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Abstract 
Regulation of cell cycle represents a process that is well conserved among 

eucaryotes. In plants, however, very important part of the system – regulation of G2/M 

transition remains elusive. Phosphatase, that is responsible for all-or-nothing regulation at 

mitosis entry in other eucaryotes, has not been found in plants yet. Some authors even 

suggest that, in plants, the activatory dephosphorylation was replaced by entirely unrelated 

control mechanism during evolution. One possible way how to study G2/M transition in 

plants is to characterize impact of expression of foreign (e.g. yeast cdc25) gene coding the 

phosphatase on plant phenotype. 

In previous studies of our team, a cytokinin-like effect of expression of cdc25 gene 

(form S. pombe, Spcdc25) was observed in transgenic tobacco. Segments of Spcdc25 plants 

were able to form shoots on media without cytokinins, cell shape and cell organisation and 

carbohydrate status in cell cultures was changed in a way that can be induced by cytokinin 

application in a control. Plants also exhibited accelerated flowering and reduced root mass. 

The latter characteristic represents a starting point of this work. The aim of the study was to 

determine the characteristics of the Spcdc25 plants that can be responsible for root 

development restriction and select a component of the root development which is 

preferentially affected by Spcdc25 expression. It was found that both the length of the main 

root as well as lateral roots were reduced significantly together with the number of lateral 

roots formed. Root tips exhibited shortened meristem region and also it was observed that 

the cells belonging to already differentiated tissues were shortened. As the previous study 

focused on flowering indicated possible changes in carbohydrate distribution within a plant, 

carbohydrate allocation to shoot and root as well as a distribution between particular 

carbohydrates were followed in transgenics. It was found that in transgenics carbohydrate 

distribution was shifted in favour of shoots. Anatomical analysis of Spcdc25 stem structure 

revealed larger proportion of stele in stem diameter connected with lowering of the number 

of cortex cell layers and changes in diameter of xylem and phloem elements. Further, the 

idea that the changes in shoots are primary responsible for observed changes in root 

development was tested with the help of isolated root cultures grown in vitro. As the same 

characteristic were found in intact plants and isolated roots in vitro we can exclude a primary 

effect of shoots on root development. In conclusion, the response of plant to expression of 

Spcdc25 gene is of a complex nature with no clearly preferential response in the particular 

component of the root system development.  
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Úvod 
Pro život a rozmnožování všech eukaryotních organismů je třeba dělení buněk. U 

mnohobuněčných organismů má nadto stěžejní význam koordinace chování buněk v rámci 

jejich těla, proto je nutná precizní regulace jejich dělivé aktivity. Proces zahrnující sled 

událostí mezi dvěma děleními buňky se nazývá buněčný cyklus. Jeho znalost je klíčová pro 

pochopení správného ustavení stavby a z ní vyplývající funkce tkání a orgánů 

mnohobuněčných organismů a zároveň pro pochopení chování buněk s abnormální dělivou 

aktivitou, jež se z kontroly buněčného cyklu vymanily. U rostlin, jako přisedlých organismů, 

je buněčné dělení kromě jiného i mocným nástrojem pro jejich adaptaci na měnící se okolní 

podmínky. Vstup a výstup z buněčného cyklu však vyžaduje náročnou regulaci, která je 

uskutečněna propojenou sítí signálních drah vytvářející komplexní obraz o vnitřním a 

vnějším prostředí rostlin.  

Ačkoliv bylo v poznání buněčného cyklu rostlin během poslední více než desítky let 

učiněn velký pokrok, stále je jeho poznání oproti ostatním říším na podstatně nižší úrovni. 

Jedním z nevyjasněných míst zůstává regulace vstupu buněk do mitózy – procesu, kdy se 

buňka rozdělí na dvě buňky dceřinné. Pro vržení světla do temnoty poznání v tomto 

konkrétním případě může posloužit vnesení genu, jehož přítomnost je u ostatních říší pro 

zmíněný regulační krok zcela nezbytná.  

Tým Doc. Lipavské ve spolupráci s týmem Dr. Francise (Cardiff University, Great 

Britain) již několik let studuje změny, které v rostlinách Nicotiana tabacum vyvolala exprese 

mitotického aktivátoru cdc25 z poltivé kvasinky Schizosaccharomyces pombe. Zjištěné 

výsledky není možno jednoduše vysvětlit změnou v rychlosti buněčného dělení. Zdá se, že 

signalizace Cdc25 zasahuje do rovnováhy mezi základními rostlinnými signálními látkami – 

auxiny a cytokininy. Dosavadní pozornost naší laboratoře byla upřena především na změny 

v nadzemní části, ať již to byla regulace kvetení či organogeneze de novo, cílem mé práce je 

charakterizovat změny kořenového systému.  

Prostřednictvím kořenů rostliny získávají naprostou většinu vody a minerálních živin 

nezbytných k jejich růstu a vývoji, proto je pro jejich život optimalizace struktury 

kořenového systému nutnou podmínkou. K tomu je nezbytná precizní regulace jak růstu 

kořene, tak i iniciace kořenů nových. Reakce na některé faktory uplatňující se v morfogenezi 

se ovšem u zmíněných částí rostliny významně liší, proto studium kořenového systému 

u rostlin exprimujících cizorodý mitotický aktivátor může významně doplnit předchozí 

dosažené výsledky.  
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Cíle práce 
 

S využitím tabáku Nicotiana tabacum L., cv. Samsun transformovaného genem 

cdc25 ze Schizosaccharomyces pombe studovat vliv změn regulace buněčného cyklu na 

utváření kořenového systému rostliny.  

 

Dílčí cíle 

 

• Stanovit parametry kořenového systému přednostně zasažené expresí vneseného 

genu. 

• U transgenního a kontrolního rostlinného materiálu  

o porovnat hladiny sacharidů a jejich tok do kořenového systému  

o porovnat stavbu sekundárních vodivých pletiv 

• Eliminovat vliv změn nadzemní části rostliny na stavbu kořenového systému pomocí 

použití kořenový kultur  

• Porovnat účinky exprese genu cdc25 s účinkem exogenně dodaných cytokininů 
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Seznam použitých zkratek 
 
ACC  1-aminocyclopropan-1-karboxylová kyselina 
ACR4 kináza ARABIDOPSIS CRINKLY 4 
AHK Arabidopsis HK 
AHK4/CRE1/WOL  receptor cytokininů AHK4 
AHP Arabidopsis HP 
ALF jaderný protein (aberrant lateral root formation) 
AOA kyselina aminooxyoctová 
AOA.1/2HCl  hemihydrochlorid kyseliny aminooxyoctové  
ARF  transkripční faktor reagující na auxin (auxin response factor)  
ARR  Arabidopsis RR 
AUX vtokový přenašeč auxinu AUX 
AVG aminoethoxyvinylglycin  
BAP  6-benzylaminopurin 
BBM  transkripční faktor BABY BOOM 
BC buněčný cyklus 
BY-2 buněčný kmen tabáku Nicotiana tabacum L., cv. Bright Yellow   
CAK CDK aktivační kináza (CDK-activating kinase) 
CAKAK CAK aktivační kináza 
Cdc25 fosfatáza aktivující CDK defosforylací 
Cdc25-like fosfatáza blízká Cdc25 
CDK cyklin-dependentní kináza (cyclin-dependent kinase) 
CK  cytokininy 
CKS  proteiny homologické s kvasinkovým Suc1 (cyklin dependent 

subunits) 
CKX  cytokininoxidáza  
CLE40 peptid blízce příbuzný CLV3 
CLV protein Clavata 
CTD C-terminální doména 
DAPI fluorescenční barva 4´-6-diamidino-2-fenylindol 
FC  zakladatelské buňky (founder cells) 
HK membránové histidinové kinázy (receptory cytokininů) 
HP fosfotransferové proteiny (histidine phosphotransfer proteins) 
IAA kyselina indolyl-3-octová 
IBA  kyselina β-indolyl-3-máselná 
IPT  isopentenyltransferáza 
KRP  protein příbuzný Kip proteinu (Kip related protein), značení 

rostlinných CKI 
LAX vtokový přenašeč auxinu LAX 
LR postranní kořeny (lateral root) 
LRP primordia postranních kořenů (lateral root primordia) 
MD  protein MERISTEM-DEFECTIVE 
MP protein Monopteros 
MR hlavní kořen (main root) 
NAA  kyselina α-naftyloctová 
NPA  kyselina 1-N-naftalenftalamová 
PAT  polární transport auxinu (polar auxin transport) 
PIN výtokový přenašeč auxinu PIN 
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PLT transkripční faktory PLETHORA 
QC  klidové centrum (quiescent centre) 
RAM  apikální kořenový meristém (root apical meristem) 
RBR protein příbuzný retinoblastoma proteinu (retinoblastoma related 

protein) 
RR regulátory odpovědi cytokininů (response regulator) 
SAM  apikální meristém prýtu (shoot apical meristem) 
SCR  protein SCARECROW 
SHR  proteiny SHORTROOT 
SIM  inhibitor CDK (SIAMESE) 
STN oblast klidového centra a iniciál, jež ho obklopují (stem cell niche)  
TIR  receptor auxinu 
WEE1 kináza zodpovědná za inaktivační fysforylaci komplexu CDK/Cyc  
WOX5  protein příbuzný WUS (obdoba v kořeni) 
WUS  gen WUSCHEL 
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1. Literární úvod 
Poznámka: Vzhledem k nejednotnému značení genů a proteinů v odborné literatuře pokládám za nutné 

upřesnit, který typ nomenklatury používám v následujícím textu. 

• značení genů: rostlinné geny jsou většinou značeny kurzívou. Pro geny cyklinů bylo zavedeno značení 

podle Renaudina a spolupracovníků (1996), např.: Arath;CycB1;1, V literatuře je často používáno 

zkrácené značení (CYCB1;1, CycB1;1 nebo cycB1;1). Pro cyklin-dependentní kinázy bylo zavedeno 

značení podle Joubese a spolupracovníků (2000), např.: Arath;CDKA;1 zkráceně CDKA;1. V textu 

jsem použila pro geny cyklinů, cyklin-dependentí kináz i pro ostatní geny všechny zmíněné typy 

značení. 

• Značení proteinů: V textu používám značení velkými písmeny (např. CYCB1;1) a velkým počátečním 

písmenem (např. CycB1;1) vše standardním písmem. U proteinu kvasinek jsem také použila značení 

p27Kip1 

 

1.1. Buněčný cyklus eukaryot 
Buněčný cyklus (BC) zahrnuje replikaci genomu (S fáze), segregaci chromozomů a 

následnou cytokinezi (M fáze). V klasickém mitotickém buněčném cyklu jsou replikace a M 

fáze odděleny dvěma fázemi G1 a G2 (pojmenované podle anglického slova gap – mezera). 

V G1 fázi (postmitotické) buňka roste a připravuje se na replikaci syntézou potřebných 

komponent jako proteinů, RNA, nukleotidů. Po S fázi přichází G2 fáze (postsyntetická), ve 

které pokračuje růst buňky a dochází k přípravám na mitózu. Fáze G1, S, a G2 se dohromady 

označují jako interfáze. Všechny buňky si nemusejí, a v rámci zachování integrity organismu 

ani nemohou, zachovávat dělící aktivitu. Buňka může v G1 a G2 fázi vystoupit z buněčného 

cyklu do tzv. G0 fáze. Tento stav nemusí být konečný a buňka se do buněčného cyklu může 

opět vrátit (Alberts et al., 1998; Buchanan et al., 2000). 

V mnoha rostlinných i živočišných buňkách neprobíhá výše popsaný buněčný cyklus 

skládající se ze čtyř fází G1, S, G2 a M. Replikace DNA zde není následována mitózou a 

rozdělením buněk, takže dochází k polyploidizaci DNA. Tento proces se nazývá 

endoreduplikace a u rostlin je často spojen s diferenciací určitých pletiv (Inzé, 2005).  

Základní komponenty buněčného cyklu jsou silně konzervované u všech 

eukaryotních organismů. Klíčovými proteiny, které řídí průchod eukaryotických buněk 

buněčným cyklem, jsou serin/threoninové proteinkinázy, tzv. cyklin-dependentní kinázy 

(CDK). Kvasinky mají jednu CDK, oproti tomu rostliny i živočichové mají CDK více, což je 

spojeno se specifickými rolemi jednotlivých typů CDK v průběhu buněčného cyklu. Aktivita 
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CDK závisí na vazbě s regulačními proteiny – cykliny (cyc) pojmenované podle toho, že 

v průběhu buněčného cyklu hladina většiny z nich v buňkách silně kolísá. Dalším způsobem 

ovlivnění aktivity CDK je její fosforylace/defosforylace na specifických místech. Pro 

aktivaci CDK je třeba ji fosforylovat na threoninovém zbytku (T160 nebo na jiném blízkém 

threoninu) a naopak defosforylovat na tyrosinovém zbytku (Tyr15), u živočichů a rostlin i na 

threoninu 14 (Thr14). Na aktivitu CDK má také vliv vazba CDK inhibitorů (Cvrčková, 

1995; Lew a Kornbluth, 1996; Dewitte a Murray, 2003). 

Průchod buňky buněčným cyklem je regulován v tzv. kontrolních bodech. Buňka se 

může v kontrolním bodě zdržet pokud všechny procesy neproběhly jak měly, například 

pokud se nedoreplikovala DNA nebo buňka nedosáhla kritické velikosti. U kvasinek je 

v buněčném cyklu jeden stěžejní kontrolní bod (u Saccharomyces cerevisie je to přechod 

G1/S a u Schizosaccharomyces pombe přechod G2/M), u rostlin i živočichů nacházíme dva 

hlavní kontrolní body G1/S a G2/M. Za další kontrolní bod se považuje přelom metafáze a 

anafáze v M fázi. Jednosměrný průchod buněčným cyklem zajišťuje cyklem časovaná 

degradace významných proteinů (Alberts et al., 1998; Lodish et al., 2000). 

1.2. Buněčný cyklus rostlin 
Rostliny jsou sesilní organismy, které se musí vyrovnávat se změnami svého okolí. 

Buněčné dělení je důležité nejen z hlediska růstu a vývoje, ale rostlině umožňuje utvářením 

nových struktur reagovat na podmínky vnějšího prostředí. Ve srovnání s ostatními 

eukaryotními organismy jsou znalosti o průběhu a regulaci buněčného cyklu u rostlin 

skromnější. Rostliny se od jiných lépe prozkoumaných mnohobuněčných organismů – 

živočichů, liší v mnoha aspektech, například přítomností meristémů (specifických souborů 

dělících se buněk) nebo rigidní buněčné stěny znemožňující migraci buněk. Avšak i přes 

jejich různá specifika je základní schéma kontroly buněčného cyklu shodné nejen 

s živočichy, ale se všemi eukaryotními organismy (Inzé, 2005). 

1.2.1. Základní proteiny buněčného cyklu 

1.2.1.1. Cyklin-dependentní kinázy (CDK) 
Rostlinné CDK jsou děleny podle sekvenčního motivu (tab. 1.1) v místě, kde se váže 

cyklin, na 7 skupin: CDKA až CDKG (Vandepoele et al., 2002; Francis, 2007; Doonan a 

Kitsios, 2009). Nejvíce prozkoumané rostlinné CDK, které můžeme zároveň nalézt u všech 

eukaryot, jsou označovány jako CDKA a řídí průchod oběma kontrolními body G1/S i G2/M 
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(Joubes et al., 2000). Tyto kinázy se vyskytují v nízké hladině i v nedělících se buňkách a 

intenzita jejich exprese u dělících se buněk se v souvislosti s průchodem buněčným cyklem 

nemění (Hemerly et al., 1993). 

Další typ kináz CDKB je pro rostliny specifický. Na rozdíl od CDKA je jejich 

exprese omezena na interval od pozdní S fáze/G2 fáze do M fáze. CDKB se dělí podle svého 

sekvenčního motivu do dvou podtříd: CDKB1 a CDKB2 (Vandepoele et al., 2002; Dewitte a 

Murray, 2003). Geny těchto dvou skupin se mírně liší v časování exprese: mRNA CDKB1 

se akumuluje během S, G2 a M fáze, exprese CDKB2 je specifická pro G2 a M fázi. Význam 

těchto kináz se ukázal jako stěžejní v řízení buněk do mitotického či endoreduplikačního 

cyklu (Boudolf et al., 2004; Verkest et al., 2005a). Na rozdíl od CDKA nejsou tyto rostlinné 

kinázy schopné komplementovat kvasinkové cdc2/cdc28 mutanty (Heberle-Bors, 2001). 

CDKD a CDKF jsou CDK aktivační kinázy (CAK), které aktivují CDK tím, že 

katalyzují fosforylaci těchto proteinů na threoninu 161 (nebo jiném blízkém threoninovém 

zbytku). U rostlin byly identifikovány dvě třídy CAK: dimerická CDKD a monomerická 

CDKF. CDKD je funkčně příbuzná živočišným CAK (CDK7) (Joubes et al., 2000). CDKD 

tvoří komplexy s cykliny typu H a fosforyluje CDK a také C-terminální doménu (CTD) 

největší podjednotky RNA-polymerázy II. U CDKF, jež neinteraguje s cyklinem H, nebyla 

zjištěna CTD kinázová aktivita. CDKF fosforyluje, a tím aktivuje (určité) CDKD – funguje 

jako CAK aktivační kináza (CAKAK) (Shimotohno et al., 2004). Oproti tomu její role jako 

CAK byla nedávno zpochybněna (Takatsuka et al., 2009).  

Role zbylých CDK (C, E, G) v řízení buněčného cyklu zjištěna nebyla. CDKC a 

CDKE vykazují CTD kinázovou aktivitu (Wang a Chen, 2004; Fülöp et al., 2005). CDKC je 

patrně zahrnuta v signalizaci kyseliny abscisové při osmotickém stresu (Huang et al., 2008), 

zatímco role CDKE se ukázala podstatná v utváření květních struktur (Wang a Chen, 2004). 

Funkce CDKG v rostlině zatím zůstává nerozluštěna, ale na základě podobnosti s CDK 

z živočisné říše a její lokalizace v buňce lze usuzovat na úlohu v regulaci transkripce 

(Doonan a Kitsios, 2009). 
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Tab. 1.1: Přehled cyklin-dependentních kináz vyšších rostlin (upraveno dle Umeda et al., 

2005; Francis, 2007; Doonan a Kitsios, 2009; Takatsuka et al., 2009) 

třída (typ) 
CDK sekvenční motiv doba exprese funkce, předpokládaná funkce 

A PSTAIRE konstitutivně G1/S; G2/M 
B1 PPTALRE S; G2; M G2/M 
B2 PPTTLRE G2; M G2/M 
C PITAIRE konstitutivně regulace RNA polymerázy II 
D N(I/F)TALRE G1/S CAK 
E SPTAIRE konstitutivně regulace RNA polymerázy II 
F N(I/F)TALRE? ? CAK?; CAKAK 
G PLTSLRE maximum S fáze patrně úloha v transkripci 

 

1.2.1.2. Cykliny 
Na rozdíl od CDK je exprese cyklinů (až na výjimky) omezena pouze na dělící se 

buňky. Vazba těchto proteinů je nezbytná pro aktivitu CDK. Rostliny svým vysoký počtem 

cyklinů (například v genomu Arabidopsis jich bylo nalezeno přes 40) převyšují ostatní 

eukaryotní organismy. Při analýze cyklinů z Arabidopsis, rýže a mnoha dalších rostlin bylo 

identifikováno 10 tříd. Ty, jejichž role v buněčném cyklu je popsána, jsou cykliny typu A, B, 

D a H (pojmenované po svých živočišných protějšcích) (Vandepoele et al., 2002; Wang et 

al., 2004). 

Cykliny typu H interagují, jak již bylo zmíněno, s CDK aktivační kinázou CDKD. 

