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Abstract
Plants develop postembryonically from pools of
continuously active stem cells embedded in specialized
tissues called meristems, which are located at the
growing points of shoot and root. How these stem cells
are established, maintained and guided towards
differentiation within the highly dynamic shoot apical
meristem is only beginning to emerge. At the core of the
complex regulatory system are spatially distinct
subdomains within the shoot apex, in which cells carry
out defined functions, despite highly similar phenotypes.
Spatial and temporal control of these domains appears to
rely on an elaborate network of phytohormone signaling,
transcriptional loops and intercellular trafficking of key
regulators. In this review, we aim at summarizing and
connecting the mechanisms underlying the spatial
organization of the shoot apical meristem and the
sequence of molecular events occurring during the life of
a shoot cell, from its birth towards its differentiation.
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چکیده

) فعال تعبیه شده درSC( گیاهان به طور پیوسته از سلولهای بنیادی

بافتهای تخصصی به نام مریستم که در نقاط رو به رشد ساقه و ریشه قرار
 بافتهای مریستمی از مجموعه سلولهای جنینی.ییابند
  توسعه م،دارد
 چون تمایز یابی در مرحله طویل.ساخته شدهاند که تکثیرشان سریع است
 سلولهای مریستمی همواره به حالت مریستمی،یدهد
 شدن سلول رخ م
 سلولهای.یشوند
 یمانند و رشد نامحدود گیاهان آوندی را سبب م
 باقی م
بنیادی از زمان ساخته شدن تا هدایت به سمت تمایز درون مریستم راسی
نها به
  این دومی.یباشند
 نهای متفاوتی م
 ساقه تحت تأثیر حضور ساب دومی
شکل تنظیم کننده شبکه سیگنالینگ فیتو هورمونی و لوپ های نسخه
، در این مقاله مروری.یشوند
 برداری در ارتباطات درون سلولی ظاهر م
هدف ما به طور خالصه بررسی مکانیسمهای اساسی موجود در مریستم
راسی ساقه و توالی ملکولی که در طول حیات سلولهای ساقه از زمان تولد
.یباشد
 تا تمایز اتفاق می افتد م
 هومودومین، مریستم راسی، فیتوهورمون:کلمات کلیدی
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مقدمه و کلیات

فعال مهاجرت کنند ،سلولها به طور انحصاری از

یکنند)،
گیاهان به عنوان موجودات ثابت (حرکت نم 

تهای مشتق شده از تقسیم سلولی جایگزین
باف 

نیاز به مقابله باتغییرات شدید شرایط محیطی در طول

شدهاند که به مریستم ها و پریموردیم ها محدود

روز یا در طول فصل دارند ،تا برنامه رشدی خود را

شدهاند .بدین ترتیب ،سرنوشت سلول برای موقعیت

بر این اساس انطباق دهند .این رشد غیرقابل برگشت
در بخشی از سلولهای ساقه انجام میشوند که به نام

فعلی ،به طور مداوم نیاز به تنظیم دارد ،گاهی اوقات
در نتیجه چندین سوئیچ ،سلولها ترکیب شده و یک

