, czyli położenia komórki w organizmie, co skut-
kuje oddziaływaniem zespołu czynników chemicznych i fizycznych wynikających 
z sąsiedztwa innych komórek [1]. W ostatnich latach postuluje się, że komunikacja 
symplastowa zachodząca dzięki istnieniu w roślinie plazmodesm odgrywa istotną 
rolę w regulacji przemieszczania się różnego typu cząsteczek sygnałowych mię-
dzy komórkami [42, 43]. Stopień łączności symplastowej zmienia się w czasie oraz 
pod wpływem różnego typu czynników biotycznych i abiotycznych, zapewniając 
możliwość regulacji różnicowania komórek nawet wtedy, kiedy leżące blisko siebie 
komórki obierają odmienne drogi rozwojowe [46]. Podstawą właściwego wzrostu, 
rozwoju i funkcjonowania organizmów wielokomórkowych jest sprawna komu-
nikacja międzykomórkowa, która pozwala na koordynację procesów życiowych 
oraz właściwą odpowiedź na bodźce zewnętrzne [37]. Dlatego zarówno rośliny jak 
i zwierzęta wykształciły unikalne systemy komunikacji międzykomórkowej, której 
jednym z przejawów w świecie roślin jest obecność plazmodesm.

KOMUNIKACJA SYMPLASTOWA

Edward Tangl, w Czerniowcach, w roku 1879 odkrył połączenia cytoplazma-
tyczne między komórkami i już wtedy zwracał uwagę na ich rolę w przemiesz-
czaniu się substancji między tymi komórkami, co wskazywało na brak całkowitej 
autonomii komórek roślinnych. Tangl napisał: „The connecting ducts unite them 
(the cells) to an entity of higher order.” W 1901 roku Edward Strasburger nazwał 
te połączenia plazmodesmami. W chwili obecnej wiemy znacznie więcej na temat 
plazmodesm, ale ciągle nasza wiedza nie jest pełna. 

Zmiany w komunikacji symplastowej poprzez zmianę liczby plazmodesm oraz 
ich przepustowości wskazują na precyzyjną regulację tego procesu. Oznacza to, 
że plazmodesmy i komunikacja symplastowa stanowią istotny czynnik wpływa-
jący na różnicowanie komórek oraz morfogenezę roślin. Nie bez znaczenia, cho-
ciaż z reguły pomijany w literaturze aspekt, dotyczy uczestnictwa plazmodesm 
w przekazywaniu błonowego impulsu elektrycznego, powstającego na przykład 
w odpowiedzi rośliny na zranienie. Istotne znaczenie dla uzmysłowienia sobie 
roli komunikacji symplastowej, ma również stwierdzenie, że zmiana programu 
ekspresji genów jest skorelowana ze zmianami w komunikacji symplastowej, wy-
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rażającej się zmianą liczby plazmodesm oraz ich przepustowości. Następujące 
przykłady wskazują na zasadność takiego rozumowania: (1) tumory (crown gall) 
– brak plazmodesm na granicy tumor/tkanki otaczające [56], (2) Chara – zaczo-
powanie połączeń plazmodesmalnych warunkuje prawidłowy przebieg sperma-
togenezy [35], (3) przedrośla paproci Onoclea sensibilis – przerwanie łączności 
symplastowej skutkuje uzyskaniem totipotencji komórek i w konsekwencji wy-
twarzaniem nowych przedrośli przez te komórki [58].

Warto zwrócić w tym miejscu uwagę na fakt, że dzięki istnieniu PD zachowana 
jest ciągłość plazmolemy, ER i cytozolu komórek, co wskazuje na fundamentalne 
znaczenie ciągłości struktury w funkcjonowaniu organizmu roślinnego.

PLAZMODESMY

Cytoplazma poszczególnych komórek roślinnych łączy się poprzez plazmo-
desmy, które są dynamicznymi, obłonionymi strukturami zdolnymi do regulowania 
przemieszczania się różnych molekuł między komórkami [9]. Ten rodzaj przemiesz-
czania się cząsteczek nazywany jest komunikacją symplastową. Zmiany w liczbie, 
strukturze oraz przepustowości plazmodesm, jak również modyfikacje elementów bu-
dujących plazmodesmę, regulują przemieszczanie się substancji między komórkami 
i ulegają zmianie w trakcie wzrostu i rozwoju organizmu roślinnego. Ponadto stopień 
komunikacji symplastowej jest różny w poszczególnych organach/tkankach i zależy 
od stanu rozwojowego (regulacja czasowa, przestrzenna oraz fizjologiczna), od wa-
runków środowiska oraz takich czynników jak stosunki wodne, stan metaboliczny, 
poziom jonów wapnia, hormony [5, 6, 33]. 

BUDOWA PLAZMODESM

Dzięki wykorzystaniu mikroskopii elektronowej, ciągle doskonalonym me-
todom utrwalania i kontrastowania materiału, rozwojowi technik mrożeniowych, 
wykorzystaniu mikroskopii konfokalnej (a w ostatnich latach również superroz-
dzielczej mikroskopii konfokalnej; ang. superresolution microscopy) w połącze-
niu z technikami immunohistochemicznymi i fluorescencyjnymi, nasza wiedza 
dotycząca ultrastruktury plazmodesm oraz mechanizmów regulujących ich funk-
cjonowanie jest coraz pełniejsza [4, 7, 23, 37, 60, 68].

Przestrzeń między błonami komórkowymi wyścielającymi plazmodesmę, które 
pozostają w ciągłości z plazmolemą sąsiadujących komórek, określana jest mianem 
kanału cytoplazmatycznego (ryc. 1). W większości przypadków średnica kanału za-
wiera się w przedziale od 25 nm do 40 nm, ale znane są przypadki gdzie średnica 
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ta wynosi 50 nm a nawet 80 nm [4, 17, 18]. W centrum plazmodesmy znajduje się 
desmotubula (o średnicy 10-15 nm), czyli cylindryczna struktura powstała z zespo-
lenia błon ER pozostających w ciągłości z ER komórek połączonych plazmodesma-
mi [31, 59]. Desmotubula mimo silnego zespolenia błon posiada światło, którego 
średnicę szacuje się na mniej niż 2 nm [31]. Na zewnętrznej powierzchni błony 
wyścielającej PD oraz na desmotubuli znajdują się białka globularne o średnicy 4-5 
nm ograniczające przestrzeń kanału (czasami określanego mianem rękawa; ryc. 1) 
[4, 42]. Białka znajdujące się na zewnętrznej powierzchni desmotubuli, uważane są 
za cząsteczki aktyny, które budują filament spiralnie oplatający desmotubulę, zaś 
błonę plazmatyczną i desmotubulę łączą podłużne więzadła zbudowane z miozyny 
(ryc. 1) [49]. Badania z wykorzystaniem przeciwciał wykazały obecność w plazmo-
desmie miozyn należących do klasy VIII [2, 66]. Obecność więzadeł miozynowych 
skutkuje podziałem przestrzeni kanału cytoplazmatycznego na kilka mikrokanałów, 
nazywanych transportowymi, których średnica wynosi od 2,5-4 nm [21, 66]. Te 
wydawałoby się niewielkie różnice w średnicy kanału transportowego mają istotne 
znaczenie dla możliwości przemieszczania się substancji przez PD. Mianowicie, 
jeśli średnica kanału wynosi 3 nm, przez plazmodesmy mogą przemieszczać się 
substancje o masie cząsteczkowej mniejszej niż 1 kDa, natomiast przy średnicy 4 
nm, substancje o masie do 30 kDa i promieniu Stokes’a 2,8 nm [14]. 