Cykliny typu D (D cykliny) jsou označovány jako G1-cykliny, protože ve vazbě s CDKA 

regulují přechod G1/S. Hladina D cyklinů je během buněčného cyklu téměř konstantní (Inzé 

a De Veylder, 2006). Rostlinné D cykliny pravděpodobně, oproti živočišným, hrají roli i v M 

fázi, neboť byla pozorována vazba CycD2, CycD3 a CycD4 na CDKB – kinázu regulující 

přechod G2/M (Kono et al., 2003; Kawamura et al., 2006; Nakai et al., 2006). Všechny D 

cykliny mají na N-konci konzervovaný motiv LxCxE, což je vazebné místo pro 

retinoblastoma-related protein (RBR) - inhibitor vstupu buňky do S fáze. (viz kapitola 

1.2.2.). Stejně jako tento vazebný motiv (LxCxE), je i sekvence PEST (zodpovědná za 

proteolýzu) charakteristická pro všechny D cykliny, a to jak rostlinné, tak živočišné 

(Renaudin et al., 1996).  
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A a B cykliny se nazývají mitotické cykliny. Charakterizuje je, stejně jako jejich 

kvasinkové a živočišné homology, konzervovaná sekvence na N-konci tzv. destrukční box 

(D-box), nezbytný pro jejich proteolýzu v M fázi (Stals a Inzé, 2001). Rostlinné B cykliny 

mohou být stejně jako živočišné regulovány také změnou lokalizace v buňce (Weingartner et 

al., 2003). Cykliny typu A, které se začínají syntetizovat v S fázi, hrají roli v kontrole S-G2-

M fáze. B cykliny se exprimují 

později než A cykliny, objevují 

se v G2 fázi a jsou důležité pro 

přechod G2/M a v M fázi 

(Renaudin et al., 1996; Dewitte a 

Murray, 2003). Jak cykliny A, tak 

cykliny B se váží na CDKA i 

CDKB (Francis, 2007; De 

Veylder, 2007). 

 

 

Obr. 1.1: Regulace buněčného 
cyklu komplexy CDK/Cyc 
(upraveno podle Roef a Van 
Onckelen, 2004). 
 

 
 

1.2.1.3. Další proteiny buněčného cyklu 
CKS (cyklin dependent subunits) jsou proteiny homologické s kvasinkovým Suc1 

(suppresor of cell cycle block). Váží se na CDK a u Arabidopsis byly nalezeny dva zástupci 

této skupiny – CKS1 a CKS2 (Vandepoele et al., 2002). O funkci proteinů CKS se mnoho 

neví, patrně mají vliv na interakci mezi CDK a jejími substráty a mohou fungovat jako 

aktivátory i inhibitory aktivity CDK. CKS interagují s CDKA i CDKB (De Veylder et al., 

2001; Vandepoele et al., 2002; Dewitte a Murray, 2003).  

Důležitými proteiny zasahujícími do regulace buněčného cyklu jsou CDK inhibitory. 

Ačkoliv se živočišné CDK inhibitory podle sekvenční podobnosti rozdělují na INK4 a 

Kip/Cip rodinu (Pavletich, 1999), rostlinné inhibitory vykazují podobnost pouze s jedním 

členem druhé skupiny – s p27Kip1. Kvůli této podobnosti jsou označovány jako KRP (Kip 

related proteins). Vedle KRP byl u rostlin nalezen další CDK inhibitor SIM (SIAMESE) 
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(Churchman et al., 2006; Peres et al., 2007). Rodina SIM nemá žádné protějšky v ostatních 

říších (Wang et al., 2008). U Arabidopsis bylo identifikováno sedm KRP (KRP1-7). Tyto 

proteiny se váží na komplex CDK/cyklin a inhibují jeho aktivitu, interagují s CDK i 

s cyklinem (Wang et al., 1998; Verkest et al., 2005a). Do nedávné doby nebylo jasné, které 

komplexy tyto proteiny inhibují a jestli působí jen v G1 fázi nebo i v G2. O funkci v průběhu 

celého BC svědčila rozdílně se vyskytující maxima jednotlivých KRP (Menges et al., 2005). 

Bylo zjištěno, že KRP interagují pouze s komplexy obsahujícími cyklin typu D a/nebo CDK 

typu A. KRP inhibují tedy tyto komplexy: CycD/CDKA, CycD/CDKB, CycA/CDKA a 

CycB/CDKA (Nakai et al., 2006; Wang et al., 2008). Naopak protein KRP2 je negativně 

regulovaný CycA/CDKB1;1. Po fosforylaci kinázou se tento inhibitor stává substrátem pro 

26S proteasom (Verkest et al., 2005b; Boudolf et al., 2009). Rovněž CDK inhibitor SIM 

inhibuje pouze komplexy obsahující D cyklin a/nebo CDKA (Churchman et al., 2006; Peres 

et al., 2007). 

1.2.2. Průběh a regulace buněčného cyklu 
Regulační proteiny buněčného cyklu jsou kontrolovány na úrovni exprese, 

fosforylace, interakce s ostatními regulačními proteiny a také proteolýzy.  

V řízení průchodu prvním kontrolním bodem buněčného cyklu G1/S hraje stěžejní 

roli komplex CycD/CDKA. Pro aktivitu CDKA je vedle vazby s cyklinem nutná fosforylace 

na threoninovém zbytku zajišťovaná CAK. Klíčový substrát pro aktivní komplex 

CDKA/CycD je retinoblastoma-related protein (RBR). Stejně jako u živočichů, je i u rostlin 

regulace jeho aktivity zásadní pro start DNA replikace. V nefosforylovaném stavu je RBR 

vázán na heterodimeru E2F-DP, a tím ho inaktivuje (De Veylder et al., 2007). Zatímco 

E2Fa/b-DP jsou transkripční faktory zodpovědné za aktivaci S fázních genů (potřebných pro 

replikaci DNA), E2Fc-DP funguje jako inhibitor exprese těchto genů (De Veylder et al., 

2002; del Pozo et al., 2002; Magyar et al., 2005; del Pozo et al., 2006).  

Protože se ve své diplomové práci věnuji popisu rostlin transformovaných genem, 

jenž je u živočichů i hub klíčový pro průchod G2/M, bude regulace průchodu tímto 

kontrolním bodem podrobněji popsána v kapitole 1.2.3.  

V průběhu M fáze je vedle kontrolního bodu na přechodu metafáze/anafáze pro 

rostliny důležitá také regulace tvorby předprofázického prstence a fragmoplastu. Bylo 

pozorováno, že CDK s těmito cytoskeletárními útvary asociují (Mironov et al., 1999).  

Jak bylo zmíněno v úvodu kapitoly, kromě včasné syntézy, aktivace a deaktivace 

proteinů buněčného cyklu je pro jeho průběh stejně zásadní i správné časování jejich 
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degradace. Ubiquitinace a následná degradace 26S proteasomem hraje u rostlin důležitou roli 

např.v regulaci cyklinů A, B (pro výstup z M fáze) a D; KRP1, KRP2, E2Fc a 

pravděpodobně CDKB a CDKF (del Pozo et al., 2002; Verkest et al., 2005a; Yanagawa a 

Kimura, 2005; Jakoby et al., 2006; Kitsios, 2006; Ren et al., 2008).  

Průběh a kontrola buněčného cyklu je pod vlivem různých signálů, které rozhodují o 

jeho uskutečnění, časování a trvání. Látky plnící v rostlině signální funkci a regulující 

všechny pochody včetně buněčného cyklu jsou rostlinné hormony. Kromě nich se stále více 

ukazuje, že v regulaci buněčného cyklu hrají důležitou úlohu i sacharidy. Regulace BC 

látkami signální povahy byla podrobně popsána v mé bakalářské práci (Čiháková, 2006).  

1.2.3. Děje spojené s regulací přechodu G2/M  
Ačkoliv byl buněčný cyklus u 

rostlin podroben pečlivému studiu, stále 

jsou ještě mechanismy jeho regulace 

místy nejasné. Toto zvlášť platí pro 

regulaci vstupu do M fáze (obr. 1.2). 

Řízení přechodu G2/M se účastní kinázy 

CDKA a CDKB s A i B cykliny. Role 

cyklinů D v tomto kroku je zatím 

neobjasněna (De Veylder et al., 2003; 

Roef a Van Onckelen, 2004; Inzé a De 

Veylder, 2006). Pro vstup buňky do 

mitózy musí CDK vedle navázaného 

cyklinu a fosforylovaného 

threoninového zbytku 160 splňovat ještě 

jeden požadavek, a tím je defosforylace 

Tyr15 a Thr14. V procesu inhibiční 

fosforylace/aktivační defosforylace 

těchto aminokyselinových zbytků hrají u 

ostatních eukaryot (u kvasinek pouze 

Tyr15) hlavní roli dva enzymy: kináza 

WEE1, jež je zodpovědná za inaktivaci 

komplexu CDK/Cyc během S a G2 fáze 

fosforylací, a fosfatáza Cdc25, která 

Obr. 1.2: Schematické znázornění regulace 
přechodu G2/M u rostlin (upraveno podle 
Inzé a De Veylder et al., 2006).  
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defosforyluje a tím komplex CDK/Cyc aktivuje. 

Rostlinný homolog WEE1 byl nalezen u kukuřice, Arabidopsis a rajčete (Sun et al., 

1999; Sorrell et al., 2002; Gonzalez et al., 2004). WEE1 fosforyluje kinázy CDKA, CDKB i 

CDKD (Francis, 2007). Snížení exprese tohoto genu v rostlinách vede ke zkrácení buněk 

(Gonzalez et al., 2007), avšak přítomnost WEE1 se pro rostlinu (v nestresových 

podmínkách) nejeví jako nezbytná. Ukázalo se, že WEE1 hraje úlohu při stresu způsobeném 

poškozením DNA - WEE1 je zodpovědná za zastavení buněčného cyklu v G2 fázi, pokud je 

DNA poškozená (De Schutter et al., 2007).  

Existence homologu Cdc25 v rostlinných buňkách byla dlouhou dobu předpokládána. 

Nakonec byl v rostlinné říši plně funkční homolog Cdc25 identifikován, a to u jednobuněčné 

zelené řasy Ostreococcus tauri (Khadaroo et al., 2004). Na základě sekvenční podobnosti 

byl u Arabidopsis objeven Cdc25-like protein (Arath;CDC25) (Landrieu et al., 2004) 

odpovídající katalytické podjednotce Cdc25 ostatních eukaryot. Jeho homology byly 

následně objeveny i u dalších rostlin (Bleeker et al., 2006; Dhankher et al., 2006; Ellis et al., 

2006). 

1.2.3.1. Cdc25 u rostlin a ostatních eukaryot 
Rodina Cdc25 proteinů se v rámci všech eukaryot rozpadá na dvě skupiny: vlastní 

Cdc25 fosfatázy a arsenátreduktázy označované také jako Cdc25-like. Jedním z hlavních 

rozdílů mezi těmito skupinami je chybějící N-koncová regulační doména u arsenátreduktáz. 

Bylo zjištěno, že výše zmíněné Cdc25-like proteiny vyšších rostlin patří právě do skupiny 

arsenátreduktáz (Bleeker et al., 2006; Ellis et al., 2006; Andreeva a Kutuzov, 2008). Ve 

světle těchto informací a vzhledem k plně osekvenovanému genomu modelových rostlin lze 

po letech nejasností okolo rostlinné Cdc25 říci, že vyšší rostliny s největší pravděpodobností 

„pravé“ Cdc25 známé u kvasinek či živočichů postrádají (Ellis et al., 2006). Na základě 

genomových analýz se nicméně zdá, že regulace buněčného cyklu prostřednictvím fosfatázy 

Cdc25 je ancestrální. Tato regulace je na základě dostupných dat však zachovaná pouze u 

skupiny Opistokonta (houby a živočichové), u ostatních skupin často dochází k přebudování 

daného regulačního kroku (Andreeva a Kutuzov, 2008; Kerk et al., 2008). Postupné 

vymizení Cdc25 fosfatázy u skupiny Archaeplastida (řasy, nižší a vyšší rostliny) dokládá 

nález Cdc25 fosfatázy i arsenátreduktázy u řasy Ostreococcus tauri a naopak výskyt pouze 

arsenátreduktáz (4 homology) u jiné řasy Chlamydomonas reinhardtii (Khadaroo et al., 

2004; Robbens et al., 2005; Kerk et al., 2008). Funkční rozdělení této rodiny na základě 

sekvence však ve všech případech nemusí odpovídat. Ačkoliv řada enzymů vykazuje pouze 
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aktivitu příslušející jejich zařazení jako arzenátreduktázy či fosfatázy, některé 

arzenátreduktázy jsou schopné také fosfatázové aktivity. Jejich reálná funkce tak zůstává 

nejasná (Snaith et al., 2003; Ellis et al., 2006; Andreeva a Kutuzov, 2008).  

Arath;CDC25 je schopna defosforylovat rostlinnou CDK na Tyr15 a Thr14 (Landrieu 

et al., 2004), ale nekompletuje cdc25 mutantu u kvasinek (Sorrell et al., 2005). Na druhou 

stranu komplementovala mutantní Escherichia coli defektní v arsenátreduktázové aktivitě 

(Dhankher et al., 2006). Nadexprese daného genu u rostlin vede ke zvýšení jejich tolerance 

k arsenátu (Bleeker et al., 2006). Další z okolností zpochybňující funkci Arath;CDC25 

v regulaci BC je stejná úroveň její exprese ve všech částech rostliny bez ohledu na jejich 

dělivou aktivitu (Sorrell et al., 2005). Na možnou dvojí roli tohoto enzymu ukazují 

experimenty in vitro. V nich vykazoval fosfatázovou i arsenátreduktázovou aktivitu (Ellis et 

al., 2006). 

1.2.3.2. Úloha aktivační defosforylace v G2/M u rostlin  
Na klíčový regulační krok pro vstup rostlinných buněk do mitózy panují 

v současnosti dva hlavní názory. Obecně přijímaná hypotéza staví na podobnosti s ostatními 

eukaryoty a za krok „vše nebo nic“ označuje aktivační defosforylaci Cyc/CDK. Další 

hypotéza fosforylaci/defosforylaci Cyc/CDK za klíčový krok nepovažuje. Boudolf et al. 

(2006) na základě četných analogií mezi Cdc25 octomilky a pro rostliny specifickou 

CDKB1;1 přičítají stěžejní roli právě enzymu CDKB1;1 (obr.1.3). Tento protein aktivuje 

komplex Cyc/CDK fosforylací inhibitoru KRP (Verkest et al., 2005b). Autoři (Boudolf et 

al., 2006) si všímají těchto shodných rysů: Exprese obou proteinů je regulována E2F-DP a je 

přednostně lokalizovaná v aktivně se dělících buňkách. Maximum mRNA je u obou 

detekovatelné na přechodu G2/M. Rovněž oba inhibují vstup buněk do endocyklu (Neufeld 

et al., 1998; Sorrell et al., 2001; Boudolf et al., 2004; Shcherbata et al., 2004; Verkest et al., 

2005a).  

Obrázek 1.3: Porovnání role 
rostlinné CDKB1 a Cdc25 
octomilky v regulaci 
buněčného cyklu (Boudolf et 
al., 2006). 
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Autoři (Boudolf et al., 2006) rovněž své úvahy zasazují do evolučního kontextu. Jak 

již bylo zmíněno, řasa Ostreococcus tauri má „pravou“ Cdc25 fosfatázu (Khadaroo et al., 

2004). U zmíněné řasy byla identifikována CDKA a také kináza podle sekvence nalézající se 

někde na přechodu CDKA a CDKB (Robbens et al., 2005; Corellou et al., 2005). Tato 

CDKB-like s motivem PSTALRE je na rozdíl od typických CDKB schopná 

komplementovat kvasinkovou cdc28 mutantu (Corellou et al., 2005). Naproti tomu u řasy 

Chlamydomonas reinhardtii postrádající „pravou“ Cdc25 je již kromě CDKA i kináza 

CDKB s motivem PSTTLRE, jež je blízce příbuzná CDKB Arabidopsis (Bisova et al., 

2005). Nicméně i tato CDKB je ještě schopná komplementovat kvasinkovou cdc28 mutantu 

(Čížková et al., 2008). Boudolf et al. (2006) z těchto poznatků vyvozují, že u 

Chlamydomonas reinhardtii, stejně jako u vyšších rostlin, CDKB přejala funkci Cdc25.  

Ovšem v rozporu s touto alternativní hypotézou mnozí autoři na základě svých 

zjištění považují aktivační defosforylaci komplexu Cyc/CDK za klíčový regulační krok pro 

vstup do mitózy (Zhang et al., 1996; Orchard et al., 2005; Zhang et al., 2005), stejně tak, jak 

je tomu u ostatních eukaryot. Tam je tato regulace signálem typu „vše nebo nic“ (Lew a 

Kornbluth, 1996; O'Farrell, 2001). Z pokusů Zhanga a spolupracovníků na suspenzních 

kulturách tabáku (1996, 2005) vyplývá nejen to, že inaktivní CDK v G2 fázi je 

fosforylována na Tyr15, ale i poznatek, že defosforylace tohoto zbytku a s tím spojený vstup 

do mitózy může být nastolen expresí cdc25 ze S. cerevisiae. Buněčné suspenze BY-2 tabáku 

transformované cdc25 z S. pombe vykazovaly vyšší aktivitu CDKB1 než u kontroly. Autoři 

rovněž zaznamenali výrazné zkrácení G2 fáze a s tím spojené zmenšení buněk vstupujících 

do mitózy (Orchard et al., 2005). Menší buňky byly zjištěny i v kořenových meristémech 

tabáku transformovaného tímto genem (Bell et al., 1993; McKibbin et al., 1998). Tyto údaje 

poukazují na úlohu aktivační defosforylace v regulaci přechodu G2/M. V experimentech 

bylo defosforylace dosaženo působením kvasinkové Cdc25 fosfatázy. Který enzym však tuto 

reakci katalyzuje u rostlin, z těchto experimentů nevyplývá.  

U rostlin je krok aktivační defosforylace spojen s působením rostlinných 

fytohormonů cytokininů. V různých experimentech bylo pozorováno, že pro průchod 

kontrolním G2/M jsou cytokininy vyžadovány (Valente et al., 1998; Laureys et al., 1998; 

Orchard et al., 2005; Hartig a Beck, 2005), a to právě pro posttranslační aktivaci komplexu 

Cyc/CDK defosforylací tyrosinu (Zhang et al., 1996; Zhang et al., 2005). Buněčné suspenze 

tabáku se po odebrání cytokininu zastavily v buněcném cyklu na přechodu G2/M. V této fázi 

byly v buňkách detekovány inaktivní fosforylované CDK. Exprese cdc25 ze S. pombe 

dokázala u těchto buněk cytokininový požadavek pro vstup do mitózy nahradit (Zhang et al., 
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1996; Zhang et al., 2005). Stejných výsledků bylo dosaženo po snížení endogenní hladiny 

cytokininů inhibitorem jejich syntézy lovastatinem. Buněčné suspenze BY-2 tabáku se po 

zablokování biosyntézy cytokininů také zastavily v G2/M, zatímco buňky exprimující 

kvasinkový cdc25 pokračovaly v dělení (Orchard et al., 2005). Cytokininy by tedy měly být 

na přechodu G2/M zodpovědné za aktivační defosforylaci nepřímo přes ovlivnění zatím 

neznámé fosfatázy. Další způsob regulace aktivity CDK cytokininy, mimo působení na 

předpokládanou fosfatázu, by mohl spočívat v přímé interakci cytokininů a CDK. Tato 

hypotéza je podložena výsledky experimentů s cytokininovým analogy olomoucinem a 

rascovitinem, které inhibovaly CDK vazbou na místo, kde se váže ATP (Schultze-Galmen et 

al., 1995; Planchais et al., 1997). Popřípadě by cytokinin mohl mít vliv i na snížení hladiny 

WEE1 kinázy (Dewitte a Murray, 2003).  