مریستم ها معروفند .همانند بیشتر گیاهان ،گونه

یآید ،وتمایز انتهایی که در بسیاری از
اندام به وجود م 

 Arabidopsis thalianaدارای دو نوع مریستم اولیه

یگیرد.
موارد شامل گسترش سلولی است انجام م 

یباشد ،مریستم انتهایی ساقه ( )SAMو مریستم
م

چنین روند تنظیم غیر قابل برگشت نیاز به یک

انتهایی ریشه ( ،)RAMکه به ترتیب در نوک ساقه و

سیستم دقیق ارتباطی بین دامنههای عملکردی مختلف

ریشه قرار دارند .تولید سلولهای ساقه در طی

 SAMبه منظور هماهنگ سازی تکثیر سلولهای

یشود و تولید سلولها به
امبریوژنز زودرس آغاز م 

بنیادی در مرکز باتمایز و تشکیل اندام در حاشیه که

طور مداوم در طول مرحله بعد جنینی نیز ادامه

این توازن سلولهای بنیادی پیچیدهای دارد .اینکه

ییابد .در منطقه گنبدی شکل  SCs ،SAMدر منطقه
م

چگونه زیر دامنههای  SAMایجاد شدهاند و با وجود

مرکزی ( )CZدر سه الیه سلولی متمایز شبه سلولی

ماهیت بسیار پویایی این بافت ،در طول زندگی

یشود ( ،)L1–L3که به ترتیب باعث ایجاد
یافت م 

گیاهی پایدار نگه داشته شدهاند ،در بسیاری از

تهای زمینهای و آوندی میشود (شکل
اپیدرم ،باف 

آزمایشگاهها در دهههای گذشته مورد توجه بوده و

 .)1aهمانطور که سلولهای ساقه در  CZتقسیم

تعداد قابل توجهی مکانیسم مولکولی و سلولی کشف

یشوند ،بخشی از نسل آنها به منطقه جانبی ( )PZو
م

تهای
شدهاند .در این بررسی ما قصد داریم پیشرف 

بیشتر به سمت پریموردیوم ها و یا به طور کلی به

اخیر در درک چگونگی ارتباطات بین سلولی،

 OCیا منطقه ریشه ( ،)RZجایی که سلولهای بنیادی

سیگنالهای هورمونی وشبکه های رونویسی که به

ییابند (شکل  .)1aعالوه
یپذیرند ادامه م 
متفاوت را م 
بر این ،از آنجایی که سلولهای گیاهی به دلیل

شکل گیری و نگهداری حوزههای مختلف SAM

یکنند ،بپردازیم.
آرابیدوپسیس عمل م 

یتوانند به طور
دیوارههای سفت و سخت خود نم 

لهای مجاور
اتصال  (Cبه بافتهای نزدیک  WUSحرکت سیمپالستی  (bنمایش شماتیک رأس ساقه آرابیدوپسیس  (aشکل  :1سیمپالستی سلو 

Fig.1. (a) Schematic representation of an Arabidopsis inflorescence apex. (b) WUS symplastically moves to the nearby tissues (c) symplastically connect
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ایجاد مرکز سازماندهی OC :توسط بیان فاکتور
رونویسی () ،TF) WUSCHEL (WUSمشخص

یباشد
طور مستقیم به عملکرد  WUSمرتبط م 
(.)Clark et al, 1993., Gordon et al, 2009

یشود که برای تمامیت  SAMضروری است ،و از
م

کنترل سلولهای ساقه :ارتباط بین  OCو  :CZبرای

دست دادن عملکرد  WUSمنجر به تخلیه  SCو

کنترل دائمی گسترش  SCتوسط  OC ،WUSو CZ

یشود ( .)Laux et al, 1995در حال
تمایز  SAMم 

از طریق ارتباطات بین سلولی دو جهته به شدت به

حاضر بیان  WUSدر مرحله  61سلولی جنین

یشوند .در هسته این سیستم یک حلقه
هم متصل م 

آرابیدوپسیس ،قبل از بیان مارکرهای سلولی ساقه

فیدبک منفی شامل  WUSو ژنهای CLAVATA

) CLAVATA3 (CLV3قابل تشخیص است که

است (شکل  .)1bهنگامی که این ترکیبات در OC

یدهد فعالیت  WUSو ایجاد  OCبرای تنظیم
نشان م 

تولید میشوند ،پروتئین  WUSبرای فعال کردن

سلولهای ساقه ضروری هستند ( Mayer et al, 1998.,

یکند ( Yadav et al,
سلولهای ساقه به  CZحرکت م 

) .Fletcher et al, 1999در این راستا مطالعات

) .2011., Daum et al, 2014عدم وجود  WUSدر

تخریبی لیزر در گوجه فرنگی نشان داده است که

 SCیا به وسيله محلول شدن پروتئین در  OCیا

 24 ،WUSساعت پس از تخریب  CZو  OCو قبل

توسط کاهش خاصی در  ،CZمنجر به از دست دادن

لهای ساقه ،در PZ
از تشکیل سیستم جدید سلو 

 SCشده و ارتباط عملکردی تحرک  WUSرا نشان

دوباره فعال شده است (.)Reinhardt et al, 2003

یدهد ().Yadav et al, 2011., Daum et al, 2014
م

همچنین  Galloisو همکاران ( )4002نشان دادند که

سلولهای ساقه به نوبه خود پپتید  CLV3را تولید و

القاء نابجای  WUSدر ریشه برای تشکیل پایدار

یکنند ،به این ترتیب سیگنالینگ به  OCبرای
ترشح م 

یباشد .این مطالعات نقش
بافتهای ساقه کافی م 

سرکوب بیان  WUSاز طریق مسیر انتقال سیگنال از

برجسته  WUSرا در تنظیم سیستم سلولهای بنیادی

جمله گیرندههای

یدهد .بیان WUS
ساقه و تمایز سلولهای ساقه نشان م 

یکند ( Fletcher et al, 1999.,
 CORYNEعمل م 

در  OCتنظیم میشود ،که به طور فعال نیاز به تنظیم

) .Schoof et al, 2000عالوه بر مسیر کانال WUS /

مداوم جهت تعادل تعداد  SCو میزان گسترش آن

 RNA،CLV3های غیر سلولی به طور خودکار در

دارد .مشخص است که  WUSبه صورت موازی با

یکنند Naeureh .و همکاران ( ) 2013
 SAMعمل م 

یکند ،که
فاکتورهای رونویسی مریستمی ساقه عمل م 

نشان دادند که  ،miR394تنها در  L1بیان شده است.

