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Streszczenie: Odcinanie niektórych organów od rośliny jest częścią realizacji jej programów rozwo-
jowych. Zjawisko to jest związane przede wszystkim z rozmnażaniem, mechanizmami obronny-
mi roślin oraz pozbywaniem się organów, które utraciły swoją funkcję. Proces separacji zachodzi 
w wyspecjalizowanej strefie odcinania wytwarzanej zazwyczaj u podstawy organu już na wczesnych 
etapach jego morfogenezy. Strefa ta charakteryzuje się brakiem tkanki wzmacniającej oraz krótki-
mi elementami wiązek przewodzących. Zmiana aktywności genów kodujących czynniki transkryp-
cyjne oraz enzymy modyfikujące strukturę ściany komórkowej prowadzi do aktywacji komórek 
strefy odcinania i w konsekwencji dojrzewania w jej dystalnej części pokładu rozdzielającego. 
W pokładzie rozdzielającym nierozpuszczalne pektyniany wapnia ulegają przemianie w kwas pek-
tynowy i rozpuszczalną pektynę, natomiast enzymy hydrolityczne rozpuszczają blaszkę środkową 
spajającą z sobą ściany sąsiadujących komórek. Powstała w ten sposób blizna zostaje pokryta tkanką 
zabezpieczającą. Elementem odpowiedzialnym za koordynowanie przemian anatomiczno-fizjolog-
icznych towarzyszących odcinaniu organów jest zmieniający się poziom hormonów roślinnych. 
Wyniki badań dowodzą, że najważniejszy w regulacji tego procesu jest wzajemny stosunek ilości 
auksyn i etylenu w komórkach sąsiadujących ze strefą odcinania. Zanik polarnego transportu auk-
syn zwiększa wrażliwość komórek na etylen, który stymulując produkcję enzymów hydrolitycznych 
prowadzi do separacji organów. Proces odcinania organów jest regulowany również na poziomie 
genetycznym. U rzodkiewnika pospolitego zidentyfikowano liczne geny zaangażowane w powsta-
wanie, aktywację oraz funkcjonowanie strefy odcinania.
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Summary: The abscission of some of a plant’s organs is pre-planned in its developmental programs. 
This phenomenon is first of all connected with plant reproduction, protection mechanisms, and get-
ting rid of organs which have lost their function. The separation process occurs in the specialized 
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abscission zone usually formed at the basis of the organ already at early stages of its morphogenesis. 
This zone is characterized by a lack of strengthening tissue and by short vascular bundle elements. 
A change in the activity of genes coding for cell wall modifying enzymes and for transcription fac-
tors leads to the activation of the abscission zone cells and, as a consequence of that, to maturation in 
its distal part of the separation layer. In the separation layer, insoluble calcium pectinates are trans-
formed into pectic acid and soluble pectin, while hydrolytic enzymes dissolve the middle lamella 
that binds the cell walls of two adjoining cells together. The scar formed in this way is then covered 
by protective tissue. The changing levels of phytohormones are a factor responsible for coordinating 
the anatomical and physiological changes accompanying organ abscission. Research results suggest 
that the most important role in regulating this process is played by the mutual relationship between 
the amounts of auxin and ethylene in cells adjacent to the abscission zone. The decrease of polar 
auxin transport increases cell sensitivity to ethylene which, by stimulating hydrolytic enzymes pro-
duction, causes organ separation. The organ abscission process is also regulated at the genetic level. 
In Arabidopsis thaliana, numerous genes have been identified which are involved in the formation, 
activation and functioning of the abscission zone.
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WSTĘP

Podczas wzrostu i rozwoju rośliny dochodzi do odcinania (separacji, odpadania, 
oddzielania) niektórych organów lub ich części. Najczęściej odcinane są organy, 
które przestały być użyteczne dla rośliny. Najpospolitszym przykładem jest jesien-
ne zrzucanie liści, któremu towarzyszy reutylizacja. Separacji mogą ulegać pąki 
boczne, trichomy, kolce, okwiat, owoce, dojrzałe nasiona, a także pędy lub ich frag-
menty [17]. U roślin o sympodialnym typie wzrostu dochodzi do odcinana wierz-
chołkowej, merystematycznej części pędu, a proces ten następuje bezpośrednio po 
rozpoczęciu obumierania merystemu [24]. Separacja organów odgrywa również 
podstawową rolę w obronie przed infekcjami oraz w procesach reprodukcji [1, 29, 
35]. Zrzucanie zainfekowanych bakteriami lub grzybami części rośliny zapobiega 
rozprzestrzenianiu się chorób, a odcinanie elementów okwiatu po zapyleniu ma na 
celu pełne wykorzystanie energii do wytworzenia żywotnych nasion. 

Aktualny stan wiedzy wyklucza istnienie jednego, uniwersalnego mechanizmu 
odcinania organów, jednak u różnych gatunków roślin można wyróżnić cztery pod-
stawowe etapy przebiegu tego procesu. Na początku zostaje wytworzona strefa od-
cinania (ang. Abscission Zone), która nabywa kompetencji do odbierania sygnałów 
aktywujących separację organów. W dalszych etapach dochodzi do dojrzewania 
pokładu rozdzielającego, w którym zostaje przerwana ciągłość tkanek i ostatecznie 
wytworzenia tkanki zabezpieczającej powierzchnię powstałej blizny [17, 29] (ryc. 
1). Niniejsza praca przedstawia najnowsze informacje dotyczące mechanizmów re-
gulujących odcinanie organów, ze szczególnym uwzględnieniem badań prowadzo-
nych u Arabidopsis thaliana. 
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STREFA ODCINANIA