Aby přiblížil roli dosud neznámé fosfatázy (zodpovědné za aktivační defosforylaci 

CDK) ve vývoji rostliny, vnesl Bell se spolupracovníky (1993) gen cdc25 ze S. pombe do 

rostlin Nicotiana tabacum. Transformace zasáhla více vývojových procesů a tyto změny 

většinou nelze vysvětlit jen na základě urychlení vstupu buněk do mitózy. Popisu 

transformantu, který je zároveň materiálem pro tuto práci, je věnována následující kapitola. 

 

1.2.3.3. Popis Nicotiana tabacum s vneseným genem cdc25 ze S. pombe 
 Bell et al. (1993) odvodili 8 nezávisle transformovaných linií tabáku genem cdc25 

z S. pombe. Překvapivě bylo zjištěno, že vedle očekávatelného zmenšení velikosti buněk 

kořenového meristému, byly u všech linií pozorovány výrazné změny v morfologii listové 

čepele a v urychlení nástupu kvetení. Suchomelová (1999) ve své diplomové práci zjistila 

odlišné chování transformantů od divokého genotypu při organogenezi de novo. Stonkové 

segmenty transformovaných rostlin vykazovaly posun v organogenní odpovědi ve prospěch 

tvorby prýtů. Tento efekt, simulující ošetření cytokininy, byl nazván jako cytokinin-like 

efekt. Na intaktních rostlinách i buněčných suspenzích byla pozorována změna 

v sacharidovém metabolismu transformantů, která rovněž se zmíněným efektem souvisela 

(Smoloňová, 2003; Suchomelová-Mašková et al., 2008). Velké úsilí bylo věnováno studiu 

problematiky změněné regulace kvetení (Smoloňová, 2003; Vojvodová, 2005). Výzkum 

kořenového systému byl však dosud poněkud opomíjen. 
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1.3. Kořen 
Kořen je vegetativní, zpravidla podzemní orgán rostliny uzpůsobený k příjmu vody a 

minerálních živin. Ukotvuje rostlinu v půdě a má rovněž důležitou funkci v metabolismu – je 

hlavním místem tvorby cytokininů, některých kroků přeměny dusíkatých sloučenin a 

syntetizují se zde auxiny (Ljung et al., 2005; Aloni et al., 2006). Základ kořene se u 

semenných rostlin utváří embryonálně, nazývá se radikula. Po vyklíčení se radikula 

přeměňuje v primární kořen, který se může dále větvit a dát tak vznik kořenům postranním. 

Postranní kořeny zakládající se v pericyklu primárního kořene nazýváme sekundární (či 

prvního řádu), kořeny vzniklé větvením sekundárních kořenů pak terciální (či druhého řádu). 

Posledním typem kořenů jsou kořeny adventivní, které mohou vznikat na libovolné části 

rostliny a z různých pletiv (Cannon, 1949). Základní struktura kořenového systému je 

geneticky daná a druhově specifická. Velký vliv na výslednou podobu kořenového systému 

však mají vnější podmínky. Kořen roste v heterogenním prostředí, a musí proto neustále 

optimalizovat svůj růst a vývoj (Malamy, 2005; Hodge et al., 2009). 

Směrem od apexu kořene lze rozlišit několik zón charakterizovaných rozdílným 

chováním buněk (obr. 1.4). První zóna je apikální (proximální) meristém sestávající 

z aktivně se dělících buněk. 

S apikálním meristémem sousedí 

oblast nazývaná bazální meristém. 

Tento již několik desetiletí 

zavedený termín v sobě 

pravděpodobně zahrnuje později 

definovanou přechodovou zónu 

neboli „oblast postmitotického 

isodiametrického růstu, vymezenou 

na základě vnímání exogenních 

vlivů (Baluška et al., 1990). 

Dalším termínem pro oblast 

bazálního meristému je „distální 

elongační zóna“ (Ishikawa a 

Evans, 1995). Z prací není zcela zřejmé, jestli jsou všechny takto autory vymezené zóny 

identické, nebo se překrývají jen částečně. V recentních článcích se rovněž autoři nedrží 

 
Obrázek 1.4: Zóny kořene; RC=čepička (upraveno 
podle Beemster et al., 2003) 
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shodného značení. V dalším textu bude preferován pojem bazální meristém, kde by však tato 

paušalizace mohla vést k chybné interpretaci, bude zachováno značení používané autory v 

citovaných pracech. V oblasti bazálního meristému se buňky přestávají dělit a zvolna se 

začínají prodlužovat. Tato oblast je odpovědná za příjem a zpracování většiny signálů 

z vnějšího prostředí – např. informace o poloze, kontaktu s předmětem či o obsahu vody 

v substrátu (Ishikawa a Evans, 1995). Rovněž jsou zde přijímány a vyhodnocovány 

endogenní signály (De Smet et al., 2007; Dello Ioio et al., 2007). Po opuštění bazálního 

meristému vstupují buňky do elongační zóny, která je lokalizována několik milimetrů až 

jeden centimetr od vrcholu kořene. Zde se buňky prodlužují především zvětšováním objemu 

své vakuoly (Brumfield, 1942). Následně se buňky začnou morfologicky diferencovat 

v závislosti na typu pletiva, ke kterému přináležejí. Diferenciace různých typů buněk probíhá 

v různé vzdálenosti od vrcholu (Dolan et al., 1993; Beemster et al., 2003). Následuje „zóna 

dospělých buněk“ (mature zone), kde lze rozlišit zónu větvení, a pokud kořen sekundárně 

tloustne, tak i zónu sekundárního růstu.  

Povrch kořene kryje zpravidla jednovrstevná pokožka (epidermis) s kořenovými 

vlásky. Pod pokožkou se nachází primární kůra (kortex), která je rozlišena na dvě až tři 

vrstvy – exodermis, mezodermis a endodermis. Nejvnitřnější z vrstev – endodermis, je 

v kořeni semenných rostlin přítomná vždy. Tato vrstva funguje jako apoplastická bariéra 

díky přítomnosti Casparyho proužků, což jsou modifikované části buněčných stěn. U 

některých rostlin se těsně pod pokožkou nalézá další apoplastická bariéra rovněž obsahující 

Casparyho proužky – exodermis (Enstone et al., 2003). U Arabidopsis obsahuje kořen vedle 

endodermis jen jednu vrstvu primární kůry (Dolan et 

al., 1993; obr. 1.5). Primární kůra obklopuje střední 

válec tvořící centrální část kořene. Centrální válec 

sestává z pericyklu, vodivých elementů a případně 

dřeně. Pericykl je nejčastěji jednovrstevný, např. u 

Arabidopsis a ředkvičky (Blakely et al., 1982; 

Laskowski et al., 1995), ale může být i vícevrstevný, 

ať již celý nebo pouze lokálně, např. u mrkve a hrachu 

(Lloret et al., 1989). V pericyklu se zakládají 

postranní kořeny a rovněž nové prýty při 

organogenezi de novo (Atta et al., 2009). Tento 

proces má v začátcích překvapivě velmi podobné rysy jako tvorba postranních kořenů, a to 

jak na úrovni morfologické, tak na úrovni exprese jednotlivých genů. Střední válec vedle 

Obrázek 1.5: Stavba kořene 
Arabidopsis (upraveno podle 
Dolan et al., 1993). 
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pericyklu obsahuje radiálně uspořádaná vodivá pletiva. U radiálního cévního svazku se 

paprsčitě střídají xylémové a floémové části – póly. Podle počtu xylémových pólů 

označujeme kořen jako monarchní (jeden xylémový pól) až polyarchní. Tabák i Arabidopsis 

mají kořen diarchní. Primární pletiva vznikají z prokambia. Pokud se v rostlině tvoří 

sekundární vodivá pletiva, vyvíjejí se z kambia vznikajícího z prokambia (Votrubová, 2001). 

Růst kořenů většiny krytosemenných rostlin je v průběhu ontogeneze ukončen. Je-li 

ukončení geneticky naprogramované, označuje se takový růst jako determinovaný 

(Sablowski, 2007).  

 

1.3.1. Apikální meristém kořene 
Rostlinné orgány se na rozdíl od orgánů živočichů vyvíjejí především 

postembryonálně, proto je po celý život rostliny nezbytná přítomnost souborů buněk 

specializovaných k dělení – meristémů. Na vrcholu kořene primárního, postranních i 

adventivních je umístěn apikální kořenový meristém RAM (root apical meristem). Je tvořen 

buňkami nazývanými iniciály, které asymetrickým dělením dávají vznik dvěma nestejným 

produktům: iniciále a derivátu iniciály. Iniciály procházejí buněčným cyklem po celou dobu 

existence meristému, naproti tomu jejich deriváty jen po omezenou dobu, poté se diferencují. 

RAM produkuje buňky dvěma směry, a tak dává vznik jak samotnému kořeni, tak kořenové 

čepičce pokrývající kořenový meristém. Kořenová čepička sestává ze dvou morfologicky 

odlišných oblastí – centrální části (kolumely) a periferní části. Čepička chrání RAM při 

prorůstání kořenu substrátem, vedle toho má rovněž funkci v gravitropických reakcích 

(Evert, 2006).  

Aktivně dělící se iniciály obklopují oblast buněk dělících se 10–20x pomaleji, jejichž 

soubor se nazývá klidové centrum (quiescent centre, QC) (Clowes, 1954). To má zásadní 

úlohu v udržení dělivé aktivity iniciál a buněčného vzoru kořene. QC je rovněž rezervoárem 

zdravých buněk umožnující při poškození kořene obnovit meristém (Feldman a Torrey, 

1976; van den Berg et al., 1997; Doerner, 1998). Feldman a Torrey (1976) zjistili, že 

samotné vypreparované QC je schopno regenerovat celý kořen. Velikost QC je druhově 

specifická a koreluje s tloušťkou kořenů (Clowes, 1984). Např. u Arabidopsis klidové 

centrum sestává ze čtyř buněk (Dolan et al., 1993), naproti tomu u jednoděložných rostlin je 

značně větší (Clowes, 1984). Velikost QC lze pozitivně ovlivnit zvýšením množství 

sacharózy v médiu (Feldman, 1984). Pokusy s uříznutými částmi kořenových špiček 

kukuřice a s laserem zničeným QC Arabidopsis ukázaly, že rostliny jsou schopny vytvořit 
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nové QC, pokud je alespoň část okolních iniciál zachována (Feldman, 1976; Xu et al., 2006). 

Z toho vyplývá, že buňky QC mohou být za určitých okolností nahrazeny jinými a jejich 

specifita je patrně dána pozicí, kterou v meristému zaujímají. Pro oblast klidového centra a 

iniciál, jež ho obklopují, je v odborné literatuře zaveden název „stem cell niche“, kvůli 

absenci vhodného českého ekvivalentu bude tato oblast v dalším textu značena STN. 

Podle vztahu iniciál k jednotlivým pletivům tvořícím kořen lze apikální meristém 

rozdělit na 2 základní typy – na typ uzavřený a otevřený. Oba typy nalezneme jak u 

jednoděložných rostlin, tak u rostlin dvouděložných. V uzavřeném typu lze rozlišit tři 

soubory iniciál, které dávají vznik jednotlivým částem kořene: čepičce, primární kůře a 

střednímu válci. Pokožka se může tvořit ze společných iniciál s čepičkou nebo s primární 

kůrou – podle toho se uzavřený typ dělí na dva podtypy. U obou podtypů uzavřeného 

meristému je kořenová čepička zřetelně oddělena od ostatních pletiv (Evert, 2006). Společné 

iniciály pokožky a čepičky byly pozorovány např. u zástupců Brassicaceae, Solanaceae či 

Rosaceae (Clowes, 1984; Dolan et al., 1993). Naopak druhý podtyp je charakteristický 

především pro jednoděložné rostliny např. Poaceae (Clowes, 1984). Otevřený meristém má 

pouze jeden soubor iniciál, který umožňuje vznik všech typů pletiv. U tohoto typu nelze 

jasně vymezit hranice mezi čepičkou a vlastním kořenem. Popsanou organizaci meristému 

nalezneme například u cibule, jetele, hrachu a slunečnice (Clowes, 1984). Otevřený typ 

meristému byl ještě následně rozlišen na základní otevřený a středně otevřený. Podle 

fylogenetické studie je právě typ středně otevřený původní a z něho vznikl jak základní 

otevřený, tak uzavřený typ (Groot et al., 2004). Typ meristému se však během ontogeneze 

může měnit. Chapman et al. (2003) ukázali na pěti sledovaných druzích rostlin posun od 

uzavřeného meristému k středně otevřenému. Tyto změny patrně souvisí s determinací růstu 

kořenů (Baum et al., 2002; Chapman et al., 2003).  

Regulace vzniku, vývoje a udržování funkčního apikálního meristému je na 

molekulární úrovni zatím známá jen částečně. Mnoho vazeb mezi jednotlivými 

komponentami a i mnoho komponent samotných zůstává stále neodhalených.  

Geny nezbytnými pro ustavení klidového centra během embryogeneze a udržení 

funkce STN v průběhu ontogenze jsou PLT geny (PLETHORA) PLT1, PLT2 a PLT3 a gen 

BBM (BABY BOOM) (Aida et al., 2004; Galinha et al., 2007). Tyto geny kódují transkripční 

faktory patřící do společné podrodiny AIL (AINTEGUMENTA-like) v rámci rodiny AP2 

(APETALA2) (Nole-Wilson et al., 2005). Členové této rodiny hrají důležitou úlohu 

v udržení orgánové identity a účastní se procesů jako např. kvetení, vývoje semen či vývoje 

listů (Riechmann a Meyerowitz, 1998). PLT1 a PLT2 jsou si sekvenčně velmi podobné, 
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PLT3 a BBM jsou od nich fylogeneticky vzdálenější (Nole-Wilson et al., 2005). Exprese 

PLT a BBM probíhá již v globulárním stádiu embrya a je pro ni nezbytná přítomnost 

auxinového maxima. Tvorba PLT je regulována proteinem MP/ARF5 

(MONOPTEROS/Auxin response factor) – jedním z komponent auxinové signalizační dráhy 

(Hamann et al., 2002; Aida et al., 2004; Casson et al., 2005). V kořeni je místem exprese 

všech čtyř genů PLT1, PLT2, PLT3 a BBM QC s okolními iniciálami (obr 1.6). O jisté míře 

zastupitelnosti v rámci těchto genů vypovídá chování mutantů, kteří až na snížený růst 

kořene nevykazují žádné defekty. Naproti tomu u dvojitého mutanta plt1 plt2 dochází po 

několika dnech k zastavení růstu kořene vlivem diferenciace všech buněk STN (Aida et al., 

2004). Trojitý mutant plt1 plt2 plt3 postrádá kořen, ačkoliv embryonální kořenový pól je 

vyvinut. Mutant plt1 plt2 plt3 bbm postrádá nejen kořen ale i 7hypokotyl a fenotypově se tak 

podobá mutantu genu pro MONOPTEROS (Galinha et al., 2007).  

Vedle auxin/PLT dependentní dráhy se v udržení identity apikálního meristému 

kořene uplatňuje dráha zahrnující proteiny SHR (SHORTROOT) a SCR (SCARECROW) 

(Sabatini et al., 2003; Aida et al., 2004), které byly již dříve identifikovány v souvislosti 

s regulací radiálního uspořádání pletiv kořene Arabidopsis. (Di Laurenzio et al., 1996; 

Helariutta et al., 2000). SHR je exprimován ve středním válci a odtud je protein 

transportován (nejen) do QC, kde aktivuje expresi SCR. Mutanti shr i scr mají abnormálně 

organizované QC, které po několika dnech po vyklíčení ztrácí svoji identitu zcela (Nakajima 

et al., 2001; Sabatini et al., 2003). Nicméně mechanismus působení této dráhy na správnou 

funkci QC zatím znám není. 

Souhra mezi SHR/SCR, PLT a PIN proteiny (výtokovými přenašeči auxinu) byla 

dobře zmapována při znovuustavení QC po jeho zničení laserem. PLT přeorientovává 

auxinový tok ovlivněním exprese PIN a zároveň reguluje transport SHR do jádra, kde 

dochází k expresi SCR. Poté je QC ustaveno souhrou PLT a SCR (Xu et al., 2006).  

 

 

Obrázek 1.6: Místo 
exprese jednotlivých 
genů důležitých pro 
ustavení a funkci 
RAM (upraveno podle 
Aida et al., 2004) 
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Stejně jako pro ustavení apikálního meristému prýtu (shoot apical meristem – SAM), 

tak i pro ustavení RAM je nezbytná exprese genu s homeoboxovou doménou (Nardmann et 

al., 2009). Pro SAM je to gen WUS (WUSCHEL), který se exprimuje již v 16-ti buněčném 

stádiu embrya a po celou dobu ontogeneze specifikuje určitou skupinu buněk jako iniciály. 

Exprese WUS je pod negativní zpětnou kontrolou svého cílového proteinu CLV3 

(CLAVATA3). CLV3 se váže na membránovou kinázu tvořenou dimerem proteinů CLV1 a 

CLV2, čímž se spouští signalizační dráha vedoucí k snížení exprese WUS. Touto zpětnou 

vazbou je regulována velikost oblasti exprimující WUS a tím velikost SAM (Castellano a 

Sablowski, 2005). Obdobnou funkci jako WUS patrně v kořeni zaujímá WOX5 

(WUSCHEL-related homeobox5) (Sarkar et al., 2007). WOX5 se začíná exprimovat těsně 

po dělení 16-ti buněčného embrya, a to v jedné z buněk vzniklé asymetrickým dělením 

hypofýzy, z níž následně vzniká klidové centrum. V postembryonálním kořeni se WOX5 

exprimuje pouze v QC (Haecker et al., 2004; Sarkar et al., 2007). Pokud dojde k mutaci 

v tomto genu, iniciály se diferencují a STN zaniká (Sarkar et al., 2007). Byl nalezen i peptid 

blízce příbuzný CLV3 – CLE40, který přes kinázu ACR4 (ARABIDOPSIS CRINKLY 4) 

negativně ovlivňuje expresi WOX5. Zatím však nebylo potvrzeno, zda je i exprese CLE40, 

analogicky k situaci v SAM, závislá na působení WOX5 (Stahl et al., 2009). Při hledání 

vazeb WOX5 k výše zmíněným drahám bylo zjištěno, že hladina WOX5 je závislá na 

působení auxinu a správné funkci SHR/SCR, na přítomnosti PLT však nezávisí (Sarkar et 

al., 2007).  

Nejnovějším nalezeným dílkem do skládačky je poznatek, že gen MD (MERISTEM-

DEFECTIVE), exprimující se taktéž již v globulárním stádiu embrya (Casson et al., 2005), je 

rovněž zodpovědný za udržení meristematické aktivity RAM. Činí tak však nezávisle na 

auxinové signalizaci. Zdá se, že MD působí v signální kaskádě paralelně se signalizací 

MONOPTEROS a stejně jako tento protein reguluje hladinu PLT (Casson et al., 2009). 

1.3.2. Zakládání a vývoj postranních kořenů 
Postranní kořeny (lateral root, LR) se u rostlin zakládají v pericyklu. Toto pletivo 

však není jednotné, buňky se v něm odlišují svojí schopností dělení i po opuštění meristému. 

