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2009). Jednak wiedza na temat funkcji tych 
niskocząsteczkowych regulatorowych RNA 
jest nadal fragmentaryczna. Wciąż mało wia-
domo o możliwych interakcjach w szlakach 
transdukcji sygnałów prowadzących do 
prawidłowego rozwoju rośliny, w których 
uczestniczą miRNA modelujące ekspresję do-
celowych genów.

organów kwiatowych. Ponadto kontrolują 
własną biogenezę oraz biorą udział w przej-
ściu rośliny z fazy rozwoju wegetatywnego 
w fazę różnicowania generatywnego. Przy 
użyciu bioinformatycznych procedur obli-
czeniowych oraz metod eksperymentalnych 
do 2009 r. zidentyfikowano u roślin 1763 
cząsteczki miRNA biorących udział w regula-
cji różnych procesów rozwojowych (Unver 
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Streszczenie

Precyzyjna kontrola czasu zakwitania oraz roz-
woju organów generatywnych jest niezbędna do 
sukcesu reprodukcyjnego roślin. Ostatnie lata wy-
kazały, że jednym z czynników regulujących rozwój 
generatywny roślin są mikro RNA (miRNA). Mikro 
RNA to grupa cząsteczek długości około 21 nt o 
funkcjach regulatorowych. Zaangażowane są w pro-
ces wyciszania genów docelowych, polegający na 
inaktywacji ich ekspresji, u roślin zazwyczaj na po-
ziomie transkrypcyjnym. W niniejszej pracy opisano 
udział pięciu miRNA: miR156, 159, 164, 167, i 172 
w regulacji rozwoju generatywnego roślin. MiR156 
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Summary

poprzez promowanie degradacji transkryptów z ro-
dziny SPL wpływa na przejście do generatywnej fazy 
rozwoju. MiR159 jest regulowanym przez gibereliny 
modulatorem aktywności białek GAMYB. MiR164 
poprzez kontrolę obecności w poszczególnych ko-
mórkach mRNA genów CUC1 i CUC2 określa grani-
ce między elementami kwiatu. MiR167 i jego geny 
docelowe arF6 oraz arF8 związane są z rozwojem 
kwiatu. MiR172 jest komplementarny do mRNA ge-
nów z rodziny aPETaLa2 wpływających zarówno na 
proces indukcji kwitnienia jak i prawidłowe tworze-
nie kwiatu.

Precise control of flowering time and generative 
organs development is essential for successful plants 
reproduction. Recent years showed that microRNA 
is one of the factors involved in regulation of gen-
erative development in plants. MicroRNA are 21 bp 
length regulatory molecules. They are involved in 
target genes silencing by inactivating they expres-
sion, mostly on transcriptional level in plants. The 
present article describes involvement of five miR-
NAs: miR156, 159, 164, 167 and 172 in generative 
development of plants. miR156 affects transition 

from vegetative to reproduction phase of develop-
ment, by SPL transcripts degradation. miR159 works 
as a modulator of GAMYB protein activity. miR164 
controls the presence of mRNA CUC1 and 2 genes 
in individual cells, hence defines the borders be-
tween flower elements. miR167 and its target genes 
arF6 and arF8 are involved in flower development. 
miR172 is complementary to the mRNA of genes 
from the aPETaLa2 family and affects on flower in-
duction and development.
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