بیوسنتز سیتوکینین ) (CKبا فعال شدن ژن

از مشاهدات چندگانه تنظیم کنندههای درون سلولی با

OPENTENYLTRANSFERASE7
)(IPT7
تحریک میشود ( Yanai et al, 2005., Jasinski et

) .al, 2005سیتوکینین نه تنها از تمایز ممانعت
یکند بلکه یک محیط مناسب برای ترمیم و
نم 
یکند ،وهمچنین به
نگهداری سلولهای ساقه ایجاد م 

LRR CLV1 / CLV2 /

تهای خودمختار غیر سلولی ،این سؤال مطرح
فعالی 
یشود چگونه حرکت سلول به سلولهای مختلف از
م
طریق فاکتورهای گوناگونی واسطه تنظیم شده است.
ارتباط غیر ترشحی ،اما متحرک فاکتورها برای ظهور
با مطالعات روی ( KNOTTED1 )KN1همولوگ
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یشود .این
های ذرت  STMآرابیدوپسیس آغاز م 

خواهد کرد ( .)Busch et al, 2010به طور مداوم،

هسته مستقر در فاکتور رونویسی  KN1قادر به

یکند که از
 ،HEC1بیان  ARR7و  ARR15را فعال م 

حرکت از سلولی به سلول دیگراز طریق

طریق حرکت سلولی به سلول دیگر یک سیستم

پالسمودسماتا است یعنی همان پلهای سیتوپالسمی

یکند
ارتباطی اضافی بین  CZ ،OCو  PZرا تعریف م 

یکنند
خاص گیاهان که سلولها را به هم متصل م 

(شکل .)2

(شکل  .)Laufs, 1998( )1cاین تحرک سلول به
سلول توسط  WUSتنظیم شده است و ممکن است
 WUSیکی از مکانیزم های تنظیم حرکت سلول به
سلول

باشد

(2014

.)Daum,

مکانیسمهای

پالسمودسماتا تحت واسطه حرکت پروتئین تا حد
زیادی مبهم است و فقط دو جزء به طور مستقیم
یدهد و تا به حال
حرکت سلول به سلول ترویج م 
شناسایی شده است .اول ،چاپرون  CCT8که برای
حرکت مؤثر از  STMبه  OCمورد نیاز است و دوم،
گیاهان مؤثر در عملکرد فاكتور  SIELکه کاهش
یدهد ( Wu et al,
حرکت سلول به سلول را نشان م 

.)2013
لهای تکثیر :ارتباطات بین  OC / CZو
توازن سلو 
 :PZهنگامی که چرخه سلولهای ساقه به طور آهسته
یشوند ،آنها سلولهای دختر
در داخل  CZتقسیم م 
یفرستند ،جایی که در آن،
خود را به ناحیه جانبی م 
یشوند ( Laufs et
سلولها با سرعت باالتر تقسیم م 

) .al, 1998., Reddy et al, 2004عالوه بر این
عملکرد مرکزی درترمیم و نگهداری  ،SCمسیر
WUS /CLV3نقش مهمی را در تعیین کردن مرز بین
شهای غیر
یکند ولی همچنین بخ 
 CZو  PZبازی م 
سلولی به طور مستقل میزان تکثیر سلولی در  PZرا
یکنند ( Laufs et al, 1998., Reddy et al,
کنترل م 

) .2004شناسایی اخیر فاکتور رونویسی

HEC1

) )bHLH HECATE1به درک بیشتر ما در حلقههای
در هم آمیخته ارتباط بین  CZ ،OCو  PZکمک

شکل :2ارتباط بین  OCو  CZو :PZ

Fig 2. Communication between OC, CZ, and PZ

ساخت اندامهای جدید :شروع اندامهای جانبی:
تشکیل اندامهای جانبی ،برگ یا گل ،زمانی اتفاق می
افتد که سلولها از  PZبه بخش بیرونی  SAMحرکت
یکنند .آرایش منظم اندامها ،و یا فیلوتاکسی ،اخیرًاًا
م
به طور گسترده بررسی شده است (تراس.) 2013 ،
فیتوهورمون اکسین ،که به طور قطعی از طریق ناقلها
جریان داده میشود ( .)Petrasek et al, 2009نقش
یکند ( Reinhardt et
مهمی را در این فرآیند بازی م 