Heterogenita buněk je pozorovatelná také na anatomické úrovni. Část pericyklu 

s kompetencí tvořit postranní kořeny obsahuje znatelně menší buňky s hustší cytoplasmou a 

menšími vakuolami než zbylé buňky pericyklu (Lloret et al., 1989; Laskowski et al., 1995; 

Himanen et al., 2004). U většiny dvouděložných rostlin byly zóny pericyklu s potenciálem 

tvořit primordia (lateral root primordia, LRP) nalezeny v sousedství xylémových pólů, např. 
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u Arabidopsis, ředkvičky, hrachu nebo čekanky. Stejné uspořádání však bylo zjištěno i u 

jednoděložné rostliny – cibule (Lloret et al., 1989; Laskowski et al., 1995; Vuylsteker et al., 

1998). Oproti tomu u mrkve a kukuřice jsou tyto buňky situovány v sousedství floémových 

pólů (Lloret et al., 1989; Casero et al., 1995). U Arabidopsis se pericyklové kompetentní 

buňky k tvorbě LRP nacházejí ve třech řadách sousedících s xylémem (Dubrovsky et al., 

2001). Kvůli jejich zachované schopnosti dělení byl pro tyto buňky zaveden termín 

„rozšířený meristém“ (Casimiro et al., 2003).  

Dokud nebyla známá rozdílná kompetence pericyklových buněk k tvorbě LRP, 

panovaly v literatuře protichůdné názory ohledně kontrolního bodu buněčného cyklu (BC), v 

němž pericyklové buňky BC opouštějí. Průlomovou se v této oblasti stala práce na 

Arabidopsis (Beeckman et al 2001). Autoři vytvořili pomocí expresí jednotlivých genů BC 

model, který dokázal dát do souladu dosavadní protichůdné údaje. Buňky pericyklu se s 

rostoucí vzdáleností od apexu přestávají dělit a zastavují se v G1 fázi. Výjimkou jsou 

pericyklové buňky sousedící s xylémovými póly. Ty v dělení pokračují, i když ostatní buňky 

pericyklu a všech dalších pletiv kořene se již dělit přestaly. V průchodu buněčným cyklem se 

tyto buňky zastavují až v G2 fázi (Beeckman et al., 2001). Buněčný cyklus ale zcela 

neopouštějí, občasně se dělí i po opuštění meristému (Dubrovsky et al., 2000). Zastavení 

zbylých pericyklových buněk v G1 fázi je s největší pravděpodobností dáno přítomností 

KRP1 a KRP2 proteinů – inhibitorů CDK (Himanen et al., 2002). V udržení kompetence 

pericyklových buněk k dělení hraje roli jaderný protein ALF4 (aberrant lateral root 

formation). Mutant alf4 netvoří žádné LR ani po ošetření auxinem. Exprese genů BC 

pericyklových buněk tohoto mutanta ukazuje na zablokování cyklu v kontrolním bodě G2/M 

(Didonato et al., 2004). Odhalit příbuznost proteinu ALF4 k proteinům buněčného cyklu či 

auxinové signalizace, která by mohla blíže osvětlit jeho funkci, se však zatím nezdařilo. 

Protein ALF4 se nepodobá ani žádnému proteinu z ostatních říší.  

Speciální dělení buněk, tzv. formativní dělení, které dává následně vzniknout 

kořenovému primordiu, za normálních podmínek proběhne jen u některých z kompetentních 

buněk. Tyto buňky se nazývají zakladatelské (founder cells – FC). Zakladatelskými buňkami 

se u cibule stávají dvě pod sebou sousedící buňky pericyklu (Casero et al., 1993). U 

Arabidopsis se obvykle zakladatelskými buňkami rovněž stávají dvě sousedící buňky 

pericyklu (Dubrovsky et al., 2001), i když titíž autoři u Arabidopsis pozorovali vznik 

primordií i z jediné zakladatelské buňky. Získání specifity pericyklové buňky pro to, stát se 

buňkou zakladatelskou (anglicky „priming“), probíhá již v bazálním meristému (De Smet et 

al., 2007). Ve zmíněné oblasti kořene autoři pozorovali zvýšení hladiny auxinu v určitých 
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buňkách. Tento jev se opakoval v časových intervalech korelujících s intervaly zakládání 

postranních kořenů v proximální části kořene (Dubrovsky et al., 2006). Zde pro iniciaci 

tvorby primordia musí zakladatelské buňky obdržet další auxinový signál (De Smet et al., 

2007). Dubrovsky et al. (2008) zjistili, že specifikace zakladatelských buněk může 

proběhnout i mimo bazální meristém, a to v libovolné z kompetentních buněk, navýší-li se 

v ní uměle hladina auxinu. Zakladatelské buňky, stejně jako ostatní buňky pericyklu 

kompetentní k dělení, mohou podstupovat proliferativní dělení bez návaznosti k vzniku 

primordia (Dubrovsky et al., 2000). 

Formativní dělení vedoucí k vzniku primordia podstupují zakladatelské buňky 

několik mm od kořenové špičky – 3-8 mm u Arabidopsis, 3 mm u hrachu, 7 mm u cibule a 

Vicia faba (MacLeod a Thompson, 1979; Casero et al., 1993; Dubrovsky et al., 2000). 

Formativní dělení je spojeno s migrací jader ke společné buněčné stěně zakladatelských 

buněk (Casero et al., 1993). Následuje příčně orientované asymetrické dělení obou FC. 

Výsledkem jsou čtyři buňky, z nichž dvě prostřední kratší jsou obklopené dvěma většími 

(Dubrovsky et al., 2001). Popsané uspořádání je první stádium tvorby primordia. U 

Arabidopsis, slunečnice, mrkve či ředkvičky se větší buňky ještě opakovaně asymetricky 

rozdělí a dají tak vznik dalším kratším buňkám. Naproti tomu u kukuřice další asymetrické 

dělení nenásleduje (Casero et al., 1995; Malamy a Benfey, 1997). Kratší buňky vzniklé 

formativním dělením exprimují ACR4 (kinázu zahrnutou v signalizaci WOX5). ACR4 je 

používán jako marker pro odlišení buněk vzniklých formativním dělením od buněk 

vzniklých dělením proliferačním (De Smet et al., 2008). Druhému stádiu vývoje LRP dává 

vznik periklinální dělení, kterého se však neúčastní periferní krátké buňky. Následují další 

dělení v antiklinálním a periklinálním směru a zvětšování buněk primordia. Jednotlivá stádia 

primordií definovali u Arabidospsis Malamy a Benfey (1997) (viz obr 1.7). Primordia se u 

Arabidopsis zakládají striktně akropetálně se stejným časovým odstupem (15 hodin). Vlivem 

nestejné rychlosti vývoje a prorůstání LRP (popř. i úplného zastavení růstu) se však již tato 

pravidelnost nepromítá do časování vynořování primordií z mateřského kořene (Dubrovsky 

et al., 2006).  
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Obrázek 1.7: Stádia tvorby primordia postranního kořene (upraveno podle Malamy a 
Benfey, 1997). 
 

1.4. Regulace vývoje kořenového systému 
Utváření kořenového systému je dynamický proces, který je závislý na mnoha 

faktorech. Mezi vnější faktory můžeme jmenovat dostupnost minerálních živin jako dusíku, 

fosforu či síry (Lopez-Bucio et al., 2003; Malamy, 2005), dostupnost sacharidů (Freixes et 

al., 2002), světelné podmínky, dostupnost vody, teplotu, mechanické působení, přítomnost 

různých chemikálií a v neposlední řadě i faktory biotické (Hodge et al., 2009). Rostlina je 

přisedlý organismus, a proto musí být schopná zmíněné faktory vnějšího prostředí vnímat a 

patřičně na ně reagovat. Důležitými prostředníky jsou zde fytohormony – signální látky jsou 

nezbytné nejen v reakcích na vnější podmínky, ale i v reakcích na vnitřní poměry. 

Fytohormony hrají nezastupitelnou roli v naplňování ontogenetického programu rostliny. 

Nejdůležitějšími fytohormony při utváření kořenového systému jsou auxiny, jejichž 

působení v kořenech je také v současné době ze všech fytohormonů nejvíce prozkoumané. 

Již v předchozím textu byl naznačen jejich význam při utváření apikálního meristému či při 

vzniku a vývoji postranních kořenů. rovněž cytokininy Růst i větvení kořenů ovlivňují 

rovněž cytokininy (Werner et al., 2003; Kuderová et al., 2008). Známý je také vliv ethylenu, 

který negativně ovlivňuje prodlužování kořene (Růžička et al., 2007). Kyselina abscisová, 

jejíž hladina v rostlině vzrůstá při stresu např. za sucha, hraje negativní roli v pozdních 

fázích vývoje postranních kořenů a naopak pozitivní v růstu primárního kořene (De Smet et 

al., 2006). Přes dlouhodobé mínění, že gibereliny vliv na kořeny nemají, inhibice jejich 

biosyntézy posléze ukázala pozitivní úlohu těchto fytohormonů v kořenovém růstu 

(Tanimoto, 1987, Tanimoto, 2005). Nízká koncentrace exogenně dodaných brassinosteroidů 

působí na kořenový růst stimulačně. Mutanti v syntéze brassinosteroidů mají méně větvený 
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kořen se zmenšeným meristémem (Benková a Hejátko, 2009). Bylo zjištěno, že signalizace 

brassinosteroidů je s auxinovou signalizací v kořenech těsně spjatá (Hardtke et al., 2007).  

Protože se ve své práci věnuji charakteristice kořenového systému transformovaných 

rostlin, jejichž chování v předchozích experimentech simulovalo zvýšenou hladinu 

cytokininů, bude vlivu cytokininů na kořeny v tomto textu věnována zvýšená pozornost. 

Diskutovat však vliv těchto fytohormonů bez přiblížení funkce hlavního morfogenního 

faktoru v kořenech auxinu by bylo obtížné, proto nejprve následuje kapitola věnována právě 

jemu.  

1.4.1. Auxin a jeho vliv na kořeny 
Auxin v rostlinách hraje důležitou úlohu v řadě rozličných procesů, např. v 

buněčném dělení, ustavení polarity, diferenciaci vodivých pletiv, apikální dominanci či 

tropismech. Nejrozšířenějším auxinem přítomným ve všech rostlinách je kyselina indolyl-3-

octová (IAA) (Kamínek, 2002; Davies, 2004). 

Tvorba a vývoj kořenového systému je s tímto fytohormonem těsně spjata. Již 

samotné zakládání kořene během embryogeneze je na auxinu závislé (Friml et al., 2003; 

Müller a Sheen, 2008). Auxin hraje klíčovou roli v ustavení a udržování apikálního 

meristému, v prodlužování kořene a v zakládání a prorůstání postranních kořenů (Casimiro 

et al., 2003; Benková et al., 2009; Péret et al., 2009). Hlavní místo biosyntézy auxinu 

nalezneme v mladých listech. Co se týče kořene, je jeho syntéza největší v oblasti apikálního 

meristému (Ljung et al., 2001; Ljung et al., 2005).  

1.4.1.1. Transport a vedení signálu auxinu 
Pro pochopení působení auxinu v kořenech je nezbytné poznání specifik transportu 

tohoto fytohormonu. Transport auxinu v rostlině probíhá dvěma způsoby, které se vzájemně 

doplňují. První je transport prostřednictvím vodivých pletiv, označovaný rovněž jako 

transport na dlouhou vzdálenost. Druhým způsobem je pomalejší aktivní transport z buňky 

do buňky, který je charakteristický tím, že může být veden jen v určitém směru – polárně. 

Polární auxinový transport (PAT) je zajištěn asymetrickou lokalizací výtokových přenašečů 

z rodiny PIN (PINFORMED) (Gälweier et al., 1998; Petrášek et al., 2006). U Arabidopsis 

thaliana bylo nalezeno 8 těchto transmembránových proteinů (PIN1-8) (Blilou et al., 2005; 

Vieten et al., 2007). Vstup auxinu (IAA) do buněk může být pasivní přes membránu, nebo 

aktivní pomocí vtokových přenašečů AUX1/LAX (AUXIN RESISTANT1/LIKE AUX1). 

Zatím byly u Arabidopsis thaliana objeveny 4 proteiny této skupiny: AUX1, LAX1-LAX3 
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(Bennet et al., 1996; Parry et al., 2001; Yang et al., 2006; Petrášek a Friml, 2009). I AUX1 

vykazuje v určitých pletivech polární lokalizaci (Feraru a Friml, 2008).  

V kořeni probíhá PAT buňkami středního válce od báze směrem ke kořenové špičce 

(akropetálně), kde se tok auxinu otáčí a 

vnějšími pletivy je tento fytohormon 

transportován zpět směrem k bázi kořene 

(bazipetálně). Pro popsanou dráhu byl 

vzhledem k podobnosti s obrácenou 

fontánou zaveden termín „fountain 

model“ (Benková et al., 2003). V oblasti 

začátku prodlužování buněk (v 

přechodové zóně) se část vnějšího 

bazipetálního toku obrací a vnitřními 

vrstvami směřuje opět ke špičce (Blilou 

et el., 2005). Tato cirkulace auxinu a 

zároveň jeho syntéza v kořenové špičce 

umožňuje určitou nezávislost na 

dodávání auxinu z nadzemní části 

rostliny (Ljung et al., 2005). AUX1 je v kořeni lokalizován v místech, kde je transport 

auxinu posílen – v pletivech středního válce navazujících na metafloém usnadňuje tok 

auxinu směrem ke špičce. V kolumele a epidermis usnadňuje jeho redistribuci a tok 

bazipetálním směrem (Swarup et al., 2001; Marchant et al., 2002). Skupina výtokových 

přenašečů PIN1, 2, 3, 4 a 7 jsou proteiny umístěné na plazmalemě (obr. 1.8). V transportu 

auxinu směrem ke špičce se uplatňuje především PIN1 lokalizovaný na spodních stranách 

buněk ve středním válci, méně potom v epidermis a primární kůře (Blilou et al., 2005). 

V oblasti meristému je lokalizován PIN4, akropetálním transportem auxinu ze středního 

válce kontrolující utváření auxinového maxima (v iniciálách kolumely) nezbytného pro 

správnou funkci RAM (Sabatini et al., 1999; Friml et al., 2002a). V oblasti kolumely působí 

PIN3 a PIN7. Oba tyto přenašeče se rovněž nacházejí v místě zpětného vtoku auxinu do 

vnitřních pletiv na začátku prodlužovací zóny (Friml et al., 2002b, Blilou et al., 2005). Za 

tok auxinu směrem k bázi je zodpovědný PIN2, který je umístěn na svrchní straně buněk 

epidermis a periferní části čepičky. Dále je tento protein lokalizován převážně na spodní 

straně buněk primární kůry (Müller et al., 1998; Paponov et al., 2005). O jisté míře 

zastupitelnosti uvedených proteinů PIN a jejich spolupráci vypovídá chování jednotlivých 

Obrázek 1.8:  Směry toku auxinu a lokalizace 
proteinu PIN v kořenové špičce; detekce proteinů PIN 
u Arabidopsis;č=čepička, ep=epidermis, p=primární 
kůra, en=endodermis, s=střední válec, kol=kolumela 
 (upraveno podle Friml, 2007 a Feraru a Friml, 2008) 
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mutantů v porovnání s kombinacemi mutací pin (Vieten et al., 2005; Blilou et al., 2005). 

Proteiny PIN5, 6 a 8 se patrně nepodílejí na transportu auxinu z buněk, ale zajišťují jeho 

vnitrobuněčný transport mezi jednotlivými kompartmenty (Petrášek a Friml, 2009). Vedle 

PIN proteinů slouží jako výtokové přenašeče auxinu i některé z ABC (ATP-binding 

cassette) -transportérů (proteinů typu MDR – multidrug resistance) (Noh et al., 2001). 

Auxin se v buňce váže na receptor TIR. Tento F-boxový protein je součástí 

ubiquitinové ligázy SCF (Skip-Cullin-F-box protein complex), která po navázání auxinu 

označí ubiquitinem proteiny Aux/IAA. Ty jsou následně degradovány. Dojde tak k uvolnění 

transkripčních faktorů ARF (auxin response factor), s nimiž Aux/IAA v nepřítomnosti 

auxinu interagují, a zamezují tak transkripci genů rané odpovědi na auxin (Paciorek a Friml, 

2006). Skupina ARF v sobě zahrnuje jak transkripční aktivátory, tak represory (Tiwari et al., 

2003).  

Auxinový gradient je v kořeni hlavním morfogenním faktorem. Akumulace auxinu je 

nezbytnou podmínkou nejen pro vznik a udržení RAM, ale i pro iniciaci a tvorbu LR. 

Specifita jednotlivých auxinem řízených dějů je patrně dána specifitou vazby určitých 

Aux/IAA s určitými ARF (Benková a Hejátko, 2009).  

 

1.4.1.2. Vliv auxinu na primární kořen 
 Auxin je stěžejní již pro správné ustavení polarity v embryu a s tím související 

určení místa budoucího RAM (Friml et al., 2003; Cheng et al., 2007). Zde se uplatňuje 

ARF5/MP s IAA12/BDL (BODENLOS) (Benková a Hejátko, 2009). MP je nezbytný pro 

expresi PLT i WOX5 (Blilou et al., 2005; Sarkar et al., 2007). V postembryonálním kořeni je 

rovněž exprese WOX indukovaná auxinem (Gonzali et al., 2005) a dochází k vzájemnému 

ovlivňování exprese genů PIN a PLT (Blilou et al., 2005).  

Délka kořene je závislá na dělení a prodlužování buněk. Tyto procesy jsou 

významnou měrou ovlivňovány auxinem. Interpretace výsledků z manipulací polárním 

auxinovým transportem jsou však ztížené vzhledem ke komplexnímu dopadu tohoto děje na 

rostlinu. Nicméně na fenotypu transgenních rostlin s mutacemi v různých PIN lze ukázat 

problematickou situaci ve vztahu mezi regulací velikosti apikálního meristému, 

prodlužování buněk a výsledné délky kořene. Mutanty pin, které měly prokazatelně zkrácené 

buňky tvořící kořen, vykazovaly také zkrácení elongační zóny. Zkrácení elongační zóny 

však korelovalo jen u některých kombinací mutací se zmenšeným meristémem. Například u 

mutanta pin3 pin4 pin7 byla velikost RAM nezměněna i přes prokazatelné zkrácení 
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elongační zóny (Blilou et al., 2005). Je tedy patrné, že velikost apikálního meristému nemusí 

korelovat s délkou kořene. Auxin pozitivně ovlivňuje velikost apikálního meristému 

(Beemster a Baskin, 2000; Dello Ioio et al., 2007), ovšem vliv tohoto fytohormonu na 

prodlužování kořenů je v široké škále koncentrací negativní (Tanimoto, 2005). Stimulační 

účinek byl pozorován jen při velmi nízkých koncentracích exogenně dodaného auxinu 

(Thimann, 1969). Z uvedeného je patrné, že fyziologická hladina auxinů v kořenech je pro 

růst kořene mírně suboptimální. Hlavním faktorem působícím v regulaci prodlužování buněk 

v elongační zóně je nejspíše vtok auxinu z bazipetálního proudu nad meristémem zpět ke 

špičce (Perez-Perez, 2007).  

Působení auxinu je v mnoha procesech propojeno s působením dalšího fytohormonu 

– ethylenu. Regulace délky kořene je jedním z těchto případů. Negativní vliv ethylenu na 

růst kořene se projevuje zásahem do prodlužování buněk nacházejících se v elongační zóně, 

velikost meristému však neovlivňuje (Růžička et al., 2007). V posledních letech bylo 

zjištěno, že ethylen pozitivně ovlivňuje syntézu auxinu v kořenové špičce a jeho transport do 

přechodové (elongační?) zóny přes stimulaci exprese PIN2 a AUX1. Zvýšená hladina auxinu 

zde má vliv na zvýšení citlivosti buněk k přítomnosti ethylenu v elongační zóně (Růžička et 

al., 2007; Swarup et al., 2007; Stepanova et al., 2007). Rostliny ošetřené inhibitorem syntézy 

ethylenu aminoethoxyvinylglycinem (AVG) mají delší kořeny (Růžička et al., 2007). Ovšem 

zůstává otázkou, nakolik je ovlivnění elongační zóny zajištěno nepřímým účinkem auxinů 

přes ethylen a nakolik přímým působením auxinu na buňky (Stepanova et al., 2007). 