Poza elementami cytoszkieletu w obrębie plazmodesm zlokalizowano również 
białka enzymatyczne modyfikujące ścianę komórkową, w tym β-1,3-glukanazę 
[69] i metyloesterazę pektyn [27]. Szczególną rolę przypisuje się β-1,3-glukana-
zie, która hydrolizując polimer β-1,3-glukanu (kalozę), reguluje przepustowość 
plazmodesm [13, 27, 36, 69]. Uważa się, że ważną rolę w tym procesie odgrywa-
ją również PDCBs 1,2,3 (ang. Plasmodesmata-Callose Binding Proteins), czyli 
białka zlokalizowane po zewnętrznej stronie błony komórkowej w rejonie szyjki 
plazmodesmy, które posiadają kotwicę GPI (ryc. 1). Białka te łączą się z cząstecz-
kami 1,3-β-glukanu, powodując fizyczne związanie błony i ściany komórkowej, 
a zwiększenie ekspresji PDCBs powoduje wzrost akumulacji kalozy i ogranicze-
nia w przemieszczaniu się GFP [52]. 

Pomimo licznych ograniczeń technicznych (osadzenie plazmodesm w ścianie 
komórkowej oraz ciągłość ich błon z plazmolemą i ER), badania łączące proteo-
mikę i analizę cytologiczną, pozwoliły w ostatnich latach zidentyfikować kolejne 
białka wchodzące w skład plazmodesm. Dzięki nim wiadomo, że takie białka jak 
centryna, kalretikulina, tetraspanina, białka wiążące aktynę (Arp3), tropomiozyna, 
czy kinazy białkowe znajdują się w plazmodesmie lub jej pobliżu [21, 44, 61, 66]. 
Występowanie centryny stwierdzono u wejścia do kanału cytoplazmatycznego, 
gdzie tworzy ona połączenia pomiędzy cysterną ER (która jest ciągła z desmotu-
bulą) a plazmolemą (ryc. 1) [66]. Z kolei kalretikulina jest białkiem błonowym, któ-
re występuje w obrębie cysterny ER znajdującej się w pobliżu plazmodesmy i two-
rzącej desmotubulę [61]. Natomiast obecne w kanale plazmodesmy białko podobne 
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do zwierzęcej tropomiozyny prawdopodobnie odpowiada za interakcje aktyna-mio-
zyna [66]. Ostatnie wyniki badań pokazały, że w błonie plazmodesmy występują 
białka PDLPs1 (ang. Plasmodesmata-Located Proteins 1) odpowiedzialne, praw-
dopodobnie, za ukierunkowany transport białek niespecyficznych komórkowo, tzw. 
NCAPs (ang. Non-Cell Autonomous Proteins), w rejon plazmodesmy, co pozwala 
spekulować jak tego typu transport się odbywa [68]. 

Kolejna grupa białek to C1RGPs (ang. Class1 Reversibly Glycosylated Poly-
peptides), które regulują transport symplastowy. Nadekspresja C1RGPs skutkuje 
redukcją transportu fotoasymilatów (co powoduje karłowatość i chlorozy), jak 
również uniemożliwia przemieszczanie się białek wirusowych. Natomiast wyci-
szenie genu tego białka nie powoduje żadnego efektu fenotypowego, jednak ma 
wówczas miejsce wzrost przemieszczania się białek wirusowych [11].

RYCINA 1. Model budowy plazmodesmy ukazujący lokalizację niektórych, związanych z nią białek; 
przekrój podłużny (A) i poprzeczny (B). Dokładny opis w tekście [wg 22, 31, 44, 50, 52 ,61]
FIGURE 1. Model of PD structure shows some of known PD-associated proteins and their suggested 
localization; longitudinal (A) and cross (B) section. Detailed description is in the text [acc. to 22, 31, 
44, 50, 52, 61]
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Badania ostatnich lat pokazały również, że skład lipidowy i białkowy błony 
plazmatycznej w obrębie plazmodesm jest inny niż poza nimi [59]. Ciekawym 
przykładem białka jest remoryna, będąca plazmodesmalnym białkiem błonowym 
związanym z cytozolową stroną błony, występującym w obrębie tratw lipidowych 
(ryc. 1) [50]. Uważa się, że remoryna stabilizuje tratwy lipidowe oraz, prawdo-
podobnie, pośrednio lub bezpośrednio, uczestniczy w kotwiczeniu elementów 
cytoszkieletu plazmodesm w błonie plazmatycznej [59]. Ponadto, ogólna analiza 
proteomu plazmodesm wykazała duży udział błonowych białek receptorowych, ta-
kich jak kinazy białkowe podobne do receptorów – RLK (ang. Receptor Like Kinase) 
i białka receptorowe – RLP (ang. Receptor Like Proteins, ryc. 1) [22]. Niektórzy au-
torzy do składników plazmodesm zaliczają również ścianę komórkową otaczającą 
plazmodesmę, która różni się pod względem strukturalnym i biochemicznym od 
pozostałych jej obszarów – w okolicy plazmodesm jest wzbogacona w pektyny 
i kalozę, która niewątpliwie stanowi główny czynnik regulujący ich przepusto-
wość [13, 18, 36, 69].

Badania nad proteomiką plazmodesm polegają na powolnym dodawaniu ko-
lejnych elementów do wciąż niepełnej układanki jaką stanowi białkowa mapa tych 
struktur. Pomimo znacznego postępu w identyfikacji i lokalizowaniu białek plazmo-
desmalnych, rola wielu z nich oraz ich wzajemne interakcje nadal pozostają niejasne.