) .al, 2003در نوک ساقه یک حلقه فیدیکی بین
یشود
قطبی ایجاد شده PIN1،به سمت خارج حمل م 
و اکسین در نقطه بخصوصی متمرکز میشود (غلظت
ییابد) که در نهایت
اکسین در این محل افزایش م 
ینماید .این
موقعیت پریموردیوم را مشخص م 
مشاهدات در ترکیب با مدل سازی محاسباتی نشان
یدهد که تشکیل میدانهای مهار کننده اکسین
م
الگوهای  phyllotacticقوی تولید میکند ( Jonsson
 .)et al, 2006قطعًاًا فاکتور نسخه برداری ARF

مونوپتروس ( )MPبرای شکل گیری اندامهای جانبی
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یباشد .به سمت مسیر تمایز MP ،مستقیمًاًا
ضروری م 

یدهد ژن  CUCاز طریق تضعیف
مرزی اجازه م 

LEAFY(LFY),

فعالیت فاکتور رونویسی ( BRASSINAZOL

)AINTEGUMENTA(ANTو

 RESISTANT 1 (BZR1بیان شود .این سطوح پایین

)ANTEGUMENTA-LIKE6 (AIL6را تنظیم

براسینو آستروئید توسط فعالیت  LOBتضمین

یکند که برای کسب رشد گل الزم است ( Weigel
م

شدهاند ،که به طور مستقیم فعال میشود .جالب

) LFY .et al, 1992., Yamaguchi et al, 2013به

است ،براسینو آستروئید همچنین بیان  LOBرا تقویت

یتواند سیگنالهای اکسین را تقویت کند و
نوبه خود ،م 

یکند در نتیجه ،باعث ایجاد فیدبک منفی ارتباطات
م

بسیاری از ژنهایی که به طور مستقیم با  LFYمرتبط

یتواند اقدام به تثبیت اندازه این دامنه
یگردد که م 
م

یدهند.
یباشند نیز به اکسین عکس العمل نشان م 
م

مرزی بکند.

یدهند که یک مدار
این نتایج به وضوح نشان م 

نتیجهگیری کلی

فاکتورهای

رونویسی

بازخورد مثبت بین  LFYو مسیر سیگنالی اکسین

مطالعات اخیر بسیاری از تنظیم کنندههای کلیدی را

است که ممکن است به عنوان یک سوئیچ برای

کشف کردهاند وطی آن بخشهایی از شبکههای

شروع گل دهی عمل کند (شکل Yamaguchi et ( )3

تنظیمی ژنی تحت الگو برداری و فعالیت مریستم

).al, 2013

ساقه شرح داده شده است .نگهداری دامنههای
عملکرد پایدار در یک بافت پویا که شامل یک ادغام
تنگاتنگ بین سیگنالهای فیتوهورمونی ،شبکههای
رونویسی و تنظیمی است ،حرکت عوامل بین سلولی
یدهد .فیتوهورمون ها ،به عنوان
را نشان م 
یهای کلیدی اطالعاتی به منظور تعیین مکان
ور و د 
یکنند .با
فضایی شبکههای رونویسی محلی عمل م 

شکل  :3شبکه ژنی کنترل مهار گلدهی و شکل گیری اندام جانبی

Fig 3.Gene network controlling flower initiation and organ
formation boundar

تها :تشکیل مرز اندامها:
ایجاد محدودی 
یکنند
هنگامی که پریموردیوم ها شروع به تشکیل م 
جداسازی بین اندامهای جانبی و مریستم ساقه با
ایجاد یک دامنه مرزی با کاهش میزان تقسیم سلولی
یگردد .مطالعات اخیر نشان داده است که
ایجاد م 
فیتوهورمون براسینو آستروئید ( )BRنقش کلیدی در
شناسایی این دامنهها از طریق تنظیم ژنهای خاص
مرزی بازی میکند ( .)Gordon et al, 2012یک
کاهش در سیگنالهای براسینو آستروئید در دامنه

این حال ،دانش ما در مورد چگونگی این کدهای
تنظیمی ترجمه شده به سلولهای مختلف و توابع
سلولی هنوز هم ضعیف است .در آینده ،مطالعات
خاص سلولی از حوزههای مختلف Yadav et (SAM

شهای ژنتیکی حساس
 ،)al, 2014در ترکیب با نمای 
کهای تصویربرداری زنده ،بیشتر مشخص
و تکنی 
یگردد و همینطور ساختارهای مولکولی جدید و
م
درک آن و استقرار و نگهداری فضایی و زمانی از
حوزههای کاربردی مختلف درون مریستم ساقه به
محققین کمک خواهد کرد.
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