 POWSTAWANIE

Strefa odcinania składa się zazwyczaj z kilku, rzadziej kilkudziesięciu warstw 
małych, izodiametrycznych o gęstej cytoplazmie komórek i powstaje we wczesnych 
etapach morfogenezy organów, które ulegają odcięciu w późniejszych fazach roz-
woju [39]. W dystalnej lub proksymalnej części organów u niektórych roślin może 
powstać również dodatkowa strefa odcinania [17, 50]. Miejsce jej różnicowania jest 
zaprogramowane genetycznie i znajduje się zazwyczaj u podstawy odcinanego or-
ganu. W odpadających łodygach strefa ta tworzy się w pogrubionej nasadzie i cha-
rakteryzuje się mniejszą ilością lub całkowitym brakiem włókien drewna wtórnego 
oraz wysoką zawartością miękiszu drzewnego. U większości roślin strefa odcinania 
liścia powstaje u nasady ogonka liściowego lub pomiędzy ogonkiem a blaszką li-
ściową. Podczas separacji owoców powstaje najczęściej tzw. strefa górna odcinania 
– między pędem, a szypułką lub strefa dolna odcinania – między szypułką a owoc-
nią. Ilość oraz rozmieszczenie stref odcinania poszczególnych organów jest cechą 
specyficzną gatunkowo, np. u brzoskwini odcinanie niedojrzałych owoców uzależ-
nione jest od aktywacji aż trzech kolejnych stref odcinania, pierwszej wykształconej 
między gałęzią a szypułką, drugiej znajdującej się na granicy szypułki i dna kwia-
towego oraz trzeciej zlokalizowanej u podstawy owocu i dna kwiatowego [17, 40]. 

Elementy wiązek przewodzących w strefie odcinania są krótsze niż w pozosta-
łych częściach rośliny. Jednak u większości roślin ciągłość wiązki waskularnej za-
chowana jest aż do późnych etapów separacji organu. W strefie odcinania brak także 
tkanki wzmacniającej. W przypadku, gdy nasada np. liścia czy pędu narażona jest na 
duże naprężenia, brak zdrewniałych pierwotnych i wtórnych włókien zastępowany 
jest nagromadzeniem tkanki miękiszowej mogącej ulegać korkowaceniu oraz drew-
nieniu [24]. U nagozalążkowych zgrubienia ścian występujących w peryferycznej 
części strefy odcinania tworzą tzw. kołnierz sklerenchymatyczny, który zwiększa 
mechaniczną niestabilność granicy między grubo- i cienkościennymi komórkami tej 
strefy. W strefie odcinania roślin dwuliściennych występują cienkościenne komór-
ki, które mają zdolność do drewnienia lub korkowacenia. Jeśli procesy te zachodzą 
jednocześnie, to po bazalnej stronie przyszłego pokładu oddzielającego powstaje 
pokład lignosuberynowy okalający wiązki przewodzące, który po odcięciu organu 
pełni funkcję pokładu zabezpieczającego powierzchnię blizny [24]. 

Badania genetyczne wskazują na istnienie licznych sygnałów morfogenetycz-
nych odpowiedzialnych za różnicowanie strefy odcinania w poszczególnych orga-
nach. U Lycopersicon esculentum zidentyfikowano geny JOINTLESS (JNT1, J-2), 
LATERAL SUPPRESSOR (LS) i MACROCALYX (MC) odpowiedzialne za różnico-
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wanie strefy odcinania w szypułce owoców. Mutanty jnt1, j-2 nie mają wykształco-
nej strefy odcinania, charakteryzują się krótką szypułką owocu a po wytworzeniu 
jednego, dwóch lub trzech kwiatów ich merystem kwiatostanowy przekształca się 
ponownie w merystem wegetatywny [44, 45]. Zarówno JNT, jak i MC kodują czyn-
niki transkrypcyjne zawierające domenę MADS, odpowiedzialną za wiązanie do 
DNA, zdolność do dimeryzacji i lokalizację jądrową. Białko JNT wykazuje dużą 
homologię do SHORT VEGETATIVE PHASE (SVP) z A. thaliana, które jest jed-
nym z czynników transkrypcyjnych kontrolujących indukcję kwitnienia. Natomiast 
sekwencja czynnika transkrypcyjnego kodowanego przez MC jest bardzo podobna 
do sekwencji białka FRUITFULL (FUL), które u A. thaliana odpowiada za rozwój 
strefy odcinania w łuszczynie [41]. 

Czynniki transkrypcyjne MC i JNT poprzez regulację aktywności specyficz-
nych genów zależnych od auksyn, kontrolują czas odcinania szypułki. Wykazano 
również, że obydwa białka pośredniczą w interakcjach auksyny (NAA) i etylenu 
(ET) [34, 41, 58]. Gen LS koduje białko VHIID wykazujące wysoki stopień homo-
logii z białkami zaangażowanymi w szlak przekazywania sygnału giberelinowego. 
U mutantów ls, podobnie jak u jnt1, j-2, liście i kwiaty ulegają odcinaniu, natomiast 
brak strefy odcinania w szypułkach owocu [41, 47] (ryc. 1). 