DROGI PRZEMIESZCZANIA SIĘ SUBSTANCJI PRZEZ PD

Z budowy PD wynika, że teoretyczne drogi przemieszczania się substancji przez 
PD są następujące: (1) mikrokanały rękawa cytoplazmatycznego, (2) wnętrze (świa-
tło) desmotubuli, (3) błony desmotubuli oraz (4) błona wyścielająca PD (ryc. 2). 

Początkowo sądzono, że światło desmotubuli ma zbyt małą średnicę, aby tą 
drogą mógł zachodzić transport. Dopiero badania wykorzystujące mikroiniekcję 
znaczników fluorescencyjnych do ER pokazały, że desmotubula może stanowić 
drogę transportu dla niektórych substancji. Wykazano, że zarówno wnętrze jak 
i błony desmotubuli stanowią drogę przemieszczania się lipidów, kwasów tłusz-
czowych oraz wtórnych przekaźników o charakterze lipidowym [3, 44]. Ponadto 
badania ostatnich lat pokazały, że wirusowe białka MP (ang. Movement Proteins), 
przemieszczając się przez plazmodesmy wpływają na ich przepustowość. Uważa 
się, że białka te tworzą kompleks z wirusowym RNA i przemieszczają się wewnątrz 
lub wzdłuż błony desmotubuli [59]. Te same badania pokazały, że międzykomór-
kowe przemieszczanie się lipidów wzdłuż błony plazmatycznej wyścielającej ka-
nał plazmodesmy jest niemożliwe [59]. Najprawdopodobniej, obecne w obrębie 
plazmolemy tratwy lipidowe [50, 52] wpływają na regulację transportu zarówno 
wzdłuż błony plazmatycznej, jak również przez kanały plazmodesmy [45, 50, 59]. 
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Wiadomo jednak, że tratwy lipidowe są strukturami dość dynamicznymi i same 
w sobie nie mogą stanowić blokady uniemożliwiającej transport wzdłuż błony 
komórkowej. Dlatego sugeruje się, że czynnikiem utrudniającym ten transport są 
znajdujące się w obrębie tratw liczne białka błonowe oddziałujące z elementami 
cytoszkieletu plazmodesm [59].

CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONALNA PLAZMODESM

Przepustowość plazmodesm wiąże się z pojęciem SEL (ang. Size Exclusion 
Limit). SEL stanowi największą możliwą masę cząsteczki, która może przemiesz-
czać się przez plazmodesmę na zasadzie dyfuzji. Przyjmuje się, że średnia war-
tość SEL wynosi od 850-900 Da. Oznacza to, że przez plazmodesmy swobodnie 
przemieszczają się uwodnione jony (średnica około 0,3-0,4 nm), czy cząsteczki cu-
krów (średnica poniżej 1 nm). Wiadomo jednak, że wartość SEL może się zmieniać 

RYCINA 2. Schemat przedstawiający drogi transportu cząsteczek przez plazmodesmę. Cząsteczki 
mogą przemieszczać się przez rękaw plazmodesmy (1), w świetle desmotubuli (2), wzdłuż błony de-
smotubuli (3). Transport wzdłuż błony komórkowej nie jest możliwy (4) [wg 3, 44, 50, 59]
FIGURE 2. Possible ways of transport via plasmodesmata. Molecules can move through plasmodes-
mata sleeve (1), desmotubule lumen (2), along desmotubule membrane (3). Transport along plasma 
membrane is blocked (4) [acc. to 3, 44, 50, 59]
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w zależności od gatunku rośliny, wieku i rodzaju tkanki, stanu rozwojowego oraz 
pod wpływem czynników zewnętrznych. W niektórych typach komórek i tkanek 
wartość SEL może być więc znacznie większa lub mniejsza od podanej powyżej. 
Przykład stanowią komórki epidermalne Egeria densa, dla których SEL plazmo-
desm wynosi poniżej 370 Da, natomiast plazmodesmy między rurkami sitowymi 
a komórkami towarzyszącymi, pozwalają na przemieszczanie się cząsteczek o ma-
sie od 10 kDa do 25 kDa, zaś między komórkami zarodka zygotycznego Arabidop-
sis stwierdzono możliwość przemieszczania się nawet 3 cząsteczek GFP o łącznej 
masie 81 kDa [8, 42]. SEL dla komórek korzeni pszenicy wynosi 680 Da, z kolei 
dla korzeni Egeria densa zawiera się między 450-540 Da, czyli poniżej 1 kDa. Na-
tomiast SEL w komórkach włosków liściowych tytoniu wynosi 7 kDa, podczas gdy 
SEL komórek mezofilu liści fotosyntetyzujących tytoniu wynosi 47-54 kDa [tab. 1]. 

Efektywność transportu cząsteczek rozpuszczonych w cytoplazmie (dyfuzji) 
jest wypadkową takich wielkości jak: gradient elektrochemiczny pomiędzy sąsia-
dującymi komórkami, przekrój czynny plazmodesmy (rozumiany jako średnica ka-
nału plazmodesmy i jego długość) oraz liczba/gęstość (ang. frequency) plazmodesm 
na styku określonych komórek.  Z kolei każda z wyżej wymienionych wielkości 
podlega fizjologicznym i/lub mechanicznym regulacjom zależnym od czynników 
wewnątrzkomórkowych oraz pochodzących ze środowiska zewnętrznego [16]. 

Transport przez plazmodesmy podlega złożonej i wielostopniowej regulacji. 
Głównym mechanizmem regulującym proces dyfuzji przez plazmodesmy jest od-
kładanie β-1,3-glukanu (kalozy) do ściany komórkowej w rejonie szyjki. Akumula-
cja kalozy powoduje powstanie zwężenia u ujścia plazmodesmy, które obniża SEL 
lub całkowicie zamyka kanał plazmodesmy [13, 36, 69]. Wśród czynników, które 
wpływają na SEL plazmodesm warto wymienić również błonowe białka plazmo-
desmalne, takie jak RLKs, RLPs i PDLPs. Wszystkie te białka posiadają domeny 
zewnątrzkomórkowe znajdujące się w apoplaście; przypuszczalnie dzięki nim od-
bierają z zewnątrz sygnały wpływające na funkcjonowanie plazmodesm [10,11]. 
Ponieważ białka PDLPs (jak już wcześniej wspomniano) posiadają domenę cy-
toplazmatyczną, mogą więc kierować do plazmodesm inne białka oraz wpływać na 
dyfuzję GFP [10, 11]. Przepustowość plazmodesm zależy również od stężenia ATP, 
ponieważ utrzymanie stanu zamkniętego plazmodesm wymaga nakładu energii. 