 

1.4.1.3. Vliv auxinu na tvorbu a vývoj postranních kořenů 
Auxin hraje, jak již bylo zmíněno, hlavní úlohu ve vzniku postranních kořenů. 

V bazálním meristému se buňky po vystavení auxinovému signálu stávají buňkami 

zakladatelskými (FC) (De Smet et al., 2007). Potenciálně schopné stát se FC jsou v závislosti 

na auxinu všechny kompetentní buňky, jak bylo u Arabidopsis dokázáno po ošetření rostlin 

auxinem (Himanen et al., 2002; Dubrovsky et al., 2008). Auxinové maximum pro následné 

zakládání postranních kořenů může být vyvoláno i vnějšími vlivy, např. mechanickým 

působením při prorůstání substrátem, kdy dochází k ohybu kořene (De Smet et al., 2007; 

Ditengou et al., 2008). Za jeden z hlavních regulátorů zakládání postranních kořenů byla 

označena komponenta auxinové signalizace – represorový protein IAA14/SLR1 (Fukaki et 

al., 2002). Tento protein reprimuje (patrně nejen) transkripční faktory ARF7 a ARF19 

(Fukaki et al., 2005). Zvýšení aktivity IAA14 zabrání formativnímu dělení pericyklových 
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buněk, a tím naprosto zamezí vzniku LRP, i když proliferační dělení (nevykazující 

přítomnost ACR4) těchto buněk je do jisté míry zachováno (Vanneste et al., 2005; De Smet 

et al., 2008). Určitý, ale mírnější zásah do tvorby LRP je pozorovatelný i při zvýšené aktivitě 

dalších členů skupiny Aux/IAA např. iaa3/shy2 (Tian a Reed, 1999).  

Pro iniciaci formativního dělení je tedy potřeba zvýšená hladina auxinu v daných 

buňkách, a to jak v bazálním meristému pro specifikaci FC (De Smet et al., 2007), tak patrně 

ještě poté bezprostředně před formativním dělením FC (Dubrovsky et al., 2008). Rovněž ve 

vznikajícím primordiu je nezbytné ustavení auxinového maxima. V LRP je toto maximum 

detekovatelné nejprve v celé centrální části (během jeho I a II stadia), v pozdějších stádiích 

je lokalizováno v apikální části, kde se vytváří nový RAM (Benková et al., 2003). Utvářením 

auxinového maxima jak v zakladatelských buňkách, tak ve vznikajícím primordiu, je 

zajišťováno přesměrováním auxinového toku. To potvrzují výsledky zásahu do exprese genů 

PIN, snížení aktivity GNOM (účastnícího se vnitrobuněčného cyklování váčků s proteiny 

PIN; gnom=skřítek), nebo blokování funkce PIN specifickým inhibitorem polárního 

transportu (Fukaki a Tasaka, 2009). Všechny tyto postupy vedou k poruše tvorby 

postranních kořenů. Právě z experimentů s inhibitory PAT bylo zjištěno, že pro vznik a 

vývoj LRP je důležitý akropetální i bazipetální transport auxinu. Bazipetální transport 

ovlivňuje iniciaci tvorby LRP, kdežto pro prorůstání primordia je významný transport 

akropetální (Reed et al., 1998; Casimiro et al., 2001; Bhalearo et al., 2002; De Smet et al., 

2007). Tyto vývojové procesy patrně souvisejí i s aktivitou vtokových přenašečů AUX1 a 

LAX3. Pro iniciaci LRP při bazipetálním transportu je v buňkách důležitá přítomnost 

AUX1, tento protein je dále v LRP přítomný ve všech jeho stádiích až do vynoření 

z mateřského kořene (Marchant et al., 2002; De Smet et al., 2007). Oproti tomu LAX3 není 

v LRP detekovatelný. Jeho exprese je ale stimulována v sousedících pletivech mateřského 

kořene vlivem působení auxinu z LRP. Následné zvýšení vtoku auxinu pomocí LAX3 do 

kortexu a epidermis mateřského kořene zapříčiňuje stimulaci exprese genů rozvolňujících 

buněčnou stěnu, a tím umožnění prorůstání LRP (Swarup et al., 2008). 

 

1.4.2. Cytokininy a jejich vliv na kořeny 
Znalosti o vlivu cytokininů na kořeny jsou v porovnání s auxiny mnohem skromnější. 

Již dlouhou dobu je znám jejich negativní vliv jak na růst primárního kořene, tak na vznik 

kořenů postranních (Böttger 1974, Wightman et al. 1980, Hinchee a Rost 1986, Medford et 

al., 1989; Bertell a Eliasson, 1992), ale přesnější mechanismy působení tohoto fytohormonu 
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jsou odkrývány až v posledních letech. Jedním z přístupů při zjišťování vlivu cytokininů na 

kořeny a prvním, který byl uplatněn, bylo sledování změn po exogenním dodání 

syntetických či nativních cytokininů (Böttger 1974; Wightman et al., 1980; Beemster and 

Baskin 2000; Li et al., 2006; Laplaze et al., 2007). Dalším potom bylo ovlivnění endogenní 

hladiny těchto fytohormonů, a to jak jejím zvýšením overexpresí bakteriálního genu pro 

isopentenyltransferázu (IPT) – klíčový protein syntézy cytokininů (Medford et al., 1989; 

Kuderová et al., 2008), tak jejím snížením overexpresí genů pro cytokininoxidázu (CKX), 

zodpovědnou za jejich degradaci. Snížení hladiny cytokininů v rostlině lze vedle zvýšení 

jejich degradace možné dosáhnout rovněž mutací genů pro IPT (Werner et al. 2001, Werner 

et al. 2003; Yang et al., 2003; Lohar et al., 2004; Dello Ioio et al., 2007). Třetím způsobem 

ovlivnění hladiny těchto fytohormonů v rostlině je zásah do cytokininové signalizace na 

různých úrovních (Higuchi et al., 2004; Nishimura et al., 2004; To et al., 2004; Mason et al., 

2005; Riefler et al., 2006). 

Ve dříve obecně přijímané představě založené na experimentech s exogenními 

cytokininy byl vliv daných fytohormonů na kořeny chápán jako ryze negativní. V plné shodě 

s touto představou byly i práce Wernera a kolektivu na tabáku a Arabidopsis (2001, 2003), 

Yanga s kolektivem na Arabidopsis (2003) a Lohara s kolektivem na Lotus japonicus 

(2004). Všechny tři týmy pozorovaly pozitivní vliv overexprese CKX (a tedy snížení hladiny 

cytokininů) na kořeny. Ovšem v rozporu s dosud uvedenými poznatky se jeví chování 

trojitého mutanta ahk2 ahk3 ahk4. Kořenový systém tohoto mutanta je výrazně redukován, a 

to jak absencí postranních kořenů, tak zkrácením kořene primárního (Nishimura et al., 

2004). Z uvedených zjištění vyplývá, že přítomnost cytokininů je pro růst a vývoj kořenů 

nezbytná, optimální koncentrace cytokininů je však nižší než skutečná koncentrace 

v kořenech přítomná. Snížení jejich koncentrace overexpresí CKX má tedy pozitivní efekt, 

zatímco necitlivost k cytokininům má již efekt negativní (Nishimura et al., 2004; Ferreira a 

Kieber, 2005). Tuto hypotézu potvrzuje chování mutantů s jedním (libovolným) funkčním 

receptorem, jejichž kořenový systém je na rozdíl od kontroly zvětšen (Riefler et al., 2006). 

Zajímavé se jeví zjištění, že rostlina patrně odlišně vnímá endogenní a exogenně dodané 

cytokininy (Riefler et al., 2006). Ve vnímání exogenních cytokininů se pro růst kořenů 

ukázal jako nepostradatelný receptor AHK4/CRE1/WOL (Higuchi et al., 2004; Li et al., 

2006), naopak ve vnímání endogenních cytokininů se společně uplatnily zbylé dva receptory 

AHK2 s AHK3 (Riefler et al., 2006). Jednotlivé receptory mají navíc rozdílnou afinitu 

k jednotlivým typům cytokininů (Romanov, 2009). 
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1.4.2.1. Cytokininová signalizace 
Receptory cytokininů jsou histidinové kinázy (HK) umístěné na plasmalemě a zřejmě 

i na vnitrobuněčných membránách (Kakimoto, 2003; Lomin et al., 2007). Přenos signálu 

(fosfátové skupiny) je po autofosforylaci HK zajištěn vícekrokovým systémem. Tento 

signalizační systém – principiálně shodný, ale jednodušší, můžeme nalézt u prokaryot, kde 

dvoukomponentní signální dráhu tvoří senzorová histidinová kináza a volně pohyblivý 

regulátor odezvy. Na rozdíl od prokaryot jsou cytokininové receptory sfúzovány s částí 

regulátoru odezvy a signál je předáván na další regulátor odezvy – malé fosfotransferové 

proteiny (histidine phosphotransfer protein – HP), které ho přenášejí do jádra k specifickým 

regulátorům (response regulator – RR), ty poté ovlivňují expresi příslušných genů 

(Hutchison a Kieber, 2002; To a Kieber, 2008).  

U Arabidospis thaliana jsou v současné době známy tři receptory: AHK2 

(Arabidopsis HK2), AHK3 a AHK4/CRE1/WOL (AHK4/CYTOKININ RESPONSE 

1/WOODEN LEG) (Romanov, 2009). Tyto kinázy jsou funkčně navzájem alespoň částečně 

zastupitelné (Higuchi et al., 2004; Nishimura et al., 2004), i když exprese AHK4 je 

lokalizována především v kořenech, kdežto AHK2 a AHK3 především v prýtech (Mähönen et 

al. 2000; Ueguchi et al., 2001). Velký zásah do vývoje rostlin byl pozorován až u trojitého 

mutanta ahk2 ahk3 ahk4, rostliny však byly i přes vývojové defekty včetně sterility 

životaschopné (Nishimura et al., 2004; Higuchi et al., 2004; Riefler et al., 2006). Z daných 

výsledků získaných na Arabidopsis lze vyvozovat, že cytokininy nejsou pro růst rostliny 

vyloženě nezbytné, či že existuje ještě jiná signální dráha, na HK nezávislá (Nishimura et al., 

2004). Těmto úvahám by odpovídalo i zjištění Romanova et al. (2002) zahrnující do 

cytokininové signalizace fosfolipázu D. Ovšem na druhou stranu v nesouladu s představou 

existence alternativní cytokininové signalizační dráhy se jeví zjištění, že trojitý mutant ahk2 

ahk3 ahk4 je k exogenně dodanému cytokininu necitlivý (Higuchi et al., 2004). 

U Arabidopsis bylo nalezeno pět fosfotransferových proteinů AHP1–AHP5 

(Arabidopsis HP) a jeden pseudo-HP AHP6 fungující jako negativní regulátor cytokininové 

signalizace (Ferreira a Kieber, 2005; Mähönen et al., 2006a). Mutace v jeho genu ukázala, že 

zmíněný HP má význam ve vývoji vodivých pletiv z prokambia (Mähönen et al., 2006a). 

V nepřítomnosti cytokininů funguje receptor CRE1 jako fosfatáza a defosforyluje příslušné 

AHP (Mähönen et al., 2006b).  

Proteiny ARR (Arabidopsis RR), čili příjemci cytokininového signálu od 

fosfotransferových proteinů, se dělí na základě struktury do čtyř skupin. Rozeznáváme deset 
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ARR typu A, jedenáct ARR typu B a dva ARR typu C (To a Kieber, 2008). Vedle 

uvedených byla objevena přítomnost i devíti APRR (Arabidopsis pseudo RR), které však 

mají změněnou doménu pro vazbu fosfátu. Zatím byl jejich význam zjištěn ve spojitosti 

s modulací cirkadiálních rytmů (McClung, 2006). Proteiny typu ARR-B působí v přenosu 

signálu pozitivně – jsou to transkripční faktory, které interagují přímo s promotory genů 

primární odpovědi na cytokininy. Mezi těmito geny jsou i ARR-A, zprostředkovávající 

v cytokininové signalizaci negativní zpětnou vazbu (Kakimoto 2003). Většina produktů genů 

primární odpovědi na cytokininy jsou transkripční faktory, které umožňují transkripci genů 

pozdní odpovědi (Brenner et al., 2005; D´Agostino et al., 2000). Typ ARR-C se ani neváže 

na DNA, ani není na transkripční úrovni regulován cytokininy – tyto regulátory patrně 

působí jako fosfatázy defosforylující AHP (Kiba et al., 2004; To a Kieber, 2008, Horák et 

al., 2008).  

Dalšími, zatím málo prozkoumanými komponentami cytokininové signální dráhy 

jsou CRF (CYTOKININ RESPONSE FACTOR). Exprese genů těchto proteinů je 

regulována cytokininy přes ARR-B. Zároveň je cytokininy ovlivněna i jejich lokalizace, a to 

dráhou obsahující AHK a AHP, nikoliv však ARR. Tyto proteiny se akumulují v jádře, kde 

se podílejí spolu s ARR-B na expresi genů odpovědi na cytokininy (Rashotte et al., 2006). 

 

1.4.2.2. Vliv cytokininů na růst primárního kořene 
Fyziologická či zvýšená hladina cytokininů v kořeni negativně ovlivňuje jeho růst 

(Medford et al., 1989; Beemster a Baskin, 2000; Dello Ioio et al., 2007; Kuderová et al., 

2008). Tento jev může být způsoben zásahem do dělení buněk v meristému nebo změnou 

velikosti diferencovaných buněk tvořících kořen. Změny ve velikosti buněk tvořících kořen 

byly zjišťovány u mutantů Arabidopsis a tabáku se sníženou hladinou endogenních 

cytokininů, zapříčiňující mohutné prodloužení primárního kořene (Werner et al., 2001; 

Werner et al., 2003) a u Arabidopsis pěstované na médiu s cytokininy (Li et al., 2006). Po 

dodání exogenního cytokininu byl u Arabidopsis pozorován slabý pokles délky buněk 

primární kůry (Li et al., 2006). Slabý pokles délky těchto buněk byl však rovněž zjištěn u 

mutanta Arabidopsis overexprimujícím CKX (Werner et al., 2001). Oproti tomu u mutanta 

tabáku se sníženou hladinou cytokininů bylo pozorováno slabé prodloužení buněk kořene. 

Tímto prodloužením buněk však nebylo možné vysvětlit zmíněné mohutné prodloužení 

kořene daného mutanta (Werner et al., 2003). Pozornost dalších autorů proto byla následně 

zacílena na dělící se buňky tvořící kořenový meristém. Cytokininy by mohly kořenový 
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meristém ovlivňovat jedním nebo oběma z následujících způsobů. Prvním je snížení 

produkce nových buněk zpomalením jejich dělení, druhým pak zmenšení počtu dělících se 

buněk, a tedy velikosti meristému. Měřením rychlosti dělení buněk pod vlivem cytokininů 

(CK) se zabývaly dvě práce (Beemster a Baskin, 2000; Dello Ioio et al., 2007). Zatímco 

první autoři pozorovali pokles dělivé aktivity, druzí neshledali žádnou změnu. Jako 

jednoznačně správná se oproti tomu ukázala možnost, že cytokininy negativně ovlivňují 

velikost apikálního meristému snížením počtu buněk v této oblasti (Werner et al., 2001; 

Werner et al., 2003; Dello Ioio et al., 2007; Kuderová et al., 2008). 

Regulace cytokininové signalizace je důležitá již pro formování embryonálního 

kořene. V globulárních embryích neovlivněných rostlin je cíleně v jedné z dceřiných buněk 

hypofýzy potlačena signalizace cytokininů (sesterská buňka té, kde dochází k WOX5). Tato 

inhibice je způsobena auxinem indukovanou expresí ARR7 a ARR15 (ARR-A - negativní 

regulátory). Potlačení CK signalizace v dané vývojové fázi je nezbytné pro správné ustavení 

STN, jak dokazuje chování dvojitého mutanta arr7 arr15. V jeho embryu dochází k vzniku 

dezorganizované STN a k utlumení či úplnému potlačení exprese PLT1, SCR a WOX5 

(Müller a Sheen, 2008).  

Postembryonické působení cytokininů, zdá se, nemá na organizaci STN vliv (Dello 

Ioio et al., 2007; Kuderová et al., 2008). Dello Ioio et al. (2007) u Arabidopsis nepozorovali 

po ošetření exogenním cytokininem změny v expresi genů SHR, SCR, PLT1 a specifických 

markerů QC. Vyšší koncentrace stejného typu cytokininu (transzeatin) však již měla za 

následek snížení exprese pozorovaných genů PLT1 a PLT2 (Dello Ioio et al., 2008). 

Hlavní vliv cytokininů na velikost meristému, jak se ukázalo, tkví v uspíšení 

elongace a diferenciace buněk, čili v rychlejším opuštění zóny dělících se buněk. Pomocí 

místně specifické exprese CKX a IPT bylo ozřejmeno, že cytokininy kontrolují velikost 

meristému právě svým působením v přechodové zóně a nikoliv v meristému samotném 

(Dello Ioio et al., 2007; Kuderová et al., 2008). Místo citlivé k cytokininovému signálu je 

v této zóně výlučně střední válec (Dello Ioio et al., 2007). Autoři zjistili, že komponenty 

cytokininové signalizační dráhy realizující se v regulaci velikosti kořenového meristému 

jsou cytokininový receptor AHK3 a regulátory ARR1 s ARR12 (jediné dva regulátory typu 

B vyskytující se v přechodové zóně). Podle výsledků autorů (Dello Ioio et al., 2007) se 

ARR12 exprimuje od prvního dne po vyklíčení, kdežto exprese ARR1 je spojena s pozdější 

fází vývoje a zajišťuje konstantní velikost meristému. Mechanismus účinku ARR1 spočívá 

v negativním ovlivnění auxinové signalizace – ARR1 pozitivně ovlivňuje expresi genu 

SHY2/IAA3 ze skupiny Aux/IAA (Dello Ioio et al., 2008). Cytokininy přes regulaci SHY2 
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snižují expresi genů pro PIN lokalizovaných v přechodové zóně (PIN1, PIN3 a PIN7). O 

podchycení všech PIN proteinů, které se této signální dráhy účastní, svědčí to, že trojitý 

mutant pin1 pin3 pin7 je na cytokinin necitlivý (Vieten et al., 2005; Dello Ioio et al., 2008; 

Růžička et al., 2009). Zvýšení aktivity SHY2 tedy fenotypově napodobuje působení 

cytokininů na RAM, kdežto snížení naopak napodobuje působení auxinů (Dello Ioio et al., 

2008). 

Z uvedených skutečností vyplývá, že přítomnost fyziologické hladiny endogenních 

cytokininů se jeví jako nezbytná podmínka pro regulaci správné velikosti apikálního 

kořenového meristému. Svým účinkem zde působí antagonisticky k působení auxinů, které 

naopak meristém zvětšují (Beemster a Baskin, 2000; Blilou et al., 2005; Dello Ioio et al., 

2007). Tyto dvě cesty, jak bylo popsáno, jsou na sobě závislé a jejich společným uzlem je 

negativní regulátor auxinové signalizace SHY2/IAA (Dello Ioio et al., 2008).  

Cytokininy v rostlině stimulují tvorbu ethylenu (Bertell a Eliasson, 1992; Cary et al., 

1995; Chae et al., 2003), který má, jak bylo popsáno v kap. 1.4.1.2., negativní vliv na růst 

primárního kořene (Růžička et al., 2007; Stepanova et al., 2007). Sledovaný vliv CK na růst 

kořene může tedy do jisté míry odrážet působení tohoto fytohormonu. Použití inhibitoru 

biosyntézy ethylenu, popř. zásah do ethylenové signalizace, umožnil odlišit přímý účinek 

cytokininů a jeho nepřímé působení přes ethylen (Cary et al., 1995; Růžička et al., 2009). 