U Arabidopsis, u której nie występuje odcinanie owoców, badania dotyczą głów-
nie separacji elementów okwiatu i pękania łuszczyny. Istotne znaczenie dla różnico-
wania strefy odcinania w elementach okwiatu mają białka BLADE-ON-PETIOLE 1 
i 2 (BOP1, BOP2), należące do rodziny białek NON-EXPRESSOR OF PR1 (NPR1), 
które zawierają charakterystyczne sekwencje cystein oraz domeny (BTP/POZ) słu-
żące do oddziaływań z innymi białkami [39]. Białko NPR1 jest pozytywnym regu-
latorem w systemicznej odpowiedzi obronnej roślin (SAR) indukowanej przez pa-
togeny. Niektóre aspekty funkcjonowania białek BOP są podobne jak białka NPR1, 
ale ostateczne wyjaśnienie ich roli wymaga dalszych badań. Obecnie wiadomo, że 
BOP1/BOP2 kontrolując aktywność genów homeotycznych w liściach i kwiatosta-
nie odgrywają kluczową rolę w ich różnicowaniu, dodatkowo mutanty bop nie wy-
twarzają strefy odcinania w elementach okwiatu. U tytoniu NtBOP2 z czynnikiem 
transkrypcyjnym typu TGA, podnosi poziom endogennych giberelin, które regulują 
wykształcenie strefy odcinania u podstawy płatków korony [52]. 

W powstawanie strefy odcinania elementów okwiatu u A. thaliana zaangażo-
wany jest również gen ARABIDOPSIS THALIANA HOMEOBOX GENE1 (ATH1) 
[13, 20]. Białko ATH1 należące do klasy białek BELL, razem z czynnikami tran-
skrypcyjnymi odpowiedzialnymi za tożsamość komórek merystematycznych 
KNOX – KNOTTEDLIKE FROM ARABIDOPSIS THALIANA2 i 6 (KNAT2, 
KNAT6) hamuje wzrost komórek na granicy powstających organów. W dojrza-
łym kwiecie strefa odcinania zaczyna funkcjonować dopiero po zapłodnieniu, 
natomiast u mutanta ath1 we wczesnych etapach zawiązywania owoców zaburze-
nia w rozwoju tej strefy prowadzą do zrośnięcia elementów okwiatu z owocami.  
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RYCINA 1. Molekularne mechanizmy kontrolujące odcinanie organów u roślin. Proces separacji 
zachodzi w wyspecjalizowanej strefie odcinania wytwarzanej zazwyczaj u podstawy organu na 
wczesnych etapach jego morfogenezy (1). Komórki strefy odcinania nabywają wrażliwości do od-
bierania sygnałów aktywujących separację organów (2), po zadziałaniu których dochodzi do wy-
tworzenia tkanki rozdzielającej (3). Przerwaniu ciągłości tkanek towarzyszy wytworzenie tkanki 
zabezpieczającej powierzchnię powstałej blizny (4). BOP, MC, JNT, Ls, ATH1 – geny odpowie-
dzialne za stymulowanie różnicowania strefy odcinania; ET (etylen), ABA (kwas abscysynowy), 
JA (jasmoniany), ACC (kwas 1-aminocyklopropano-1-karboksylowy), CK (cytokininy), AUX (au-
ksyny), GA (gibereliny), BR (brasinosteroidy) – fitohormony wpływające na wrażliwość komórek 
strefy odcinania; NEV, EVR, SERK1, CST, KNAT2, KNAT6, KNAT1, Kinazy MAP, HAE/HSL1, 
IDA, AtZFP2 (ZINC FINGER PROTEIN2), AtDOF4.7, AGL15/AGL18, FYF/AGL42, ARF, LX 
czynniki regulujące odcinanie organów (na podstawie [17], zmieniono)
FIGURE 1. Molecular mechanisms controlling plant organ abscission. The separation process oc-
curs in the specialized abscission zone (AZ) usually formed at the basis of the organ at early stages 
of its morphogenesis (1). AZ cells become sensitive to signals activating gene separation (2); these 
signals lead to the formation of the separating tissue (3). The breaking up of the tissue is accompa-
nied by the formation of a tissue that protects the surface of the resulting scar (4). BOP, MC, JNT, 
Ls, ATH1 – genes stimulating the differentiation of the abscission zone; ET (ethylene), ABA (abscis-
ic acid), JA (jasmonates), ACC (1-aminocyclopropane-1 carboxylic acid), CK (cytokinins), AUX 
(auxins), GA (gibberellins), BR (brassinosteroids) – phytohormones affecting abscission zone cell 
sensitivity; NEV, EVR, SERK1, CST, KNAT2, KNAT6, KNAT1, MAP kinases, HAE/HSL1, IDA, 
AtZFP2 (ZINC FINGER PROTEIN2), AtDOF4.7, AGL15/AGL18, FYF/AGL42, ARF, LX factors 
regulating organ abscission (based on [17], modified]
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Dodatkowo KNAT6 i kompleks białek KNAT2 z ATH1 regulują rozwój szypułki 
i najprawdopodobniej jedno z nich wchodzi w interakcje z definiującym granice 
między organami białkiem BELL, uczestnicząc w ten sposób w rozwoju strefy 
odcinania [36].

AKTYWACJA I FUNKCJONOWANIE

Aktywacja komórek strefy odcinania wymaga zmiany ekspresji genów kodują-
cych enzymy modyfikujące strukturę ściany komórkowej i obecności wielu czyn-
ników transkrypcyjnych (tab. 1). Odcinanie organów u roślin jest procesem zwią-
zanym z przemianami anatomicznymi i fizjologicznymi koordynowanymi również 
przez zmieniający się poziom endogennych fitohormonów. Hormony roślinne regu-
lując zmiany aktywności enzymów hydrolitycznych decydują o aktywacji komórek 
pokładu rozdzielającego. 