Warto w tym miejscu wspomnieć o mutantach Arabidopsis ise1 i ise2, cha-
rakteryzujących się zwiększoną wartością SEL plazmodesm w stosunku do roślin 
wyjściowych, i mutancie dse1, który charakteryzuje się zmniejszonym transportem 
przez PD [8]. Analiza rozwoju tych mutantów wykazała, że stan funkcjonalny pla-
zmodesm jest regulowany, między innymi, poprzez zmiany w statusie oksydore-
dukcyjnym plastydów i mitochondriów [9, 10].

Jak wynika z powyższego opisu w maszynerię transportu przez plazmodesmy 
zaangażowane są zarówno liczne białka plazmodesmalne, jak i organelle ko-
mórkowe niezwiązane bezpośrednio z samymi plazmodesmami. Niestety jak do 
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tej pory proces regulacji transportu przez plazmodesmy został poznany jedynie 
w niewielkim stopniu. Obecnie najwięcej wiadomo na temat mechanizmów zwią-
zanych z odkładaniem i degradacją kalozy [61]. 

TABELA 1. Przykładowe wartości SEL dla wybranych gatunków roślin
TABLE 1. Some examples of SEL of different plant species

GATUNEK KOMÓRKI/TKANKI WARTOŚĆ SEL ŹRÓDŁO

trzykrotka komórki włosków pręcikowych 3 kDa [49]

tytoń komórki mezofilu młodych liści 47 – 54 kDa [9]

tytoń komórki mezofilu dojrzałych liści 0,5 kDa [9]

tytoń komórki włosków liściowych 
(trichomów) 7 kDa [9]

rzodkiewnik pospolity 
zarodek w stadium torpedy

komórki na granicy liścienie/wierz-
chołek pędu 54 kDa [40]

rzodkiewnik pospolity; 
zarodek w stadium torpedy

komórki na granicy korzeń/
hipokotyl 81 kDa [40]

rzodkiewnik pospolity
(przemieszczanie się 

czynnika transkrypcyjnego 
SHR)

komórki endodermy korzenia co najmniej 65 kDa [40]

rzodkiewnik pospolity; komórki sitowe/komórki 
towarzyszące >67 kDa [57]

rzodkiewnik pospolity; 
korzeń protofloem/komórki otaczające 27-36 kDa [57]

pomidor kambium 8 kDa [20]

topola czarna strefa kambium w trakcie wznowie-
nia wiosennej aktywności 15 kDa [24]

wierzchołek pędu ku-
kurydzy i rzodkiewnika 

pospolitego

merystem wierzchołkowy pędu (L1-
L3); białko KN1

47 kDa (KN1); 
68 kDa (GFP-KN1) [30, 39] 
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STANY KONFORMACYJNE PLAZMODESM I RODZAJE 
TRANSPORTU

Zgodnie z ostatnio zaproponowanym modelem, plazmodesmy występu-
ją w konformacjach: zamkniętej (closed/blocked), otwartej/spoczynkowej (ang. 
open-resting), rozszerzonej (ang. diluted) i bramkowanej (ang. gated) [40]. Przez 
plazmodesmę w stanie zamkniętym nie mogą przemieszczać się żadne substancje. 
W stanie spoczynkowym/otwartym plazmodesma umożliwia swobodną wymianę 
pomiędzy komórkami takich substancji jak: jony, cukry, aminokwasy, białka (ale 
tylko tych, których wymiary cząsteczkowe są mniejsze niż średnica kanałów trans-
portowych plazmodesmy). Natomiast gdy plazmodesma jest rozszerzona to zacho-
dzi przez nią transport także tych substancji, które w stanie otwartym plazmodesmy 
nie mogłyby przez nią przejść [40]. Ostatni stan konformacyjny plazmodesmy zo-
stał wyróżniony ze względu na aktywny charakter transportu substancji przez pla-
zmodesmę. W tym przypadku, symplastowo transportowane są białka i cząsteczki 
mRNA posiadające specjalne sekwencje sygnałowe, kierujące je do plazmodesmy. 
Rodzaj stanu konformacyjnego reguluje stopień łączności symplastowej pomiędzy 
komórkami [40]. Mechanizmy wpływające na stany funkcjonalne plazmodesm sta-
nowią podstawę regulacji komunikacji międzykomórkowej za pośrednictwem PD. 
Zmiana przepustowości plazmodesm może odbywać się w stronę jej zwiększania 
(ang. upregulation) lub zmniejszania (ang. downregulation).  

Zarówno niewielkie cząsteczki, takie jak: jony, cukry, drobne cząsteczki sygna-
łowe oraz niektóre białka (np. GFP), czy wykorzystywane w badaniach komunikacji 
symplastowej znaczniki fluorescencyjne przemieszczają się mikrokanałami plazmo-
desmy na drodze dyfuzji wywołanej różnicą stężenia danego związku lub ciśnienia 
hydrostatycznego [42]. Ten typ transportu nie wywołuje zmian w strukturze, czy 
konformacji plazmodesm [40] i jest zależny od dostępności oraz wielkości cząsteczki 
przemieszczającego się związku, którego masa nie może przekraczać wartości SEL 
plazmodesm w danej komórce/tkance i w danym czasie. Ten pasywny i nieselek-
tywny typ transportu określany jest także jako nieukierunkowany/rozproszony (ang. 
non-taregeted), a białka przemieszczające się tą drogą nie oddziałują z PD (np. GFP, 
LFY). W przypadku transportu ukierunkowanego (ang. targeted) transportowane czą-
steczki (np. białka MP, KN1, SHR) wchodzą w reakcje z określonymi białkami i/lub 
składnikami cytoszkieletu plazmodesmy i cytoplazmy. Jak pokazały badania z wy-
korzystaniem GFP oraz białek fuzyjnych, ten rodzaj transportu jest bardziej wydajny 
w porównaniu z transportem nieukierunkowanym. Proponowany model aktywnego 
transportu substancji przez plazmodesmy zakłada obecność receptorów: (1) w błonie 
ER znajdującej się w sąsiedztwie plazmodesmy, albo (2) w plazmolemie zlokalizo-
wanej w regionie szyjki plazmodesmy. Receptory te rozpoznają sekwencję sygnało-
wą (kierującą daną substancję do plazmodesmy), którą posiada dana cząsteczka [40]. 
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Transport przez plazmodesmy przeważnie zachodzi dwukierunkowo, skutkiem 
czego jest przemieszczanie się substancji w obie strony kanału PD. Znane są jednak 
przypadki jednokierunkowego transportu symplastowego. Przykładem może być 
transport białka KNOTTED1 (KN1) w liściach Arabidopsis. Badania przeprowa-
dzone z wykorzystaniem białka fuzyjnego GFP~KN1 pokazały, że przemieszczanie 
się tego kompleksu z komórek mezofilu do epidermy jest możliwe, nie zachodzi 
jednak w kierunku przeciwnym, czyli z komórek epidermy do mezofilu [30]. Innym 
przykładem jednokierunkowego transportu może być przemieszczanie się znaczni-
ków fluorescencyjnych pomiędzy komórkami epidermy i wielokomórkowymi wło-
skami na liściach tytoniu, gdzie znaczniki przemieszczają się z epidermy do włoska, 
ale nie w kierunku przeciwnym [14]. 