Bylo zjištěno, že výsledný cytokininový účinek na růst primárního kořene se skládá ze dvou 

cest působení. Velikost meristému primárního kořene je cytokininy ovlivněna nezávisle na 

ethylenu. Oproti tomu rostliny ošetřené inhibitorem syntézy ethylenu (což vedlo k 

prodloužení kořenů) byly na cytokinin necitlivé. Zkrácení délky primárního kořene se tedy 

zdá být na cytokininy indukované tvorbě ethylenu závislé (Cary et al., 1995; Kuderová et al., 

2008; Růžička et al., 2009). Cytokininy v tomto případě působí na zkrácení kořene v souhře 

s auxiny, protože cytokininy stimulovaná tvorba ethylenu vede, jak již bylo popsáno, 

k zvýšení hladiny auxinů v kořeni a k ovlivnění elongační zóny. Tyto výsledky jsou ovšem 

v nesouladu s výše popsanými malými změnami ve velikosti buněk u cytokininem 

ovlivněných rostlin. Vztah mezi cytokininy, velikostí diferencovaných buněk kořene a 

velikostí RAM bude proto nutné teprve objasnit.  

Vedle vyjmenovaných vlivů na kořen jsou cytokininy rovněž nezbytné pro správnou 

funkci prokambia v kořenové špičce (Mähönen et al., 2000; Mähönen et al., 2006a). 
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1.4.2.3. Vliv cytokininů na tvorbu a vývoj postranních kořenů 
Negativní vliv cytokininů na větvení kořene je znám již delší dobu. Böttger (1974) po 

přidání exogenního cytokininu pozoroval zmenšení počtu utvořených primordií i jejich 

menší průměrnou velikost. Wightman et al. (1980) zjistili, že vedle inhibice tvorby LRP mají 

cytokininy negativní vliv také na jejich následné vynořování z mateřského kořene. Tento 

krok se jevil ještě citlivější na přítomnost cytokininů než samotná iniciace LRP. Snížený 

počet LR po aplikaci exogenních cytokininů byl pozorován i v dalších pracech (Li et al., 

2006; Laplaze et al., 2007). Shodně s těmito poznatky snížení hladiny endogenních 

cytokininů mělo za následek zvýšení počtu postranních kořenů (Werner et al., 2001, Werner 

et al., 2003; Yang et al., 2003, Lohar et al., 2004). Stejného efektu bylo docíleno zásahem do 

cytokininové signalizace, kterým ovšem nesměly být vyřazeny všechny cesty vedení signálu 

(Higuchi et al., 2004; Nishimura et al., 2004; To et al., 2004; Mason et al., 2005; Riefler et 

al., 2006). Přes shrnuté výsledky potvrzující důležitou úlohu cytokininů v procesu vzniku a 

vývoje primordií postranních kořenů však nebylo dlouhou dobu znám ani přibližný 

mechanismus účinku.  

Bližší zkoumání stavby primordií ukázalo, že pod vlivem cytokininů mnohá vykazují 

již od prvních stádií změny oproti normálnímu vývoji (Laplaze et al., 2007; Kuderová et al., 

2008). S tím patrně těsně souvisí i jiné zastoupení jednotlivých stádií primordií v kořenech. 

Pro kořeny rostlin zásobených CK je charakteristický především snížený výskyt LRP ve 

vyšších fází vývoje (VI a VII) a zvýšený počet LRP ve fázích předcházejících, tedy II-IV 

(Kuderová et al., 2008) popř. IV a V (Laplaze et al., 2007) (viz obr.1.7). Je tedy zjevné, že 

cytokininy ovlivňují jednotlivé fáze vývoje primordií a narušují přechod primordií do 

vyšších stádií (Kuderová et al., 2008), což je ve shodě s výše zmíněným pozorováním 

negativního vlivu cytokininů na vynořování LRP (Wightman et al., 1980). Negativnímu 

působení cytokininů na primordia nasvědčuje i absence CK signalizace v normálně se 

vyvíjejících primordiích během jejich nejranějších stádií. Naopak ve vyšších stádiích LRP 

jsou cytokininy v hojné míře detekovatelné na bázi primordia, což by mohlo mít souvislost 

s podporou prorůstání LRP mateřským kořenem (Lohar et al., 2004).  

Ačkoliv cytokininy společně s auxiny dělení nediferencovaných buněk stimulují, 

v pletivech kořene působí tyto dva fytohormony na BC zřejmě antagonisticky. Po aplikaci 

exogenního cytokininu došlo k zastavení kompetentních buněk v přechodu G2/M, což 

nebylo auxinem možné zvrátit (Li et al., 2006). V hledání cesty, jak cytokininy ovlivňují 

vznik a vývoj LRP, je však důležité od sebe odlišovat působení exogenních CK a 



Literární úvod 
 

 39

manipulace s CK endogenními. Práce Li et al. (2006) a Laplaze et al. (2007) dokázaly, že 

formovávní LRP je exogenními cytokininy ovlivněno přes receptor AHK4, zatímco 

endogenními přes receptor AHK3 (jak již bylo obecně pro kořenový systém zmíněno v kap. 

1.4.2.).  

Laplaze s kolektivem (2007) hledali odpověď na otázku, která fáze vývoje LRP je na 

přítomnost endogenních cytokininů nejvíce citlivá. K cíli je dovedlo použití lokálně 

exprimovaného genu pro IPT. V mladých primordiích (stádium I-IV) neměla exprese na 

jejich další vývoj žádný účinek, oproti tomu exprese v části pericyklu sousedící s 

xylémovými póly zamezila následnému vzniku primordií. Z daných výsledků lze usuzovat, 

že cytokininy působí přímo na zakladatelské buňky a to tak, že narušují asymetrické dělení 

těchto buněk nezbytné pro správný vývoj primordia. Pokud se primordium vytváří, má již 

v prvním stádiu neorganizovanou stavbu, která přetrvává i v dalších fázích vývoje a má za 

následek sníženou schopnost primordií dosáhnout konečných fází vývoje a následující 

přeměny na postranní kořen (Laplaze et al., 2007). Ke stejnému závěru co se týče vývojové 

fáze citlivé k působení cytokininů došli i Li a kol. (2006) s použitím exogenních CK. 

Působení cytokininů na vznik postranních kořenů je na rozdíl od růstu primárního 

kořene na ethylenu nezávislé (Laplaze et al., 2007; Kuderová et al., 2008). Zda-li je 

cytokininová regulace vzniku postranních kořenů v nějakém vztahu k působení auxinu, bylo 

dalším předmětem výzkumu (Li et al., 2006; Laplaze et al., 2007). Jak již bylo objasněno 

v předchozích kapitolách, auxin hraje klíčovou roli v specifikaci zakladatelských buněk a 

jejich následném asymetrickém dělení. Působení cytokininů nelze auxiny zvrátit (Li et al., 

2006). Prvním krokem k objasnění vztahu mezi cytokininovým účinkem na vznik 

postranních kořenů a auxinového působení bylo povšimnutí si podobnosti 

dezorganizovaných primordií po aplikaci cytokininu (Laplaze et al., 2007; Kuderová et al., 

2008) s primordii po narušení polárního transportu auxinů (Benková et al., 2003; Geldner et 

al., 2004). Ukázalo se, že při tvorbě postranních kořenů, stejně jako při regulaci velikosti 

RAM primárního kořene, cytokininy zasahují do polárního transportu auxinu snížením 

exprese některých genů pro PIN (PIN 1,2,3 a 7). To má za následek zásah do utváření 

auxinového maxima ve vznikajícím primordiu, které je pro jeho správný vývoj nezbytné. 

PIN geny, jejichž exprese je cytokininy snížena, jsou vyžadovány rovněž již pro první dělení 

zakladatelských buněk (Benková et al., 2003; Laplaze et al., 2007; Kuderová et al., 2008).  
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1.4.3. Interakce mezi cytokininy, auxinem a ethylenem 
Fytohormony regulují procesy v rostlinách v široké síti vzájemných interakcí. Nejen 

že spolu regulují mnohé děje, ale dokonce si vzájemně přímo zasahují do syntézy, 

transportu, signalizace a degradace. Proto je vliv jednotlivého fytohormonu na regulaci 

určitého děje v rostlinách třeba vnímat i v těchto širších souvislostech. Je známo, že 

manipulace s hladinou cytokininů v rostlinách například aplikací hormonu nebo transformací 

vede i ke zvýšení hladiny auxinu. To bylo pozorováno nejen v rámci celých rostlin či 

buněčných suspenzí, ale i v rámci kořenů (Bertell a Eliasson, 1992; Coenen a Lomax, 1997). 

Auxin negativně ovlivňuje aktivitu cytokininů jak přes snížení jejich syntézy, tak přes 

zvýšení jejich degradace či inaktivace glykosilací (Palni et al., 1988; Coenen a Lomax, 1997; 

Nordström et al., 2004) Výše byl zmíněn vliv cytokininů na syntézu ethylenu, který má 

v kořenech vliv na syntézu a transport auxinu. Negativní zpětné působení auxinu na 

cytokininy by tedy mohlo vést k udržení rovnováhy těchto fytohormonů v rostlině (Benková 

a Hejátko, 2009). V mnoha procesech je právě vzájemný poměr auxinu a cytokininů 

důležitější než jejich absolutní obsah v pletivech (Skoog a Miller, 1957; Coenen a Lomax, 

1997). Ethylen pozitivně ovlivňuje expresi genu pro tryptofan, z něhož vychází jedna z drah 

vedoucí k syntéze auxinu (Stepanova et al., 2005). Nicméně bylo pozorováno i slabé 

negativní působení cytokininů na tvorbu auxinů a naopak pozitivní auxinová regulace 

syntézy cytokininů v kořenových špičkách (Nordström et al., 2004; Miyawaki et al., 2004). 
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2. Materiál a metody 

2.1. Rostlinný materiál 
Jako experimentální materiál byly použity rostliny tabáku Nicotiana tabacum L., cv. 

Samsun - kontrolní varianta K a linie A a C nezávisle transformované cdc25 cDNA ze 

Schizosaccharomyces pombe pod kontrolou 35S CaMV promotoru (Bell et al. 1993). 

Původní semena kontrolní i transformovaných variant byly poskytnuty Dr. Dennisem 

Francisem, Cardiff University, Velká Británie. 

2.2. Experimenty v podmínkách in vivo 

2.2.1. Kultivace 
Experimenty byly prováděny v experimentálním skleníku Katedry fyziologie rostlin, 

PřF UK, Viničná 5 nebo v kultivační místnosti s fotoperiodou 16 hodin, teplotou 25°C 

(během temné periody teplota 18°C) a osvětlením 5400 luxů.  

2.2.1.1. Kultivace v pevném substrátu 

Kultivace rostlin v zemině 

Semena byla vyseta do propařené zeminy (Papinův hrnec, 1,5 hod) v malých 

květináčcích. Přibližně po třech týdnech byly všechny rostliny po jedné přesazeny do 

květináčů o průměru 24 cm. Kultivace probíhala ve skleníku. 

Kultivace rostlin v písku 

Semena byla sterilizována stejným postupem jako semena určená k výsevu in vitro 

(kap. 2.3.2.) s tím rozdílem, že sterilizace probíhala mimo aseptické prostředí laminárního 

flow boxu. Výsev semen byl prováděn do vysterilizovaného písku (horkovzdušný sterilizátor 

Binder, 3 hodiny při teplotě 150 oC) umístěného v plastových sběrných nádobkách (Kartell 

ART. 734), k tomuto účelu speciálně upravených (po celé délce rozříznuté, aby se daly 

rostliny bez poškození kořenů vyjmout, a se dnem proděravělým pro vstup vody, obr. 2.1).  

Vysterilizovaná semena byla pipetou vždy po čtyřech přenesena na povrch písku. 

Kultivace probíhala ve skleníku nebo v kultivační místnosti s fotoperiodou 16 hodin, 

teplotou 21-22°C a osvětlením 4200 luxů. První 3 dny byly rostliny zalévány směsí 

destilované vody a odstáté vodovodní vody (1:1). Nádobky byly přikryty igelitem, aby 
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semena měla dostatečnou vzdušnou vlhkost. Po vyklíčení byl igelit postupně odstraněn a 

voda, ve které nádobky stály, byla vyměněna za živný roztok (tab. 2.1) o pH 5,7 ± 0,01. 

 

Tab. 2.1: Složení živného roztoku pro pěstování 
rostlin v písku [složení zásobních roztoků MS média 
(Murashige a Skoog, 1962) viz kap. 2.3.1.1.] 
  

 

 

Po cca 14 dnech (stav rostlin: 2 děložní a jeden až dva pravé listy) byly přebytečné 

rostliny opatrně odstraněny z jednotlivých nádobek, aby v každé nádobce zbyla jen jedna, a 

to ta největší. 

Takto předpěstované rostliny byly použity především pro hydroponické kultury. 

Uvedený postup byl zvolen vzhledem k snadnému vyjímání rostlin z nádobek (bez rizika 

poškození kořenového systému) a vzhledem k opakovaným kontaminacím hydroponických 

kultur patogenem Thielaviopsis basicola při předpěstování rostlin v zemině. Tato 

kontaminace se objevovala přibližně týden po přenesení rostlin do hydroponického prostředí. 

Zmíněná houba způsobuje černou hnilobu kořenů tabáku, infekce se nešíří vzduchem (prom. 

biol. K. Prášil, CSc, katedra botaniky, ústní sdělení).  

 

  
 

zásobní 
roztok MS  

ml/l výsledného 
roztoku 

 A        12,50     
B          1,25     
C          0,50     

Obrázek 2.1: Nádobky pro kultivaci 
rostlin v písku (vlevo) a vzhled 
kultivace rostlin v písku (vpravo) 
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2.2.1.2. Hydroponické kultury 

Složení živného roztoku pro hydroponickou kulturu  

Rostliny byly kultivovány ve čtvrtinovém živném roztoku Hoagland 3 

s mikroelementy (Hoagland a Amon, 1950). Roztok byl pipetován ze zásobních roztoků 

(tab. 2.2) uchovávaných v lednici při 4-6°C. Hodnota pH roztoku byla upravena na 5,8-5,9 

přídavkem 1M NaOH, respektive 1M HCl. 

 

Tab. 2.2: Čtvrtinový živný roztok Hoagland 3 s mikroelementy 
(Hoagland a Amon, 1950, upraveno) 
 

zásobní 
roztok 

komponenty zásobního 
roztoku zásobní roztok [g.l-1] 

zásobní roztok na 
litr živného 

roztoku [ml.l-1] 
 

koncentrace 
v živném 
roztoku 
[mg.l-1] 

1 Ca(NO3).4H2O                 295 1  295 
2 KNO3   126,5 1  126 
3 KH2PO4   68    0,5  34 
4 MgSO4.7H2O 123    0,5     61,5 
5 Fe citrát (citran železitý)     5    0,5       2,5 

zásobní 
roztok 

komponenty zásobního 
roztoku zásobní roztok I [g. l-1]

zásobní roztok I 
na litr zás.roz. II 

[ml.l-1] 

zásobní 
roztok II na 
litr živného 

roztoku 
[ml.l-1] 

koncentrace 
v živném 
roztoku 
[mg.l-1] 

H3BO3 1,42        7,1 
MnCl2               14,06      70,3 
ZnSO4.7H2O 0,27 1,35 
(NH4)6Mo7O24 0,07 0,35 

6 

CuSO4.5H2O 0,04 

10 0,5 

       0,2 
 

Kultivace hydroponických kultur 

Rostliny tabáku předpěstované v písku byly dále pěstovány v kultivačních nádobách 

– desetilitrových neprůtokových akváriích. Akvária byla před použitím dezinfikována cca 15 

minut neředěným prostředkem SAVO a poté vymyta. Pro potlačení růstu nežádoucích 

fototrofních organismů v hydroponickém roztoku byly stěny akvárií polepeny neprůhlednou 

černou fólií. Shora byl roztok před osvitem zčásti chráněn polystyrenem sloužícím jako 

opora rostlin a alobalem. Rostliny tabáku mají křehký stonek, proto nebylo možné použít 

žádný z osvědčených upevňovacích mechanismů zavedených pro hydroponické kultury 

jednoděložných rostlin. Při uchycení rostlin bylo třeba dbát na zamezení styku listů s 
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roztokem. Rostliny byly proto vsunuty do kulatých otvorů v polystyrenové desce (výška 

polystyrenu 10 mm). Při vhodně zvolené velikosti otvorů nebylo třeba již rostliny nijak dále 

uchycovat (průměr otvorů 11 mm). Deska pokrývala celou hladinu kromě úzkého pruhu nad 

vzduchovacím kamínkem, kde byla hladina kryta alobalem (obr 2.2). Roztoky v akváriích 

byly po celou dobu kultivace probublávány akvarijním motorkem. Prvních 10 dní byly 

rostliny kultivovány cca po deseti na akvárium (počet zvolen tak, aby si navzájem příliš 

nestínily). Poté byl roztok vyměněn a rostliny byly kultivovány v počtu 7-8 rostlin na 

akvárium (průměr otvorů 14 mm). Vypařující se roztok byl jednou za tři dny doléván 

destilovanou vodou. Po pěti dnech kultivace bylo pH znovu měřeno a upraveno na výchozí 

hodnotu.  
Obrázek 2.2: Hydroponická kultivace; vzhled rostlin starých 18 dní (A), 23 dní (B,C), 35 dní (D)   

 
 

2.2.2. Zpracování a hodnocení rostlinného materiálu 

2.2.2.1. Odběr rostlinného materiálu 
Vzorky byly vždy odebírány z rostlin ve vegetativní fázi vývoje; hodnoceno na 

základě počtu vytvořených listů delších než 10 cm (podle Gebhardt a McDaniel, 1991). 

 

Odběr materiálu pro extrakci sacharidů 

Materiál pro extrakci rozpustných sacharidů byl odebírán z přibližně 30 dní starých 

rostlin pěstovaných v hydroponické kultuře ve skleníku, popř. v kultivační místnosti. 

Z rostlin byly odebírány listy (kromě nejmladšího a 3 listů přízemní listové růžice) a kořeny. 

Kořeny byly nejprve propláchnuty vodou. Vzorky byly po odebrání ihned zmraženy 

v tekutém dusíku a dále skladovány při -80°C. 

Odběr materiálu pro sledování anatomické stavby 

Rostliny pro sledování anatomické stavby kořene byly pěstovány v hydroponických 

kulturách (přibližně 30 dní staré rostliny). Rostliny pro sledování anatomické stavby 
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nadzemních částí byly pěstovány ve skleníku v zemině, materiál byl odebírán z 26-40 dní 

starých rostlin (závislost na počasí) ve stejné fázi růstu (2-3 listy nad 10 cm). Odebraný 

materiál byl fixován ve fixační směsi 50% FAA (formaldehyde, acetic acid, alcohol) (tab. 

2.3). 

 

Tab. 2.3: Složení 50% FAA (Němec, 1962) 

 

 

2.2.2.2. Analýza obsahu rozpustných nestrukturních sacharidů 

Extrakce sacharidů 
Sacharidy byly ze vzorků extrahovány následujícím postupem: 

1) lyofylizace zmražených vzorků pomocí Lyovac GT 2 (Finn-Aqua); přibližně 24 hodin 

2) odebrání části vzorků (cca 7-25 mg v závislosti na typu odebraného materiálu) do předem  

zvážených mikrozkumavek 

3) inkubace s 0,5 ml 80% metanolu (v/v) při 75°C; 10 minut 

4) odpaření metanolu pomocí vakua (Speedvac Plus SC110A, Savant); 2,5 hodiny 

5) přidání demineralizované vody (MilliQ) v závislosti na množství suché hmotnosti  

v mikrozkumavkách (tab. 2.4) 

6) ultrazvuková lázeň (Julabo USR 05); 15 minut 

7) centrifugace (Eppendorf Centrifuge 5415 D) při 14 000 rcf ; 10 minut 

8) odběr supernatantu injekční jehlou, přefiltrování přes membránové fitry Millex Millipore 

(0,22 μm) do čistých mikrozkumavek  

8) zmrazení získaných vzorků při teplotě -18°C. 