W strefie odcinania szypułek kwiatu pomidora występuje wysoki poziom tran-
skryptu CELLULASE1, 2 i 5 (CEL1, CEL2 i CEL5) kodujących β-1,4-glukanazy, 
z których dwie pierwsze odpowiadają za modyfikację struktury ścian komórkowych 
podczas odcinania kwiatów, natomiast ostatnia jest aktywna w czasie dojrzewania 
owoców [17]. W proces ten zaangażowane są również poligalakturonazy (TPG1, 
TPG2, TPG4). U A. thaliana wzrost aktywności transkrypcyjnej genu QRT2 kodu-
jącego poligalaktouronazę aktywuje odcinanie kwiatów, natomiast ZINC FINGER 
PROTEIN2 (AtZFP2) jest represorem tego procesu [9, 10]. Aktywność promotora 
genu AtZFP2 obserwowano u podstawy odcinanych części okwiatu, a konstytu-
tywna ekspresja tego genu zwiększa ilość utrzymywanych przez roślinę kwiatów. 
Białko AtZFP2 w interakcji z czynnikiem transkrypcyjnym AtDOF4.7 kontroluje 
ekspresję genów kodujących enzymy hydrolizujące ściany komórkowe, m.in. PGA-
ZAT [51]. Ponieważ u roślin z nadekspresją AtDOF4.7 egzogenny etylen (ET) nie 
przyspiesza żadnego z etapów odcinania elementów kwiatu uważa się, że działa on 
w szlaku niezależnym od tego hormonu [51].

Aktywność komórek strefy odcinania u A. thaliana jest regulowana przez BRE-
VIPEDICELLUS (BP/KNAT1) należący do klasy I genów KNOX [48]. Najpraw-
dopodobniej BP/KNAT1 aktywny znacznie później niż BOP1 i BOP2 funkcjonuje 
jako negatywny regulator KNAT2 i KNAT6, a to z kolei stymuluje ekspresję genów 
kodujących enzymy hydrolityczne zaangażowane w separację komórek w strefie 
odcinania [8]. Kluczowy etap odcinania elementów okwiatu u A. thaliana kon-
trolowany jest przez białko INFLORESCENCE DEFICIENT IN ABSCISSION 
(IDA) posiadające na N-końcu peptyd sygnalny a na C-końcu konserwatywny mo-
tyw PIP (EPIP) [7, 49]. Mutanty ida cechują się niezdolnością do odcinania ele-
mentów okwiatu, choć warstwa odcinająca wytworzona jest u nich prawidłowo.
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TABELA 1. Wybrane enzymy zaangażowane w modyfikację ściany komórkowej w strefie odcinania
TABLE 1. Selected cell wall modifying enzymes in the abscission zone cells 

GEN MIEJSCE 
EKSPRESJI GATUNEK LITERATURA

β-1,4-glukanazy, celulazy
SlGH9B1 (TomCEL1) 
SlGH9B2 (TomCEL2) 
SlGH9B4 (TomCEL5)

szypułki 
szypułki 

szypułki, liść 

S. licopersicum 
S. licopersicum 
S. licopersicum

[15, 21, 32] [15, 
32] 

[15, 25]
poligalakturonazy

TAPG1, TAPG2, TAPG4
QRT2 

PGAZAT 

szypułki, liść
pylniki, okwiat

okwiat 

S. licopersicum 
A. thaliana 
A. thaliana 

[26]
[42]
[23]

transglukozylazy ksyloglukanu, hydrolazy
AtXTH7, AtXTH12, 
AtXTH19, AtXTH28 pręcik A. thaliana [31]

β-galaktozydazy, hydrolazy
AtBGal4 
CsBGal 

pręcik
owoce

A. thaliana 
C. sinensis

[31]
[53]

pektynoesterazy
At2g45220, At4g02330 

CsPME1 
pręcik
owoce

A. thaliana 
C. sinensis 

[31]
[40]

liazy pektynowe
AtPLL18, AtPLL19, At-

PLL23, AtPLL25 pręcik A. thaliana [31]

ekspansyny
AtEXP10
AtEXP6

SnEXP2, SnEXP4
RbEXPA1

szczątkowa szypułka
pręcik

przylistki
płatki korony

A. thaliana
A. thaliana

S. nigra
R. bourboniana

[11]
[31]
[4]
[46]

Przypominają one mutanta rzodkiewnika constitutive triple response 1 (ctr1), któ-
ry odznacza się fenotypem ciągłej odpowiedzi etylenowej, nie ustępującej nawet 
po podaniu inhibitorów biosyntezy tego hormonu. Nadekspresja genu IDA powo-
duje zwiększenie podziałów komórkowych w strefie odcinania, wydzielanie dużej 
ilości arabinogalaktanu i przedwczesne odcinanie elementów okwiatu. Białko IDA 
pełni funkcję liganda, którego receptorem jest kinaza HAESA/HAESA-LIKE2  
(HAE/HSL2) kodowana przez gen ulegający ekspresji wyłącznie w warstwie odci-
nającej [8, 12, 48, 49]. U mutanta hae hsl2 nadekspresja IDA nie przywraca normal-
nego fenotypu roślin. Percepcja IDA przez receptor HAE/HSL2 prowadzi do akty-
wacji szlaku kinaz MAP, w którym uczestniczą MKK4 i MKK5, MPK3 i MPK6 
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oraz niezidentyfikowana do tej pory kinaza kinaz kinaz MKKK [12]. Rośliny z ob-
niżoną ekspresją MKK4 i MKK5 w komórkach strefy odcinania są fenotypowo po-
dobne do ida, a zmutowana forma MKK6 u mpk3 prowadzi do powstania roślin 
charakteryzujących się niezdolnością do odcinania elementów okwiatu [12]. 