WYBRANE CZĄSTECZKI REGULATOROWE 
PRZEMIESZCZAJĄCE SIĘ SYMPLASTEM

Ważną rolę w różnicowaniu komórek odgrywają NCAPs, czyli białka działają-
ce w komórkach, w których nie jest transkrybowane ich mRNA i nie zachodzi ich 
synteza (przemieszczają się one w symplaście na niewielkie odległości – transport 
krótkodystansowy). Do białek tych zaliczane są niektóre czynniki transkrypcyjne, 
a ich przemieszczanie się przez PD jest jedną z form wymiany informacji między 
komórkami roślinnymi. W chwili obecnej, ocenia się, że około 20 czynników tran-
skrypcyjnych posiada zdolność przemieszczania się między komórkami [29]. 

Pierwszym czynnikiem transkrypcyjnym, którego transport przez plazmodesmy 
został opisany był KN1. Transkrypcja genu KN1 zachodzi w komórkach warstw L2 
i L3 tuniki merystemu wierzchołkowego pędu Arabidopsis, o czym świadczy wy-
stępowanie w tych komórkach mRNA tego genu. Natomiast białko KN1 występuje 
we wszystkich trzech warstwach tuniki (L1, L2 i L3). Badania wykorzystujące kon-
strukt KN1::GFP wykazały, że białko to musi przemieszczać się poprzez plazmo-
desmy [29]. Dalsze badania potwierdziły transport symplastowy KN1 i przyczyniły 
się do odkrycia sekwencji aminokwasowej tego białka umożliwiającej jego prze-
mieszczanie się poprzez plazmodesmę. Ponadto wiadomo, że białko KN1 umożli-
wia transport mRNA genu KN1 [29]. 

W merystemie kwiatowym przez plazmodesmy przemieszcza się białko LFY 
(LEAFY). Transport symplastowy LFY wykazano w badaniach wykorzystujących 
rośliny transgeniczne, w których synteza białka ograniczona była do komórek war-
stwy L1 merystemu, a obecność białka wykrywano w pozostałych komórkach mery-
stemu kwiatowego, przy czym jego stężenie było najniższe w komórkach najbardziej 
oddalonych od warstwy L1 merystemu. Takie rozmieszczenie białka LFY świadczy 
o biernym transporcie tego czynnika transkrypcyjnego poprzez plazmodesmy [40].
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Białko SHR (SHORT ROOT) odpowiada za wykształcenie fenotypu endoder-
malnego w korzeniu, co potwierdzają badania przeprowadzone na mutantach shr. 
Badania na Arabidopsis thaliana pokazały, że gen SHR podlega ekspresji tylko w ko-
mórkach steli, ale jego produkt obecny jest zarówno w komórkach steli jak i w ko-
mórkach endodermy. W związku z powyższym można uważać, że białko SHR prze-
mieszcza się poprzez plazmodesmy z komórek steli do komórek endodermy [31]. 

Kolejnym czynnikiem transkrypcyjnym, który przemieszcza się przez plazmo-
desmy jest DEF (DEFICIENS). Badania z użyciem chimer pokazały, że w mery-
stemie kwiatowym DEF przemieszcza się z komórek warstwy L2 do komórek 
warstwy L1 ale nie w kierunku przeciwnym [9]. Wyniki tych badań pokazują, że 
transport poprzez plazmodesmy jest ukierunkowany, co może wskazywać na jego 
rolę w różnicowaniu komórek.

Obecnie wiadomo, że przez plazmodesmy mogą być transportowane także 
inne czynniki transkrypcyjne, takie jak: CAPRICE (CPC), GLABRA3 (GL3) 
i ENHANCER OF GLABRA3 (EGL3). Badania nad mutantami cpc wykazały, 
że białko to odpowiada za różnicowanie komórek włośnikowych. Poza tym dzia-
ła ono jako represor GLABRA2 (GL2) – genu, którego produkt hamuje różnico-
wanie włośników. Przeciwstawne działanie do CPC mają GL3 i EGL3, które nie 
dopuszczają do specjalizacji komórek włośnikowych. Mutacje genów kodujących 
te białka skutkują powstawaniem roślin o zmniejszonej liczbie atrichoblastów lub 
całkowitym ich braku [41]. Aby CPC spełniało swoją funkcję musi przemieszczać 
się plazmodesmami z atrichoblastów do trichoblastów, gdzie hamuje ekspresję GL2 
i w ten sposób przyczynia się do różnicowania komórki włośnikowej. Natomiast 
białka GL3 i EGL3 wykorzystują plazmodesmy jako drogi transportu by przedo-
stać się z trichoblastu do atrichoblastu, gdzie aktywują ekspresję GL2, w związku 
z czym docelowa komórka epidermy korzenia nie wytwarza włośnika [41]. 

Poza czynnikami transkrypcyjnymi poprzez plazmodesmy transportowane są 
także cząsteczki RNA, w tym sRNA (small RNA), które znane są ze zdolności do 
potranskrypcyjnej regulacji ekspresji genów. sRNA łącząc się z homologicznymi 
sekwencjami mRNA blokuje translacje i prowadzi do jego degradacji [65]. W ten 
sposób wyciszane są zarówno endogenne sekwencje roślinne jak i obce – wirusowe. 
Jak pokazały badania ostatnich kilkunastu lat, w zależności od rodzaju sRNA może 
ono działać w sposób specyficzny lub niespecyficzny komórkowo. Niespecyficzne 
komórkowo wyciszanie genów po raz pierwszy zaobserwowano w transgenicznych 
roślinach tytoniu. Kolejne badania z wykorzystaniem szczepionych roślin ogórka, 
tytoniu i słonecznika pokazały, że sRNA przemieszcza się pomiędzy komórkami na 
krótkich dystansach (10-15 komórek od miejsca syntezy) drogą symplastową oraz 
długodystansowo – floemem. To, na jaką odległość transportowane będzie sRNA 
podlega ścisłej kontroli [51, 65]. Na podstawie przebiegu biogenezy i cech moleku-
larnych, sRNA można podzielić na dwie grupy: siRNA (ang. short interfering RNA) 
i miRNA (ang. microRNA). miRNA potranskrypcyjnie reguluje ekspresję genów 
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czynników transkrypcyjnych oraz białek zaangażowanych w metabolizm i regu-
lację hormonalną [65]. Ponadto, jak wykazały badania na liściach i korzeniach 
Arabidopsis, cząsteczki miRNA uczestniczą w ustanawianiu międzykomórkowe-
go gradientu ekspresji genów, co stanowi podstawę różnicowania komórek [26]. 
Zatem miRNA odgrywa ważną rolę w procesach takich jak rozwój, metabolizm 
i odpowiedź na czynniki stresowe [65]. Natomiast siRNA można podzielić na 
kolejne dwie klasy: ta-siRNA (ang. trans-acitng siRNA) oraz nat-siRNA (ang. 
natural antisence siRNA, który nie jest transportowany drogą symplastową). ta-
-siRNA łącząc się z komplementarnymi sekwencjami mRNA reguluje ekspresję 
wielu różnych genów, w tym czynników transkrypcyjnych [63]. Ostatnie badania 
wskazują na dużą rolę wszystkich sRNA w rozwoju i wzroście organizmów ro-
ślinnych, jak również w reakcji na stres [26, 28]. 