 

Tab. 2.4: Objem demineralizované vody 
pro extrakci sacharidů 
 

 

Stanovení obsahu a spektra sacharidů 
Sacharidy byly stanovovány pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie 

(HPLC). Parametry měřicího systému: refraktometrická detekce (Shodex RI-71); isokratická 

složka počet objemových dílů

etanol 50% (v/v) 18 

kyselina octová 1 
Formalín * 1 

suchá hmotnost (mg) objem vody (ml) 
  5-10 0,3 
10-20 0,5 
20-30                      1 

*36-38% vodný roztok formaldehydu
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pumpa Spektra Physics; integrace: počítačový program CSW 1.7; teplota 80°C; předkolonky 

Hema-Bio 1000 SB+Q (Watrex); kolona polymer IEX 8 μm Pb2+ (Watrex); eluent: 

demineralizovaná voda (MilliQ), rychlost průtoku 0,5 ml. min-1; objem injikovaného vzorku: 

10 μl; standardy: Sigma. 

2.2.2.3. Barvení kořenové špičky a primordií fluorescenční barvou 
Desetidenní rostliny tabáku byly 5 hodin fixovány v 4% (v/v) roztoku formaldehydu 

(v 0,1M fosforečnanovém pufru o pH 6,8). Poté byly opláchnuty pufrem a 1 hodinu nechány 

v 0,2% (v/v) roztoku Tritonu X-100 v pufru. Po opláchnutí pufrem byly 1 hodinu barveny 

v pufru s fluorescenční barvou DAPI (4'-6-diamidino-2-fenylindol), vizualizující DNA. 

DAPI byla přidána v poměru 10µg/ml roztoku. Po hodině barvení byly kořeny opláchnuty 

v pufru a kořenové špičky s primordii byly sledovány pomocí mikroskopu Olympus Provis 

AX70 pod UV světlem a snímány kamerou COHU 4912-5100/0000 (software: 

NIS-Elements AR 2.30). Délka meristému hlavního kořene byla poté měřena pomocí 

softwaru Lucia G.  

2.2.2.4. Zhotovení trvalých preparátů 
Trvalé preparáty pro anatomická pozorování byly připraveny parafínovou metodou 

(Němec, 1962). Místo parafínu byl používán histoplast, který má velmi podobné fyzikální 

parametry (např. bod tání parafínu 56-58°C x histoplastu 56-57°C), pro jeho rychlé nasycení 

butanolem jsou ale jednotlivé kroky postupu prodloužené.  

Zalití vzorků do histoplastu 

Vzorky fixované v 50% FAA byly nejprve několikrát vymyty v 50% etanolu, poté 

postupně odvodněny pomocí vzestupné butanol-etanolové řady, infiltrovány histoplastem 

(Sigma) a následně do histoplastu zality (souhrnně tab. 2.5).  
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Tab. 2.5: Dehydratace, infiltrace a zalití do histoplastu  
(Němec, 1962) upraveno pro materiál použitý v této práci 
 

den čas postup 
1.   9:00 2x vymýt v 50% etanolu 
 17:00 butanol : etanol : voda  25%:30%:45% (v/v) 

2. 17:00 butanol : etanol : voda 40%:30%:30% (v/v) 
5.   9:00 butanol : etanol : voda 55%:25%:20% (v/v) 
6.   9:00 butanol : etanol : voda 70%:20%:10% (v/v) 
7.   9:00 butanol : etanol : voda  85%:15%:0% (v/v) 
8.   9:00 100% butanol 
 12:00 100% butanol 
 17:00 histoplast "0", zavíčkované nádobky, 40°C 

9. 12:00 58°C 
12.   9:00 odebrat víčka 

 17:00 odlít histoplast* "0", doplnit histoplastem "1" 
13. 17:00 odlít histoplast "1", doplnit histoplastem "2" 
14. 17:00 odlít histoplast "2", doplnit histoplastem "3" 
15. 17:00 odlít histoplast "3", doplnit histoplastem "4" 
18. 12:00 zalévání do bloků (histoplast "4") 

*"0" "1" "2" "3" "4" - histoplast s klesajícím znečištěním butanolem 

Řezání objektů 

Z histoplastových bloků se vzorky byly vyříznuty bločky obsahující vždy jeden 

vzorek. Tyto bločky byly přitaveny na dřevěné špalíčky a řezány na rotačním mikrotomu 

Leica RM 2155. Tloušťka řezů závisela na typu preparátu: 8 μm podélné řezy, 13 μm příčné 

řezy nadzemní části, 14 μm příčné řezy kořene. Řezy byly pokládány na sklíčka potažená 

tenkou vrstvou adheziva (glycerol: vaječný bílek 1:1 - v:v), následně byla přidána 

destilovaná voda. Řezy byly vyrovnávány žehlením na temperované desce (MEDAX) při 

50°C (v případě histoplastu více znečištěného butanolem při 40°C). Preparáty zasychaly při 

pokojové teplotě. 

Barvení preparátů: 

Preparáty byly barveny jedním z následujících postupů: 

Barvení alciánovou modří a pravou jádrovou červení: 

Alciánová modř barví bazické struktury, např. buněčné stěny. Pravá jádrová červeň – 

Kernechtrot, barví kyselé struktury, především mitoticky aktivní jádra. Postup barvení je 

popsán v tab. 2.6. 
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Tab. 2.6: Postup barvení alciánovou modří a pravou jádrovou červení  
(Poláčková a Beneš, 1975) upraveno pro materiál použitý v této práci  

 
postup chemikálie doba (min)

toluen  3 
toluen  2 odparafínování 
toluen  2 
100% etanol 5 
96% (v/v) etanol  3 
70% (v/v) etanol 3 
50% (v/v) etanol 3 
30% (v/v) etanol 3 

zavodnění 

destilovaná voda 3 
okyselení 3% (v/v) kyselina octová 1 

alciánová modř (příprava viz dále) 40 
destilovaná voda 3 
pravá jádrová červeň (příprava viz dále)  4 barvení 

destilovaná voda 3 
30% (v/v) etanol 3 
50% (v/v) etanol 3 
70% (v/v) etanol 3 
96% (v/v) etanol  3 
100% etanol 3 
toluen  2 
toluen  2 

odvodnění 

toluen  2 
uzavření uzavírací médium Pertex*   

*Pertex (Histolab AB) 
 

Příprava barviv:  

• alciánová modř: 0,1% (w/v), barvivo (Sigma Aldrich) bylo rozpuštěno 
v 80°C teplé 3% kyselině octové (v/v) a přefiltrováno 

• pravá jádrová červeň: 1% (w/v), barvivo (Sigma Aldrich) bylo 
rozpuštěno v 80°C teplém 5% vodném roztoku Al2(SO4)3 (w/v) a 
přefiltrováno. 

 

Barvení safraninem a anilínovou modří 

Safranin barví lignin (sekundárně ztloustlé buněčné stěny), anilínová modř barví 

neztloustlé buněčné stěny. Postup barvení je popsán v tab. 2.7. 
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Tab. 2.7: Postup barvení safraninem a anilínovou modří  
(Němec, 1962) upraveno pro materiál použitý v této práci  

 
postup chemikálie doba 

toluen  3 min 
toluen  2 min odparafínování 
toluen  2 min 
100% etanol 3 min 
96% (v/v) etanol  2 min zavodnění 
70% (v/v) etanol 2 min 
safranin (příprava viz dále) 2 hodiny 
70% (v/v) etanol 1 min 
70% (v/v) etanol 1 min 
96% (v/v) etanol  1 min 
96% (v/v) etanol + 2 kapky NH4OH 2 min 
100% etanol 2 s 
anilínová modř (příprava viz dále)  3 min 
100% etanol 2 s 
100% etanol 3 s 
100% etanol 5 s 
toluen  2 min 
toluen  2 min 

barvení a 
odvodnění 

toluen  2 min 
uzavření uzavírací médium Pertex   

 

Příprava barviv:  

• safranin: safranin O (3 g, Sigma Aldrich), 96% etanol (100 ml), octan 
sodný (4 g), 40% formaldehyd (8 ml), všechny složky byly smíchány a 
následně byl objem naředěn 50% etanolem 1:1. 

• anilínová modř: anilínová modř (1 g, Chemapol), 100% etanol (50 ml), 
hřebíčkový olej (25 ml). 

 

Barvení toluidinovou modří 

Postup barvení toluidinovou modří, která při vhodně zvoleném pH barví všechna pletiva, je 

popsán v tab. 2.8.  

 

Tab. 2.8: Postup barvení toluidinovou modří  

postup chemikálie doba 
barvení toluidinová modř (příprava viz dále) 3 min 

uschnutí sklíčka   
odparafínování xylen 3 min 

uzavření uzavírací médium Pertex  
 

Příprava barviva:  

• toluidinová modř: 0,05% (w/v), barvivo (Sigma Aldrich) bylo 
rozpuštěno v 0,1M fosforečnanovém pufru o pH 5,5. 
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Anatomická analýza 

Anatomické preparáty byly hodnoceny pomocí světelného mikroskopu Olympus 

BX50 a snímány kamerou Nikon Digital Sight DS-U1 (software Lucia G). Všechny 

anatomické parametry byly měřeny pomocí programu Lucia G.  

Hodnocení sekundárních vodivých pletiv: Tabák má bikolaterální cévní svazek: k 

pruhu xylému z vnější (směrem k primární kůře) i z vnitřní strany (směrem ke dřeni) přiléhá 

floém (obr. 2.3). V sekundárně ztloustlém stonku tabáku vytváří deuteroxylém zdánlivě 

spojitý kruh (je přerušován paprsky, které však nejsou na řezech patrné), deuterofloém je 

rozdělen na diskrétní jednotky – dále nazývané floémové části (a to jak vnitřní, tak vnější 

floém). V experimentech byl hodnocen pouze vnitřní floém, který byl lépe vyvinut než 

floém vnější. V parametru šířka 

deuteroxylému byl zahrnut i 

metaxylém (nacházející se na straně 

ke dřeni), protože hranice mezi 

těmito pletivy je špatně 

rozeznatelná. Šíře metaxylému je 

však v porovnání s šíří 

deuteroxylému zanedbatelná. 

Metafloém, na rozdíl od 

metaxylému, nemá sekundárně 

ztloustlé buněčné stěny, při 

sekundárním růstu je proto zdeformován a stlačen ostatními pletivy. V parametru velikost 

částí deuterofloému metafloém nehraje roli a je tedy skutečně hodnocen pouze deuterofloém 

 

2.3. Experimenty v podmínkách in vitro 

2.3.1. Kultivační média  

2.3.1.1.  MS médium (Murashige a Skoog, 1962)  
Složky média byly připraveny formou zásobních roztoků (tab. 2.9). Dále byla do 

média přidána sacharóza a případně (kromě tekutých médií) agar/fytagel. Navážky 

sacharózy a agaru/fytagelu se v jednotlivých typech experimentů lišily, budou tedy uvedeny 

dále v této kapitole, popř. u jednotlivých experimentů. Do média byly v určitých 

Obrázek 2.3: Sekundární vodivá pletiva stonku tabáku  
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experimentech přidávány i další složky (fytohormony, AgNO3, hemihydrochlorid kyseliny 

aminooxyoctové), jejich koncentrace bude rovněž uvedena u jednotlivých experimentů.  

 

Tab. 2.9: Složení zásobních roztoků kultivačního média MS 

zásobní 
roztok 

komponenty zásobního 
roztoku 

navážka na objem 500 
ml zásobního roztoku [g]

zásobní 
roztok na 
litr média 

[ml] 

koncentrace v 
médiu [mg.l-1] 

KNO3       19             1 900     
NH4NO3       16,5             1 650     
CaCl2.2H20         4,4                440     
MgSO4.7H2O         3,7               370     

A 

KH2PO4         1,7     

50 

           170     
MnSO4.4H2O         2,23           22,3     
ZnSO4.7H2O         0,86            8,6     
H3BO3         0,62            6,2     

          0,83     KI         0,083     
          0,25     Na2MoO4.2H2O         0,025     

           0,025    CuSO4.5H2O         0,0025     

B 

CoCl2.6H2O         0,0025    

5 

           0,025    
FeSO4.7H2O         2,78           27,8     C 
Na2EDTA.2H2O         3,73     

5 
       37,25     

           100 myo-inozitol       10    
        0,5     kys. nikotinová         0,05     
        0,5     pyridoxin - HCl         0,05     
        0,5     thiamin - HCl         0,05     

D 

Glycin         0,2     

5 

     2     
 

Zásobní roztoky A, B a C byly skladovány v lednici při 4-6°C. Roztok D byl 

z důvodu častých kontaminací rozpipetován v malých množstvích do sběrných nádobek a 

uchováván v mrazícím boxu při -18oC. Zásobní roztok C byl připravován následovně: každá 

z obou složek byla rozpuštěna zvlášť v cca 200 ml destilované vody a zahřáta na cca 80°C, 

poté se oba roztoky za stálého míchání spojily a nechaly vychladnout. Zchladlý roztok byl 

doplněn na 500 ml. Tento postup je nutný pro dosažení stability vznikající komplexní 

sloučeniny.  

 

2.3.1.2. Robbinsovo médium (Robbins, 1922) 
Toto tekuté médium s 3 % sacharózy bylo použito pro pěstování kořenových kultur 

tabáku. Složky média byly připraveny formou zásobních roztoků (tab. 2.10), které byly 

skladovány v lednici při 4-6°C.  
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Tab. 2.10: Složení zásobních roztoků kultivačního Robbinsova média 

zásobní roztok komponenty 
zásobního roztoku 

navážka na objem 500 ml 
zásobního roztoku [g] 

zásobní 
roztok na litr 
média [ml]

koncentrace v médiu 
[mg.l-1] 

KNO3 0,833 83,3 
Ca(NO3)2.4H2O 3,333               333,3 
MgSO4.7H2O 0,833 83,3 
KCl 0,417 41,7 

A 

KH2PO4 0,833 

50 

83,3 
FeSO4.7H2O                  2,78 27,8 

B* 
Na2EDTA.2H2O                  3,73 

5 
 37,25 

*modifikace oproti původnímu médiu obsahujícímu FeCl3.6H2O v ekvimolárním množství vztaženém k Fe 
 

2.3.1.3. Whitovo médium (White, 1937) 
Toto tekuté médium s 2 % sacharózy bylo použito pro pěstování kořenových kultur 

tabáku. Složky média byly připraveny formou zásobních roztoků (tab. 2.11), které byly 

skladovány v lednici při 4-6°C. 

 

Tab. 2.11: Složení zásobních roztoků kultivačního Whitova média 

zásobní 
roztok 

komponenty zásobního 
roztoku 

navážka na objem 500 
ml zásobního roztoku [g]

zásobní 
roztok na 
litr média 

[ml] 

koncentrace v 
médiu [mg.l-1] 

KNO3 0,81   81 
Ca(NO3)2.4H2O 1,40 140 
MgSO4 .7H2O 0,74   74 
KCl 0,67   67 

A 

KH2PO4   0,123 

50 

    12,3 
MnSO4.4H2O   0,044         0,44 
ZnSO4.7H2O                 0,03      0,3 
H3BO3   0,032        0,32 
KI   0,015       0,15 
CuSO4.5H2O   0,001        0,01 
CoCl2.6H2O   0,004        0,04 

B 

NiCl2.6H2O   0,004 

5 

       0,04 
 

Dále bylo do média přidáno:   FeSO4.7H2O*………...2,5 mg/l 
extrakt z kvasinek……0,1 g/l 

     sacharóza…………...20    g/l 
*modifikace oproti původnímu médiu obsahujícímu Fe2(SO4)3 v ekvimolárním množství vztaženém k Fe 
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2.3.1.4. Příprava médií a původ chemikálií 

Média rozlévaná do Erlenmayerových baněk 

Všechny složky byly za míchání přidány do destilované vody. Roztok byl 

destilovanou vodou doplněn na požadovaný objem. V závislosti na typu experimentu byly 

do média před úpravou pH přidány fytohormony 6-benzylaminopurin (BAP), kyselina β-

indolyl-3-máselná (IBA), kyselina α-naftyloctová (NAA). Všechny použité fytohormony 

byly uchovávány formou zásobních roztoků o koncentraci 0,5 mg/ml při 4-6°C. Poté bylo 

upraveno pH roztoku na hodnotu 5,7 ± 0,01 přídavkem 1M NaOH, respektive 1M HCl. Dále 

byl k tomuto roztoku při přípravě tuhých médií přisypán agar, který v něm byl rozpuštěn 

varem v mikrovlnné troubě; při přípravě tekutých médií byl tento krok vynechán. Následně 

bylo médium rozlito po cca 25 ml do 100ml Erlenmayerových baněk. Baňky s médiem byly 

uzavřeny dvěma vrstvami hliníkové fólie a sterilizovány v autoklávu (Chirana) po dobu 20 

minut při teplotě 121°C a tlaku 0,144 MPa.  

Média rozlévaná do Petriho misek 

Všechny složky kromě agaru/fytagelu byly za míchání přidány do destilované vody, 

po rozpuštění byl objem doplněn destilovanou vodou na požadovanou hodnotu. V závislosti 

na typu experimentu byly do média před úpravou pH přidány BAP, AgNO3, 

hemihydrochlorid kyseliny aminooxyoctové (AOA.1/2HCl). Po doplnění na požadovaný 

objem bylo pH upraveno na hodnotu 5,7 ± 0,01 přídavkem 1M NaOH, respektive 1M HCl. 

K tomuto roztoku byl přisypán agar/fytagel. Médium bylo sterilizováno v autoklávu 

(Chirana) po dobu 20 minut při teplotě 121°C a tlaku 0,144 MPa. Následně bylo médium 

rozlito do plastových Petriho misek, které byly před použitím uzavřené v mikrotenovém 

sáčku a skladovány v lednici. BAP i AOA.1/2HCl byly uchovávány formou zásobních 

roztoků v lednici.  

Koncentrace AOA.1/2HCl použité v experimentech (vyjádřené v mg/l) jsou pro lepší 

orientaci a případně porovnání s literaturou přepočtené na ekvimolární koncentrace AOA (a 

rovněž tak značeny). 

Původ chemikálií  

Anorganické složky, sacharóza, glukóza a IBA (Lachema Neratovice čistota p.a.), 

myo-inozitol, vitamíny, agar, kyselina 1-aminocyclopropan-1-karboxylová (ACC) (Sigma 
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Aldrich), kvasinkový extrakt (Serva), BAP, NAA (Serva čistota p.a.) AOA.1/2HCl (MP 

Biochemicals, Inc), . 

2.3.2. Sterilizace nástrojů a materiálu 

Sterilizace nástrojů 

Sterilizace kovových nástrojů a skleněných Petriho misek probíhala v 

horkovzdušném sterilizátoru (Binder) 3 hodiny při teplotě 150 oC. Sterilizace špiček a 

Erlenmayerových baněk s destilovanou vodou probíhala v autoklávu (Chirana) po dobu 20 

minut při teplotě 121°C a tlaku 0,144 MPa. Během aseptické práce v laminárním flow-boxu 

(Heraeus nebo Labox) byly kovové nástroje průběžně sterilizovány ponořením do 96% 

etanolu a následným opálením v plameni. 