U A. thaliana gen NEVERSHED (NEV) koduje białko ARF-GTPase-activating 
proteins (ARF-GAP), które pełni funkcję regulatora transportu wewnątrzkomórko-
wego [38]. Utrata funkcji NEV prowadzi do zablokowania odcinania organów. Na 
podstawie analizy mutacji przywracających odcinanie organów u nev zidentyfiko-
wano białka EVERSHED (EVR) i SOMATIC EMBRIOGENESIS RECEPTOR- 
-LIKE KINASE1 (SERK1) zaangażowane w regulację tego procesu [17, 33]. Ko-
dują one dwie, funkcjonujące jak receptory, transmembranowe kinazy będące in-
hibitorami odcinania organów. Ponieważ mutacja EVR nie przywraca odcinania 
elementów okwiatu u ida i hae/hsl2, przyjmuje się, że EVR oraz NEV w szlaku 
transdukcji sygnału prowadzącego do odcinania organów działają powyżej IDA  
i HAE/HSL2 lub tworzą równoległy  szlak, który zbiega się w miejscu funkcjono-
wania HAE/HSL2 [33]. Białko EVR zlokalizowane w błonie komórkowej może 
tworzyć kompleks z receptorem HAE/HSL2 uniemożliwiając przyłączenie IDA [6]. 
Z kolei EVR może być wiązane przez zlokalizowaną w błonie komórkowej kina-
zę CAST AWAY (CST). Białko EVR przemieszcza się między błoną komórkową, 
a bliżej nieznanym kompartymentem komórkowym, być może związanym z reti-
kulum endoplazmatycznym. Kompleks CST-EVR jest nierównomiernie rozmiesz-
czony w błonie komórkowej, a interakcje między tymi białkami ograniczają prze-
mieszczanie EVR i umożliwiają jego późniejsze połączenie z HAE. Prowadzi to 
do usunięcia receptora z błony komórkowej do pęcherzyków endoplazmatycznych, 
skąd może wrócić do błony lub też ulegać degradacji w proteasomie [6]. Białko 
NEV reguluje proces oddzielenia EVR od HAE/HSL2. Zaburzenia w funkcjono-
waniu NEV prowadzą do hiperakumulacji nieaktywnego receptora w endosomach, 
podczas gdy uszkodzenie CST lub EVR stabilizuje HAE/HSL2 w błonie komórko-
wej. Na tej podstawie utworzono zintegrowany model separacji elementów okwia-
tu u A. thaliana, w którym najpierw dochodzi do wytworzenia warstwy odcinającej 
z udziałem czynnika transkrypcyjnego BOP, następnie zachodzi niezależna od BOP 
i IDA liza blaszki środkowej ściany komórkowej i ostatecznie zależna od IDA i białek 
HAE separacja organów, w której bogate w leucynę podobne do kinaz receptorowych 
białka (LRR-RLK) regulują powstawanie kompleksu IDA/HAE/HSL2 (ryc. 2). 

Geny kodujące czynniki transkrypcyjne AGAMOUS like 15 (AGL15), AGL18 
i AGL42 (FOREVER YOUNG FLOWER, FYF) hamują proces starzenia i aktywa-
cję komórek strefy odcinania. Czynnik transkrypcyjny AGL15 typu MADS-BOX 
gromadzony w rozwijającym się zarodku A. thaliana opóźnia odcinanie płatków 
korony jednak nie zmienia struktury strefy odcinania i jej wrażliwości na ET [17]. 
Natomiast czynnik FYF, jako represor ETHYLENE RESPONSE DNA BINDING 
FACTOR 1, 2 (EDF1 i EDF2), blokuje szlak transdukcji sygnału etylenu. Wstępne 
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RYCINA 2. Model funkcjonowania strefy odcinania w elementach okwiatu A. thaliana. Białko CST 
stabilizuje EVR w błonie komórkowej umożliwiając tworzenie kompleksu z HAE/HSL2, który hamu-
je odcinanie organów. NEV umożliwia recykling kompleksów receptorowych poprzez ich wewnątrz-
komórkowy transport: endosomy, strona trans-aparatu Gogiego, plazmalemma. Przyłączenie ligan-
da IDA przez receptor HAE/HSL2 inicjuje szlak kinaz MAP zapoczątkowując oddzielanie komórek 
w strefie odcinania (za [6], szczegółowy opis w tekście)
FIGURE 2. Model of the functioning of the abscission zone in elements of the A. thaliana perianth. 
CST stabilizes EVR in the cell membrane allowing for the formation of a complex with HAE/HSL2, 
which inhibits organ abscission. NEV allows for the recycling of receptor complexes by their intra-
cellular transport, using endosomes, plasmalemma, the trans side of the Golgi apparatus. By binding 
the IDA ligand, HAE/HSL2 initiates the MAP kinase pathway, thus starting cell abscission in the AZ 
(based on [6], see the detailed description in the text)

wyniki badania aktywności transkrypcyjnej genów wskazują, że FYF może kontro-
lować ekspresję genów IDA i BOP2, jednak hipoteza ta wymaga dalszej weryfikacji. 