Wpływ cząsteczek mRNA przemieszczających się poprzez floem na różnicowa-
nie komórek został przedstawiony w badaniach wykorzystujących rośliny szczepio-
ne. W badaniach nad komunikacją symplastową oraz rolą mRNA w różnicowaniu 
komórek wykorzystuje się podkładki roślin transgenicznych, które charakteryzują 
się nadekspresją określonego genu (np: wpływającego na kształt blaszki liściowej) 
oraz zrazy form dzikich. W wyniku przemieszczania się mRNA z transgenicznej 
podkładki do „dzikiego” zrazu zaobserwowano, że tworzone przez zraz liście mają 
fenotyp transgenicznej podkładki. Transgeniczne mRNA zostało wykryte w komór-
kach floemu występujących w zrazie. Przemieszczanie się mRNA z podkładki do 
zrazu w soku floemowym oraz aktywacja programu rozwojowego prowadzącego do 
wykształcenia blaszki liściowej o fenotypie transgenicznym wskazuje bezpośrednio 
na rolę długodystansowego transportu symplastowego w różnicowaniu komórek 
[38]. Przykładem mogą być badania prowadzone na ziemniaku, które pokazały, że 
mRNA genu StBEL1 przemieszcza się z liści przez floem do wierzchołków stolo-
nów, co oznacza, że pełni ono rolę cząsteczki sygnałowej dalekiego zasięgu [38].

Wymienione wyżej cząsteczki mają istotny wpływ na różnicowanie komórek, 
zatem można przyjąć, że regulacja ich przemieszczania się poprzez zmianę prze-
pustowości/liczby plazmodesm może mieć wpływ na regulację różnicowania ko-
mórek roślinnych.

ROLA KOMUNIKACJI SYMPLASTOWEJ W ROZWOJU ROŚLIN

Poniżej zostaną opisane tylko wybrane przykłady korelacji między zmianami 
w komunikacji symplastowej a rozwojem roślin.

Zmiany w komunikacji symplastowej i rozmieszczeniu domen symplastowych, 
pojawiają się od najwcześniejszych etapów rozwoju organizmu roślinnego. Badania 
pokazują, że już komórki reprodukcyjne izolują się symplastowo od reszty organi-
zmu. Przykładem może być dojrzewanie woreczka zalążkowego Torenia fournieri, 
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w trakcie którego ma miejsce stopniowy spadek łączności symplastowej pomiędzy 
komórką jajową a komórką centralną woreczka [41, 42]. W trakcie embriogenezy 
również dochodzi do izolacji symplastowej zarówno wzdłuż osi apikalno-bazalnej, 
co skorelowane jest z rozwojem organów zarodka, jak i w kierunku promieniowym, 
co skorelowane jest z wykształcaniem się pratkanek zarodka [41]. 

Ponieważ komórki znajdujące się w stanie łączności symplastowej charaktery-
zują się podobną częstością i kierunkiem podziałów oraz realizowanym programem 
rozwojowym, zmiany w komunikacji symplastowej, polegające na czasowo-prze-
strzennych zmianach w stopniu łączności symplastowej pomiędzy określonymi 
obszarami, są związane z formowaniem się domen, w obrębie których komórki re-
alizują odmienne programy rozwojowe. Tego typu proces można zaobserwować 
w korzeniu Arabidopsis, gdzie w strefach niezróżnicowanych komórki ryzodermy 
i kory pierwotnej pozostają ze sobą w łączności symplastowej [41, 42]. Natomiast 
w momencie gdy komórki te znajdą się w strefie włośnikowej (w strefie różnico-
wania) dochodzi do zahamowania transportu symplastowego między komórkami 
ryzodermy i kory pierwotnej. Zatrzymany zostaje również transport pomiędzy po-
szczególnymi komórkami ryzodermy, ponieważ różnicujące się komórki trichobla-
stów izolują się od atrichoblastów [42, 43]. 

MERYSTEM WIERZCHOŁKOWY PĘDU

Merystem wierzchołkowy pędu zbudowany jest z tuniki i korpusu. Badania 
z użyciem fluorochromów wykazały obecność pól symplastowych w meryste-
mie pędu, które dzielą tunikę i korpus na część centralną i peryferyczną. Z tego 
względu wyróżnia się centralne pole tuniki, centralne pole korpusu, peryferyczne 
pole tuniki i peryferyczne pole korpusu (ryc. 3). Wymienione pola pełnią odmien-
ne funkcje. Podziały antyklinalne komórek centralnego pola tuniki prowadzą do 
wzrostu powierzchniowego merystemu. Zachodzące w różnych płaszczyznach 
podziały komórek centralnego pola korpusu przyczyniają się do wzrostu objętości 
trzonu merystemu. Natomiast peryferyczne pole tuniki i peryferyczne pole korpu-
su są miejscami gdzie podziały komórkowe prowadzą do wytwarzania zawiązków 
organów roślinnych [47]. Mikroiniekcja fluorochromu do komórek merystemu 
pędu brzozy pokazała, że zachodzą zmiany w kształcie i wielkości opisanych 
pól symplastowych, które uzależnione są od długości fotoperiodu [47, 62]. Mię-
dzy innymi wykazano, że rośliny hodowane w warunkach krótkiego fotoperiodu 
przechodziły w stan spoczynku zimowego bezwzględnego. Podanie fluorochromu 
do komórki merystemu pędu rośliny będącej w stanie spoczynku nie skutkowało 
przemieszczeniem się tego fluorochromu do komórek sąsiednich. Było to spowo-
dowane odłożeniem kalozy w plazmodesmach, co udowodniły badania z wyko-
rzystaniem mikroskopii elektronowej. 
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Ciekawym przykładem zmian w komunikacji symplastowej na wierzchołku pędu 
jest moment przejścia ze stanu wegetatywnego w generatywny [9]. Badania z wy-
korzystaniem HPTS (fluorochrom drobnocząsteczkowy) pokazały, że w momencie 
zainicjowania procesu kwitnienia, obserwuje się spadek SEL plazmodesm w obrębie 
wierzchołka pędu, jest to jednak zdarzenie chwilowe, które mija, gdy wierzchołek 
rozpocznie rozwój generatywny. Ponieważ proces ten związany jest ze znacznymi 
zmianami w architekturze, sygnalizacji i ekspresji genów, przyjmuje się, że czasowe 
zablokowanie transportu symplastowego w obrębie wierzchołka pędu związane jest 
ze zmianami selektywnej przepustowości plazmodesm na tym etapie rozwoju lub też, 
że chwilowe zatrzymanie przepływu informacji przez plazmodesmy jest konieczne 
do zmiany ścieżki rozwojowej [9]. Właściwa kontrola komunikacji symplastowej 
wierzchołka pędu jest niezwykle ważna ze względu na powstające w komórkach 
SAM czynniki transkrypcyjne, z których część może przemieszczać się z komórki do 
komórki drogą symplastową [29].