Ważnym czynnikiem regulującym odcinanie organów roślinnych są hormony. 
Fitohormony, ich prekursory i koniugaty mogą przemieszczać się ksylemem i/lub flo-
emem, zapewniając komunikację pomiędzy komórkami strefy odcinania a resztą ro-
śliny [17]. W latach 60. ubiegłego wieku uważano, że za regulację odcinania organów 
odpowiada wyłącznie kwas abscysynowy (ABA), jednak późniejsze wyniki badań 
wykazały, że podczas odcinania organów wywołanego starzeniem oraz czynnikami 
stresowymi, ABA działa jedynie za pośrednictwem ET [17, 58]. Kwas abscysynowy 
stymulując ekspresję genów kodujących syntazy kwasu 1-aminocyclopropano- 
-1-karboksylowego (ACS) podnosi poziom ET, który aktywuje komórki pokładu 
rozdzielającego. Ponadto podczas stresu suszy ABA hamuje bazypetalny transport 
auksyny (IAA) przez co zwiększa wrażliwość komórek strefy odcinania na ET. 
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Etylen jest kluczowym stymulatorem odcinania owoców [35, 54, 56, 57, 59]. 
Kontrola produkcji tego hormonu może odbywać się zarówno na poziomie ekspre-
sji ACS oraz oksydaz ACC (ACO), jak i aktywności kodowanych przez nie enzy-
mów. Sygnały aktywujące odcinanie poszczególnych organów stymulują ekspresję 
tylko wybranych ACS i ACO np. spośród pięciu zidentyfikowanych genów syntaz 
i czterech oksydaz ACC u jabłoni tylko MdACO3, MdACO4 i MdACO1 są zaanga-
żowane w odcinanie owoców [5, 14]. Działanie ET polega na aktywacji ekspresji 
genów kodujących enzymy odpowiedzialne za modyfikację ścian komórkowych 
[17]. U pomidora zidentyfikowano rybonukleazę ang. T2/s-like (LX) zaangażowaną 
w stymulowane przez ET starzenie oraz odcinanie liści i kwiatów. Wzorzec ekspre-
sji LX w proksymalnej i dystalnej części odcinanych organów jest zgodny z wyż-
szym poziomem genów kodujących celulazy i ACS w części dystalnej oraz odwrot-
ny do niższej ekspresji poligalakturonaz (PG) [2]. Nie wszystkie uzyskane do chwili 
obecnej wyniki dotyczące roli ET w odcinaniu organów są jednoznaczne. Analizy 
mutantów A. thaliana z uszkodzoną percepcją (ang. ethylene response1, etr1-1) lub 
szlakiem przekazywania sygnału (ang. ethylene insensitive2, ein2) wskazują, że ET 
determinuje czas odcinania organów [17]. Podobne wyniki dały badania prowadzo-
ne u pomidora, u którego pojedyncza mutacja genów NEVER RIPE (Nr), ETHYLE-
NE RESPONSE1-1, 1-2 (Sletr1-1, 1-2) zaburza percepcję oraz wrażliwość roślin 
na ET, w konsekwencji opóźnia starzenie owoców i proces ich separacji [30, 43]. 
O ile mutant nr jest wrażliwy nawet na niskie stężenia ET, o tyle Sletr1-1, podobnie 
jak etr1 u A. thaliana, nie wykazuje wrażliwości na ten hormon. Wiele mutantów, 
zarówno u pomidora (Sletr1-2), jak i u A. thaliana (ang. delayed abscission, dab) 
charakteryzujących się normalną wrażliwością na ET nie odcina organów. Na tej 
podstawie zaproponowano istnienie niezależnego od ET szlaku prowadzącego do 
separacji organów roślinnych. Ponieważ egzogenny ET stymuluje odcinanie kwia-
tów u A. thaliana nie można jednak wykluczyć, że jego działanie wynika z funkcjo-
nowania innych, niż EIN2 białek pośredniczących w szlaku przekazywania sygnału 
tego hormonu [17].

Genetyczna analiza mutanów A. thaliana z uszkodzonymi czynnikami odpowie-
dzi na auksynę AUXIN RESSPONSIVE FACTOR (ARF) wykazała, że hormony 
te są zaangażowane w funkcjonowanie strefy odcinania kwiatów [3, 17]. Zgodnie 
z powszechnie przyjętym modelem auksyny stymulując oddziaływania pomiędzy 
represorami czynników transkrypcyjnych ARF – białkami Aux/IAA oraz białka-
mi receptorowymi, zwiększają tempo ubikwitynacji i degradacji Aux/IAA w pro-
teasom 26S. Uwolnione z kompleksów Aux/IAA – ARF czynniki transkrypcyjne 
ARF wiążą się z elementami odpowiedzi na auksynę (AuxRE) obecnymi w promo-
torach genów docelowych i w zależności od budowy regionu środkowego hamują 
bądź stymulują ich ekspresję [19]. Białka ARF1 i ARF2 są represorami transkrypcji, 
natomiast NPH4/ARF7 i ARF19 działają jako aktywatory tego procesu [17]. Utrata 
funkcji ARF2, ARF1ARF2 i SRF2 NPH4/ARF7 ARF19 opóźnia proces starzenia 
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i w konsekwencji odcinania okwiatu [16]. U mutanta arf1 geny AUX/IAA nie ule-
gają ekspresji w komórkach strefy odcinania kwiatów, natomiast w młodych siew-
kach mutantów arf2, pomimo obecności transkryptów AUX/IAA, ekspresji ulegają 
wszystkie geny docelowe dla auksyny. Sugeruje to, że ARF2 uruchamia dodatkowy 
mechanizm, różniący się od powszechnie przyjętego, uniwersalnego modelu dzia-
łania IAA, i przypuszcza się, że może on być związany z ET [17]. U roślin typu 
dzikiego zapylenie kwiatów stymuluje ekspresję genów kodujących syntazy ACC 
(ACS2, ACS6 i ACS8), natomiast u mutantów arf2 nie zaobserwowano obecności 
transkryptów tych genów [55]. 