KAMBIUM

Analiza ultrastrukturalna kambium i drewna, w szczególności komórek mięki-
szowych wskazywała na istotną rolę komunikacji symplastowej w długodystanso-
wym transporcie substancji odżywczych w drzewach [55]. Jednak dopiero badania 
ostatnich lat wykazały bezspornie, że takie zjawisko występuje. Mianowicie, badania 
kambium drzew (Acer pseudoplatanus L. i Populus tremula × P. tremuloides Michx.) 

RYCINA 3. Schemat przedstawiający pola symplastowe na wierzchołku merystematycznym pędu. Mi-
kroinjekcja fluorochromu do komórek SAM pozwoliła wyodrębnić centralne pole tuniki (cpt), peryfe-
ryczne pole tuniki (ppt), centralne pole korpusu (cpk) oraz peryferyczne pole korpusu (ppk). Dokładny 
opis w tekście [wg 47, 62]
FIGURE 3. Scheme of symplasmic fields present at a shoot apical meristem. Microinjection of fluoro-
chrome into SAM cells allowed to distinguish central tunica field (cpt), peripheral tunica field (ppt), cen-
tral corpus field (cpk) and peripheral corpus field (ppk). Detailed description is in the text [acc. to 47, 62]
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z wykorzystaniem fluorochromów drobnocząsteczkowych pokazały, że zastosowa-
ny fluorochrom obecny był w komórkach miękiszowych drewna oraz w komórkach 
kambium. Zarówno komórki miękiszowe drewna jak i komórki kambium były po-
łączone symplastowo poprzez komórki promieni. Taki wynik oznacza, że przynaj-
mniej w gałęziach drzew istnieje długodystansowy transport symplastowy między 
żywymi komórkami drewna a kambium [55]. Ponadto, wykazano, że w kambium 
zachodzą zmiany w łączności symplastowej pomiędzy komórkami wrzecionowa-
tymi a promieniowymi [55]. Wyróżniono dwa wzorce łączności symplastowej. 
W pierwszym fluorochrom występował głównie w komórkach wrzecionowatych 
kambium, natomiast w drugim obecny był zarówno w komórkach wrzecionowa-
tych jak i promieniowych. Co ciekawe, oba wzorce występowały naprzemiennie 
w obrębie jednej gałęzi, a przechodzenie jednego wzorca w drugi powtarzało się 
kilkakrotnie. Autorzy tłumaczą to zaskakujące zjawisko zróżnicowanym transpor-
tem symplastowym pomiędzy komórkami kambium a komórkami promieni drzew-
nych. Intensywna wymiana substancji między jednym typem tkanki a drugim skut-
kuje obecnością fluorochromu w komórkach wrzecionowatych i promieniowych 
kambium. Jeśli natomiast transport pomiędzy promieniami drzewnymi a kambium 
jest ograniczony, wtedy fluorochrom występuje tylko w komórkach wrzecionowa-
tych kambium. Obserwowane przestrzenne zmiany w funkcjonowaniu plazmodesm 
w różnych typach komórek kambium świadczą o istotnej roli komunikacji sympla-
stowej w funkcjonowaniu tego merystemu [53, 54, 55]. 

KULTURY IN VITRO

Zmiany w komunikacji symplastowej obserwuje się również w kulturach in 
vitro, chociaż dostępnych w literaturze wyników badań jest niewiele. Przykładem 
mogą być eksplantaty tytoniu, które – gdy hodowane są w odpowiednich warun-
kach – wytwarzają wierzchołki pędów. Analiza rozmieszczenia F(Glu)3 (koniugat 
FITC i trzech cząsteczek kwasu glutaminowego) pokazała, że regenerujące tkanki 
stanowią pojedynczą domenę symplastową do momentu wytworzenia wierzchołka 
pędu. Wówczas nowopowstały wierzchołek jest izolowany symplastowo od reszty 
eksplantatu [12]. W kulturze liści dwumiesięcznych siewek cykorii, zarodki soma-
tyczne powstają na drodze embriogenezy somatycznej bezpośredniej już w ciągu 5 
dni hodowli. Wykonując barwienie błękitem aniliny stwierdzono obecność kalozy 
w ścianach komórek embriogennych cykorii jeszcze przed pierwszym podziałem. 
Kaloza była wykrywana również po podziale w ścianach komórek siostrzanych 
a następnie w kompleksach komórkowych, jednak jej ilość stopniowo zmniejszała 
się. Późniejsze badania na tym samym obiekcie pokazały, że kaloza jest odkładana 
w okolicach plazmodesm komórek embriogennych [19, 25, 34]. Na tej podstawie 
stwierdzono, że izolacja pojedynczych komórek embriogennych jest konieczna, aby 
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mogły one rozpocząć nową drogę rozwojową [42]. Postuluje się, że kiedy komór-
ki zaczną realizować nowy plan rozwojowy dalsza izolacja nie jest już potrzebna. 
Podobne wyniki otrzymano podczas badań na embriogennej kulturze orzecha ko-
kosowego, w której zarodki powstawały na drodze embriogenezy pośredniej. Bada-
nia ultrastrukturalne z zastosowaniem technik immunolokalizacji kalozy w tkance 
kalusowej (uzyskiwanej w hodowli merystemów generatywnych dojrzałej palmy) 
pokazały, że jeszcze przed pierwszym podziałem komórki embriogenne odkładały 
kalozę do ścian oraz w obrębie plazmodesm. Obserwowano także lokalne pogru-
bienie ścian komórkowych. Kaloza zanikała po pierwszym podziale komórki em-
briogennej. Badania te wskazują na konieczność czasowej fizycznej i fizjologicznej 
izolacji komórek zmieniających kierunek różnicowania. Izolacja ta ogranicza prze-
pływ cząsteczek z/i do komórki, co powoduje zmiany metaboliczne wywołujące 
proces somatycznej embriogenezy [34, 64]. Analogiczne wyniki otrzymano podczas 
analizy ultrastrukturalnej tkanki kalusowej dębu korkowego, w której pochodzenie 
zarodków jest wielokomórkowe. Okazało się, że liczne połączenia plazmatyczne 
występują pomiędzy komórkami w obrębie kompleksów komórkowych będących 
źródłem zarodków, jednak brak jest plazmodesm w ścianach zewnętrznych tych 
kompleksów [48]. Odmienna sytuacja ma miejsce w kulturze Feijoa sellowiana. 
W tym przypadku analiza ultrastrukturalna komórek embriogennych i zarodków 
somatycznych Feijoa sellowiana Berg. (Myrtaceae) pokazała, że na wczesnych 
etapach embriogenezy połączenie komórek embriogennych oraz młodych zarod-
ków somatycznych z eksplantatem za pomocą plazmodesm występuje i jest ono 
konieczne do prawidłowego rozwoju zarodków. Taka ścisła łączność z tkankami 
macierzystymi pozwala między innymi na odżywianie zarodka. Dopiero na póź-
niejszych etapach embriogenezy zarodki izolują się od tkanki macierzystej, poprzez 
zanik plazmodesm i pogrubienie ścian komórkowych [15]. 