W świetle najnowszych wyników badań oraz zgodnie z szeroko akceptowa-
nym modelem, najistotniejszy dla regulacji odcinania organów jest wzajemny sto-
sunek ilości IAA i ET w komórkach w rejonie strefy odcinania [3]. Wykazano, że 
proces separacji liści zachodzi nie tyle pod wpływem wzrostu produkcji ET, co 
zwiększenia wrażliwości komórek strefy odcinania na ten hormon spowodowany 
zanikiem polarnego transportu IAA w ogonku starzejącego się organu. Bazype-
talne przemieszczanie się IAA z dystalnych organów zmniejsza wrażliwość ko-
mórek strefy odcinania na ET i przeciwdziała odcinaniu liści. Natomiast transport 
IAA ze strefy odcinania w kierunku dystalnym podnosi wrażliwość tych komórek 
na ET. Modelową rośliną do badania wrażliwości komórek strefy odcinania na 
ET są eksplantaty pomidora. Egzogenny ET stymuluje odcinanie kwiatów po-
midora, dochodzi do szybkiego, jednak przemijającego wzrostu produkcji tego 
hormonu i w konsekwencji aktywacji pokładu rozdzielającego strefy odcinania 
zlokalizowanej w szypułce. Kontrola biosyntezy ET może odbywać się na zasa-
dzie sprzężenia zwrotnego poprzez autokatalityczny lub autoinhibicyjny wpływ 
na ekspresję genów zaangażowanych w jego biosyntezę [18]. Egzogenny IAA 
podany eksplantatom pomidora bezpośrednio przed odcięciem kwiatów zapobie-
ga separacji szypułek. Hamujące działanie wynika z blokowania białek Aux/IAA 
oraz KNOX warunkujących niskie stężenie IAA w organach przeznaczonych do 
odcięcia. Mechanizm ten pozwala na utrzymanie niezróżnicowanego charakteru 
komórek w strefie odcinania. 

Wyniki badań zarówno fizjologicznych, jak i genetycznych wskazują, że od-
cinanie organów jest kontrolowane także na wielu płaszczyznach przez sieć hor-
monalną, w której uczestniczą cytokininy (CK), jasmoniany (JAs) i gibereliny. 
U A. thaliana JAs aktywują ekspresję genów kodujących enzymy zaangażowane 
w modyfikację ściany komórkowej. Podanie egzogennych JAs przyspiesza proces 
odcinania organów jednak wydaje się, że nie jest to kierunkowe działanie tych hor-
monów, a jedynie ogólna reakcja rośliny na stres wywołana wzrastającą produkcją 
ET [17]. Wysokie stężenie CK hamuje odcinanie organów, natomiast stosowanie 
ich w niższych dawkach stymuluje ten proces. Właściwość ta znalazła komercyjne 
zastosowanie CK jako defoliantów. Wydaje się, że podobnie jak w przypadku ABA 
działanie CK jest pośrednie i zależy od wzrostu produkcji ET [14].
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Separacja komórek pokładu rozdzielającego w strefie odcinania jest procesem 
fizjologicznym i zachodzi w sposób naturalny w dojrzewających oraz starzejących 
się organach. Jednak często niekorzystne czynniki zewnętrzne, m. in. nadmierna 
lub zbyt niska wilgotność, skrajna temperatura, niekorzystny fotoperiod, ozon, zra-
nienia i patogeny przyspieszają proces starzenia i generują sygnał, który aktywuje 
komórki pokładu rozdzielającego [17]. W szczególnych przypadkach, kiedy od-
cinanie organów wywołane jest czynnikami chemicznymi procesy starzenia i ak-
tywacji komórek pokładu rozdzielającego nie są przesunięte w czasie i zachodzą 
równocześnie. Po odcięciu organu zachodzą w nim przemiany podobne do tych, 
które towarzyszą programowanej śmierci komórki (PCD) [2]. Proces ten związany 
jest ze stymulacją ekspresji genów kodujących nukleazy oraz powstawaniem reak-
tywnych form tlenu (ROS), które hamują syntezę i zaburzają polarny transport IAA, 
a w konsekwencji zwiększają czułość komórek strefy odcinania na ET.

Reakcje stresowe roślin na zranienie i atak patogena wiążą się z mechanicznym 
uszkodzeniem tkanek. W ścianach komórkowych tej strefy odkładana jest kaloza, 
lignina i bogate w hydroksyprolinę glikoproteiny, które zapobiegają wnikaniu mi-
kroorganizmów. Ponadto dochodzi do syntezy fitoaleksyn oraz inhibitorów prote-
inaz (PIN) m.in. chitynaz i endo-β-1,3-glukanaz, które powstają również u roślin 
traktowanych ozonem. Związek ten obniża poziom ekspresji białek zaangażowa-
nych w cykl rybulozo bisfosforanowy, zmniejszając ilość wiązanego CO2 w proce-
sie fotosyntezy. W końcowym efekcie dochodzi do obniżenia tempa wzrostu, zmian 
chlorotycznych i przedwczesnego starzenia organów.

POKŁAD ROZDZIELAJĄCY

U wszystkich gatunków roślin aktywacja komórek strefy odcinania prowadzi 
do dojrzewania pokładu rozdzielającego. Pokład rozdzielający to niewielka grupa 
komórek wytworzona zazwyczaj w dystalnej części strefy odcinania, która dojrze-
wa tuż przed odcięciem organu i umożliwia jego separację. Strefę tą tworzą zwarte, 
cienkościenne, małe komórki miękiszowe, które powiększają swoje rozmiary w mia-
rę dojrzewania. Proces ten zaczyna się od podziałów komórkowych w płaszczyźnie 
równoległej do powierzchni przyszłej blizny i wzrostu komórek w kierunku prosto-
padłym do tej powierzchni po zakończeniu podziałów terminalnych [24]. W niektó-
rych przypadkach separacja organów zachodzi bez cytokinezy. Przed podziałami 
terminalnymi komórki pokładu zwiększają ilość retikulum endoplazmatycznego i pę-
cherzyków transportowych zaangażowanych w sekrecję enzymów hydrolitycznych, 
a w komórkach zawierających amyloplasty zanika skrobia. Następnie w jednej lub 
wielu warstwach komórek pokładu rozdzielającego dochodzi do hydrolizy pektyno-
wej blaszki środkowej lub rozpadu ścian komórkowych [22, 58]. Za depolimeryzację 
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nierozgałęzionych fragmentów pektyny odpowiadają liazy pektynowe (PL), pekty-
noesterazy (PE), poligalakturonazy (PG), liazy pektatowe (PGL) oraz polimetyloga-
lakturonazy (PGM), natomiast za odłączenie wszystkich bocznych reszt galaktozy, 
obecnych w oligosacharydach uwolnionych z rozgałęzionych fragmentów pektyny, 
odpowiada β-galaktozydaza (tab. 1). Szczególną rolę w odcinaniu organów odgry-
wają ekspansyny (EXP), białka strukturalne, które w środowisku kwaśnym, niszcząc 
wiązania wodorowe, oddzielają hemicelulozy od mikrofibrylli celulozowych. Za od-
cinanie szypułek i pręcików u A. thaliana odpowiadają AtEXP10 i AtEXP6, za se-
parację listków u bzu SnEXP2 i SnEXP4, natomiast u Rosa Bourborniana separacja 
płatków korony związana jest z aktywnością RbEXPA1 [17]. 

TWORZENIE TKANKI ZABEZPIECZJĄCEJ

Po odcięciu organu w bazalnej części strefy odcinania tworzy się tkanka zabez-
pieczająca powierzchnię blizny. Powstaje ona na skutek wzmożonych podziałów 
komórkowych według przestrzennego wzorca charakterystycznego dla określonych 
gatunków roślin. Warstwa zabezpieczająca charakteryzuje się zwartym układem ko-
mórek, których ściany mogą ulegać korkowaceniu i lignifikacji, a zwykle poniżej jej 
tworzy się warstwa miazgi korkorodnej (felogenu), która wytwarza korek na zewnątrz 
i tkankę miękiszową (felodermę) do wewnątrz. W ten sposób powstaje warstwa pery-
dermy zabezpieczająca bliznę po opadnięciu liścia. W starszych bliznach pod pokła-
dem zabezpieczającym w ciągłości z perydermą łodygi powstaje peryderma nekrofy-
laktowa. Ponadto blizna po liściu zostaje pokryta zabezpieczającą warstwą suberyny, 
a niekiedy także kutyną i garbnikami [24]. 

PODSUMOWANIE

Z uwagi na niekorzystne zjawisko przedwczesnego i nadmiernego odcinania 
organów generatywnych u roślin o dużym znaczeniu gospodarczym niezmiernie 
ważne jest poznanie regulacji tych procesów. W niniejszej pracy zaprezentowali-
śmy dotychczasowy stan wiedzy na temat czynników stymulujących bądź hamują-
cych ekspresję specyficznych genów zaangażowanych w różnicowanie i aktywację 
komórek strefy odcinania, dojrzewanie pokładu rozdzielającego oraz tkanki zabez-
pieczającej bliznę. O ile czas i miejsce różnicowania strefy odcinania są zaprogra-
mowane genetycznie, o tyle samo odcinanie organów jest regulowane przez czynni-
ki transkrypcyjne, enzymy zmieniające strukturę ścian komórkowych, fitohormony, 
a także bodźce stresowe. Skomplikowane wielopoziomowe interakcje sprawiają, że 
mechanizmy regulujące ten proces nie są jeszcze w pełni poznane. W chwili obec-



612 E. WILMOWICZ I WSP.

nej wiadomo, że kluczową rolę w hormonalnej kontroli odcinania organów odgrywają 
etylen i auksyny. Najnowsze wyniki badań wskazują, że ACC znany dotychczas jako 
prekursor etylenu, może być również samodzielną cząsteczką sygnałową, w związ-
ku z tym nie można wykluczyć jego roli w regulacji odcinania organów. Należy się 
spodziewać, że wiele ośrodków badawczych podejmie problem określenia szlaku 
transdukcji sygnału uruchamianego przez ACC podczas odcinania organów i jego in-
terakcji z hormonami.  Aktualne wyniki badań dotyczących rozwoju poszczególnych 
elementów okwiatu, jak i przebiegu rozwoju owocu oraz towarzyszącej jemu embrio-
genezie nie są łączone z funkcjonowaniem warstwy odcinającej. Dlatego w pracy nie 
ujęto opisu mechanizmów kontrolujących te procesy, chociaż można przypuszczać, 
że takie związki istnieją. Poznanie tych złożonych współzależności przyczyni się do 
wyjaśnienia mechanizmów za pomocą których odcinane są organy. 
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