Badania, w których komórki eksplantatu (między innymi: Panax ginseng,  
Eleutherococcus senticosus, Oncidium Sharry Baby, Panax japonicas, Daucus 
carota) poddawano plazmolizie wykazały, że przerwanie połączeń plazmo-
desmalnych skutkowało zwiększeniem liczby powstających zarodków soma-
tycznych [42]. W przypadku rozwijającego się zarodka somatycznego, wiadomo 
jedynie, że na pewnym etapie rozwojowym jest on izolowany symplastowo od eks-
plantatu [42]. W odniesieniu do komunikacji symplastowej w przypadku zarodków 
niezygotycznych wiemy bardzo niewiele. Badania przeprowadzone na zarodkach 
androgenicznych jęczmienia i somatycznych różnych linii transgenicznych Arabi-
dopsis przeprowadzone z  wykorzystaniem drobnocząsteczkowych fluorochromów 
oraz GFP pokazały, że zróżnicowanie morfologiczno-tkankowe jest skorelowane ze 
zmianami w komunikacji symplastowej organów zarodkowych i pratkanek zarodka 
[32, 42, 67]. W przypadku zarodków androgenicznych jęczmienia izolacja sympla-
stowa pojawia się już na etapie zarodka globularnego gdzie protoderma stanowi 
domenę symplastową. W trakcie dalszego rozwoju zarodka oprócz protodermy 
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izolują się także organy zarodkowe: tarczka, koleoptyl, wierzchołek pędu, korzeń 
i koleoryza (ryc. 4). Co ciekawe, wymienione domeny symplastowe wyodrębniono 
na podstawie przemieszczania się fluorochromów drobnocząsteczkowych. Oznacza 
to zatem, że związki o masie cząsteczkowej większej niż 520 Da nie będą prze-
mieszczały się pomiędzy opisanymi domenami symplastowymi [67]. Ze względu 
na ograniczenia techniczne związane z zastosowaniem fluorochromów, nie udało 
się do tej pory zbadać komunikacji symplastowej pomiędzy pratkanką przewodzą-
cą a pozostałymi pratkankami zarodka androgenicznego jęczmienia. Z tych samych 
powodów bez odpowiedzi pozostaje pytanie: czy czapeczka korzeniowa jest izolo-
wana symplastowo od korzenia zarodkowego?

RYCINA 4. Schemat przedstawiający domeny symplastowe w zarodku globularnym (A) i w dojrza-
łym zarodku androgenicznym jęczmienia (B). Izolacja symplastowa protodermy pozwala wyodrębnić 
w stadium globularnym zarodka dwie domeny symplastowe: zewnętrzną (protoderma) i wewnętrzną 
(pozostałe komórki zarodka). W trakcie dalszego rozwoju powstają kolejne domeny symlastowe, któ-
re odpowiadają organom zarodkowym: tarczce, koleoptylowi, wierzchołkowi pędu, korzeniowi i ko-
leoryzie. Wymienione domeny symplastowe zostały zaznaczone różnymi kolorami. SAM – merystem 
wierzchołkowy pędu [wg 67]
FIGURE 4. Scheme of symplasmic domains present at a late globular stage (A) and in a mature (B) 
androgenic embryo of barley. Symplasmic isolation of protodermis enable to distinguish two sym-
plasmic domains at a late globular embryo: outer (protodermis) and inner (other cells of the embryo). 
During further development another symplasmic domains arise. They correspond to: the scutellum, the 
coleoptile, the shoot apical, the radicle and the coleorhiza. Described symplasmic domains are marked 
by different colours. SAM – shoot apical meristem [acc. to 67]
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Powyższe przykłady pokazują, że izolacja symplastowa (nawet czasowa) 
może być uniwersalnym warunkiem wstępnym różnicowania komórek, ponieważ 
przerwanie łączności symplastowej często pojawia się równocześnie z zainicjo-
waniem procesu różnicowania komórek lub też poprzedza ten proces [42].

PODSUMOWANIE

Z przedstawionego powyżej przeglądu literatury widać jak istotną rolę w morfo-
genezie roślin i regulacji różnicowania komórek odgrywa komunikacja symplastowa. 
Nasza wiedza dotyczącą budowy plazmodesm i mechanizmów regulujących ich funk-
cjonowanie jest coraz pełniejsza, ale ciągle niedostateczna. Przede wszystkim, nadal 
brak pełnej informacji o ich budowie i wszystkich komponentach skomplikowanego 
mechanizmu kontrolującego ich funkcjonowanie, w szczególności mechanizmów 
zaangażowanych w regulację selektywnej przepustowości plazmodesm w zależności 
od stanu rozwojowego i działających czynników biotycznych ora abiotycznych.  Ba-
dania z wykorzystaniem pełnego arsenału metod molekularnych, analiz na poziomie 
fizjologicznym i biochemicznym są niezbędne dla poznania dróg transdukcji sygnału 
między organellami komórkowymi a funkcjonowaniem plazmodesm. 
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