Sterilizace materiálu 

Semena tabáku byla odsypána do mikrozkumavek a na přibližně 20s zalita 70% 

etanolem. Po slití etanolu bylo přidáno 15% SAVO (Biochemie s.r.o., Bohumín) a kapička 

detergentu (Pur). Po 15 minutách třepání na třepačce byla semena v laminárním flow-boxu 

3-4krát propláchnuta v mikrozkumavce sterilní vodou a poté pipetou vyseta na tuhé médium. 

2.3.3. Kultivace 

2.3.3.1. Kultivace rostlin na plastových Petriho miskách 
Semena rostlin byla pomocí pipety vyseta na tuhé médium v takových rozestupech, 

aby si rostliny při budoucím růstu nevadily a aby se na nich daly posléze hodnotit potřebné 

parametry kořenového systému - 5 rostlin na misku (12x12 cm, popř. prům. 12 cm) pro 

experimenty 3.1.1 a 3.1.3. a 11-12 rostlin na misku (prům. 9 cm) pro experimenty 3.2, 3.8, 

3.9). Petriho misky byly uzavřeny proužkem parafilmu a umístěny do kultivační místnosti 

(25 ± 1°C, fotoperioda 16 hodin, osvětlení 2800 luxů) tak, aby byly pod úhlem přibližně 70 

až 80 stupňů a tudíž mohly kořeny růst po povrchu média. 

2.3.3.2. Odvození kořenové kultury tabáku a její kultivace 

Výchozí rostlinný materiál  

Rostlinným materiálem pro odvození kořenových kultur tabáku byly celistvé rostliny. 

Pro výsev semen bylo použito tuhé MS médium (Murashige a Skoog, 1962) s 3% 

sacharózou. Kvůli snazšímu vyjímání rostlin z média, a tím zamezení poškození kořene, byl 
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obsah agaru 7,5 g/l. Sterilní semena byla vyseta v laminárním flow-boxu do 100ml 

Erlenmayerových baněk (25 ml média/baňka). Do každé baňky bylo přeneseno přibližně 40 

semen. Kultivace rostlin probíhala deset dní v kultivačním boxu při 25oC, fotoperiodě 16 

hodin a intenzitě osvětlení 3500 luxů. Desetidenní rostliny měly 2 dělohy + jeden pravý list a 

žádný, maximálně jeden postranní kořen (obr. 2.4).  

   
Obrázek 2.4: Vzhled desetidenních rostlin použitých pro založení kořenové kultury; K-
kontrola, C-transformant C 

Kořenové kultury 

Rostliny byly v laminárním flow-boxu postupně přeneseny z Erlenmayerových baněk 

na Petriho misku se sterilní vodou, kde z nich byl odebrán 0,5 cm dlouhý segment hlavního 

kořene obsahující neporušený apikální meristém. Při práci bylo dbáno na to, aby rostliny ani 

jejich uříznuté segmenty nebyly ve sterilní vodě dlouho z důvodu nevyváženého 

osmotického potenciálu. Segmenty byly přeneseny do baněk s tekutým médiem (4 kořenové 

segmenty na jednu baňku). Kultivace kořenových kultur probíhala ve stejných podmínkách 

jako kultivace celistvých rostlin.  

Po 14 dnech byly kořenové kultury přeneseny do nového média. Pro snadné oddělení 

kořenů při hodnocení byl zvolen počet 2 kořeny na jednu 150ml Erlenmayerovu baňku. Při 

rychlejším růstu kořenů (řídící se vedle typu média a nastavení kultivačního boxu i roční 

dobou) byly na konci dalšího 14 denního intervalu kořeny již hodnoceny. Při pomalejším 

růstu byly po 14 dnech opět přeneseny na nové médium (opět 2 kořeny na jednu baňku).  

2.3.4. Hodnocení rostlinného materiálu 
Petriho misky s rostlinami nebo kořeny vyňaté z baněk byly skenovány na desce 

skeneru (HP ScanJet 4C). V případě kořenů vyňatých z baněk byla deska skeneru pokryta 

vodou. Následně byly naskenované kořeny hodnoceny pomocí softwaru LUCIA G 
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(Laboratory Imaging, Praha), ve kterém byl za tímto účelem sestaven Martinem Sáblem 

soubor maker. Automatický výběr byl manuálně upravován vzhledem k tomu, že programem 

nejsou rozeznávány postranní kořeny kratší než 1 mm a vzhledem ke ztíženému prahování 

kvůli výrazným kořenovým vláskům tabáku pěstovaného v kořenové kultuře. Analýzou 

obrazu byla získána tato data: celková délka kořenového systému (hlavního kořene 

s postranními kořeny), délka hlavního kořene, délka postranních kořenů, počet postranních 

kořenů. Délka nejdelšího postranního kořene stejně jako denní přírůstky délky kořenů byly 

hodnoceny pomocí softwaru Lucia G zmíněného souboru maker. 

2.4. Zpracování dat 
Základní početní operace při zpracování dat (průměr, směrodatná odchylka, apod.) 

byly provedeny v programu Microsoft Excel. Ke statistickému zhodnocení dat byl použit 

program NCSS 2001. Data byla podrobena analýze rozptylu (ANOVA). Byly použity tyto 

srovnávací testy: Tukey–Kramerův test při normálním rozdělení dat, resp. Kruskal–Wallisův 

Z–test, pokud nebyla data rozložena normálně. V případě porovnávání pouze dvou souborů 

byla data podrobena dvouvýběrovému T-testu (při nenormálním rozložení dat Mann-

Whitneyovu testu). Výsledky jsou uvedeny ve formě sloupcových nebo bodových grafů. 

Jednotlivé sloupce/body představují průměrnou hodnotu sledovaného parametru. Úsečky 

odpovídají směrodatným odchylkám, odlišná písmena značí statisticky průkazný rozdíl 

uvedených hodnot. 
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3. Experimentální část 
V následujícím textu a grafech používám následující značení, ke kterému jsem se přiklonila 
pro udržení návaznosti na značení použité v literárním úvodu:  

MR (main root) hlavní kořen (u tabáku shodný s kořenem primárním)  
LR (lateral root) postranní kořen 
MR + LR hlavní kořen spolu s kořeny postranními (= kořenový systém) 
LRP (lateral root primordium) primordium postranního kořene 

3.1. Charakteristika kořenového systému 

3.1.1. Délka kořenů a počet LR 
Výchozím pro charakterizaci kořenového systému byl poznatek, že hmotnost 

kořenového systému je u transformovaných rostin (A a C) Nicotiana tabacum menší než u 

rostlin kontrolních (K) (Smoloňová, 2003). Pro zjištění, zda je redukovaná hmotnost 

způsobena redukcí délky kořenového systému a které jeho části jsou transformací zasaženy, 

byly v tomto experimentu měřeny následující parametry: celková délka kořenového systému, 

délka hlavního kořene, celková délka postranních kořenů a počet postranních kořenů. Počet 

adventivních kořenů hodnocen nebyl. Aby bylo zřejmé, zda dochází ke změně délky 

postranních kořenů a změna délky není dána jen změnou počtu postranních kořenů, byla 

zvlášť měřena ještě délka nejdelšího postranního kořene. Rostliny byly pěstovány in vitro v 

Petriho miskách (prům. 12 cm) na MS médiu s 3 % sacharózy a 0,3 % fytagelu. Hodnoceny 

byly 17 dní staré rostliny (obr 3.1). Experiment byl proveden ve třech opakováních. 

Výsledky 1. opakování jsou shrnuty v grafech 1A-E, výsledky 2. opakování v grafech 2A-

E. Celková délka kořenového systému byla u kontroly větší než u transformovaných rostlin 

(graf 1A, 2A). Změna byla způsobena jak redukcí délky primárního kořene transformantů 

(graf 1B, 2B), tak redukcí celkové délky kořenů postranních (graf 1C, 2C). Celková 

redukce délky postranních kořenů byla způsobena jak snížením počtu postranních kořenů 

(graf 1D, 2D), tak i zkrácením délky jednotlivých LR (graf 1E, 2E). Rovněž byly měřeny 

parametry kořenového systému starších, 24 denních rostlin pěstovaných in vivo v písku (graf 

3A-C, obr 3.2). Tento experiment, byl proveden v jednom opakování. Byla měřena délka 

hlavního kořene (graf 3A), délka nejdelšího postranního kořene (graf 3B) a počet 

postranních kořenů (graf 3C). Výsledky se shodují s výsledky z experimentu in vitro. Rozdíl 

v počtu postranních kořenů mezi kontrolou a transformanty je u starších rostlin (in vivo) 

oproti mladším (in vitro) snížen. 
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Obrázek 3.1: Vzhled rostlin hodnocených
v grafech 1A-E. K-kontrola, A-transformant A, C-
transformant C. 
 

Graf 1A-E: Charakteristika kořenového
systému rostlin pěstovaných in vitro (kultivace
17 dní) 1. opakování; K-kontrola, A-transformant
A, C-transformant C; n=10; směrodatné odchylky
jsou vyjádřeny úsečkami; odlišná písmena nad
sloupci znamenají statisticky významný rozdíl,
α=0,05.



Experimentální část 
 

 59

0

20

40

60

80

100

K A C
varianta

dé
lk

a 
M

R
+L

R
 [m

m
]

a

b b

0

10

20

30

40

50

60

K A C
varianta

dé
lk

a 
hl

av
ní

ho
 k

oř
en

e 
[m

m
] 

a

b b

 
 

0

9

18

27

36

45

K A C
varianta

ce
lk

ov
á 

dé
lk

a 
LR

 [m
m

] 

a

b

b

0

1

2

3

4

5

6

K A C
varianta

po
če

t L
R

a

b b

 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

K A C

varianta

dé
lk

a 
ne

jd
el

ší
ho

 L
R

 [m
m

]

a

c

b

 

A B

C 

E 

D

Graf 2A-E: Charakteristika kořenového
systému rostlin pěstovaných in vitro (kultivace
17 dní) 2. opakování; K-kontrola, A-transformant
A, C-transformant C; n=15; směrodatné odchylky
jsou vyjádřeny úsečkami; odlišná písmena nad
sloupci znamenají statisticky významný rozdíl,
α=0,05. 
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Graf 3A-C: Charakteristika kořenového systému rostlin pěstovaných in vivo (kultivace 24 dní); K-
kontrola, A-transformant A, C-transformant C; n=13-16; směrodatné odchylky jsou vyjádřeny úsečkami; 
odlišná písmena nad sloupci znamenají statisticky významný rozdíl, α=0,05. 
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Obrázek 3.2: Vzhled kořenů hodnocených  
v grafech 3A-C. K -kontrola, A-transformant A, C-   
transformant C. 
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3.1.2. Počet primordií postranních kořenů 
Cílem tohoto experimentu bylo zjistit, zda redukce počtu postranních kořenů u 

transformantů souvisí s ovlivněním jejich zakládání či s ovlivněním prorůstání primordií 

mateřským kořenem. Při růstu rostlin v pevném substrátu dochází vlivem mechanických 

podnětů k stimulaci větvení kořenů. Proto byla pro tento experiment zvolena kultivace 

v písku. Primordia s postranními kořeny 14 dní starých rostlin byla vizualizována 

flouorescenční barvou DAPI (kap.2.2.2.3). detekovatelná byla primordia od stádia dvou 

vrtev (2.-3. stádium viz obr.1.7). Experiment proběhl ve dvou opakováních. Výsledky 1. 

opakování jsou prezentovány v grafu 4A,C,E, výsledky 2. opakování v grafu 4B,D,F. Graf 

4A,B znázorňuje počet primordií, v grafu 4C,D je prezentován celkový počet LRP a LR. 

V grafu 4E,F je vynesena hustota LRP a LR, získaná vydělením průměrné délky kořene 

průměrnou hodnotou součtu LR a LRP v rámci jednoho kořene. 

Počet primordií byl v obou opakováních u transformantů nižší než u kontroly, v 2. 

opakování bylo toto snížení statisticky průkazné s vyjímkou tranformanta C. Jak ukazují 

grafy 4E,F, k jednoznačnému snížení hustoty primordií+postraních kořenů nedošlo. 

Primordia transformantů nevykazovala žádné defekty oproti primordiím kontroly. 
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Graf 4A-F: Počet a hustota primordií a LR (kultivace 14 dní); 4A,C,E-1. opakování (n=21-29), 4B,D,F-2. 
opakování (n=19-22); K-kontrola, A-transformant A, C-transformant C; směrodatné odchylky jsou vyjádřeny 
úsečkami; odlišná písmena nad sloupci znamenají statisticky významný rozdíl (v grafech 4C,D vyjadřují rozdíl 
hodnot součtu LRP a LR), α=0,05. 
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3.1.3. Dynamika růstu kořene 
Cílem tohoto experimentu bylo charakterizovat časový průběh růstu kořenů: 1) zjistit, 

zda růst kořenů transformantů vykazuje alespoň v prvních dnech po vyklíčení shodné rysy s 

růstem kořenů kontroly, či je již od počátku redukován; 2) zjistit, zda kořeny tranformantů 

nevykazují v průběhu ontogeneze tendenci k snížení či dokonce zastavení růstu. Rostliny 

byly pěstovány in vitro na MS médiu s 3 % sacharózy a 0,8 % agaru v hranatých Petriho 

miskách. Od prvního dne po vyklíčení (= čtvrtého dne po vysetí) byly jednou za 24 hodin 

(±15 min) označeny přírůstky délky hlavního kořene. Experiment byl proveden ve dvou 

opakováních (graf 5A,B; graf 6A,B,C). V 2. opakování byly poslední čtyři dny měřeny i 

přírůstky délky nejstarších postranních kořenů (graf 6C). 

Denní přírůstky hlavního kořene kontroly a transformantů se od sebe lišily již od 

prvního dne od vyklíčení a tento rozdíl byl v obou experimentech konstantní po celou dobu 

kultivace. Křivka denních přírůstků prvního opakování (graf 5A) se nepodobala křivce 

druhého opakování (graf 5A). Křivka denních přírůstků je tedy patrně formována především 

vnějšími podmínkami. Shodně s kořeny hlavními vykazovaly nižší denní přírůstky i 

postranní kořeny transformantů (graf 5C). 

 



Experimentální část 
 

 64

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

den

de
nn

í p
řír
ůs

te
k 

[m
m

] 

K
C
A

 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
počet dní

dé
lk

a 
hl

av
ní

ho
 k

oř
en

e 
[m

m
] 

K
C
A

 
Graf 5A,B: Dynamika růstu hlavního kořene 1. opakování; K-kontrola, A-transformant A, C-transformant 
C; n=20-25; dny počítány od vyklíčení; směrodatné odchylky jsou vyjádřeny úsečkami. 
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Graf 6A,B: Dynamika růstu hlavního kořene 2. opakování; K-kontrola, A-transformant A, C-transformant 
C; n=24-29; dny počítány od vyklíčení; směrodatné odchylky jsou vyjádřeny úsečkami. 
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Graf 6C: Denní 
přírůstky délky 
postranních kořenů; 
K-kontrola, A-
transformant A, C-
transformant C; n=21-
29; dny počítány od 
vyklíčení; směrodatné 
odchylky jsou 
vyjádřeny úsečkami. 
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3.2. Vliv cytokininu na růst hlavního kořene 
Pokud exprese Spcdc25 vyvolává cytokinin-like efekt (chování odpovídající zvýšené 

hladině cytokininů), měla by být reakce kořenů transformantů a kontroly na dodání 

exogenního cytokininu odlišná t.j při nižších koncentracích BAP by měly transformované 

rostliny vykazovat změny odpovídající chování kontrol ošetřených koncentrací vyšší.  

Cílem tohoto experimentu bylo zjistit, zda dochází k odlišné míře odpovědi na 

cytokinin v růstu hlavního kořene kontroly a transformanta C. Kultivace rostlin probíhala 

devět dní na MS médiu s 3 % sacharózy v kulatých Petriho miskách (prům. 9 cm). Jak 

rostliny kontrolní, tak transformant C byly pěstovány na médiu bez fytohormonu a 

s fytohormonem BAP (5-100µg/l). Experiment byl proveden ve dvou opakováních, ve 

druhém byla vynechána varianta s 5 µg BAP/l. Výsledky 1. opakování jsou prezentovány 

v grafech 7A-C, výsledky druhého v grafech 8A-C. Výsledky obou opakování jsou 

vyneseny ve dvou typech grafů – grafy 7A,B a 8A,B ukazují procentuální pokles délky 

kořenů ošetřených BAP oproti délce původní. Grafy 7C a 8C prezentují absolutní hodnoty 

délky hlavního kořene na jednotlivých variantách média s vynesenou logaritmickou regresní 

křivkou. 

Jak ukazuje graf 7A,B, je v 1. opakování růst kořenů transformanta C na stejných 

koncentracích BAP inhibován výrazněji než u kontroly (vztaženo k neošetřeným kořenům). 

Tento poznatek je v souladu s očekáváním chování transformantů (vykazující cytokinin-like 

efekt). Druhé opakování však výsledky prvního nepotvrdilo – v nižších koncentracích byly 

kořeny kontroly a transformanta v rámci tohoto opakování inhibovány obdobně (vztaženo k 

neošetřeným kořenům), v nejvyšší koncentraci však vykazoval transformant C slabý opačný 

trend než v prvním opakování.  

Je tedy patrné, že cytokininy a vliv exprese genu cdc25 působí na zkrácení kořenů 

aditivně. Transformant se chová jako kontrola ošetřená cytokininem. Z výsledků tohoto 

experimentu však nelze říci, že zkrácení kořenů transformantů (neošetřených cytokininem) 

je způsobeno změněnými hladinami či vnímáním těchto fytohormonů.  
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Graf 7A,B: Redukce délky hlavního kořene na médiu s cytokininem (kultivace 9 dní); 1. opakování; A - 
kontrola K , B - transformant C n=17-23; čísla ve sloupcích znamenají procenta délky neošetřených kořenů. 
 
 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0 5 10 50 100
koncentrace BAP (µg/l)

dé
lk

a 
ko
ře

ne
 [m

m
] 

kontrola K

transformant C

 
 
Graf 7C: Redukce délky hlavního kořene na médiu s cytokininem – absolutní hodnoty délky kořenů 
(kultivace 9 dní) 1. opakování; n=17-23; směrodatné odchylky jsou vyjádřeny úsečkami. 
 

A B

C 



Experimentální část 
 

 68

 

 

100

77

61
52

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 10 50 100
koncentrace BAP (µg/l)

m
íra

 re
du

kc
e 

dé
lk

y 
ko
ře

ne
 

100

75

60 59

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 10 50 100
koncentrace BAP (µg/l)

m
íra

 re
du

kc
e 

dé
lk

y 
ko
ře

ne
 

 
 
Graf 8A,B: Redukce délky hlavního kořene na médiu s cytokininem (kultivace 9 dní) 2. opakování; A - 
kontrola K , B - transformant C; n=21-24; čísla ve sloupcích znamenají procenta délky neošetřených kořenů  
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Graf 8C: Redukce délky hlavního kořene na médiu s cytokininem – absolutní hodnoty délky kořenů 
(kultivace 9 dní) 2. opakování; n=21-24; směrodatné odchylky jsou vyjádřeny úsečkami. 
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3.3. Obsah a spektrum rozpustných nestrukturních sacharidů  
Redukce kořenového systému může být přímým výsledkem změn v kořenových 

buňkách, nebo výsledkem změn v distribuci látek z nadzemní části rostliny. Cílem tohoto 

experimentu bylo zjistit, zda změna kořenového systému může být alespoň částečně 

způsobena snížením toku asimilátů z listů do kořenů. Ovlivnění cukerného metabolismu 

nasvědčují výsledky naší laboratoře sledující charakteristiky suspenzních buněčných kultur 

(Suchomelová-Mašková et al., 2008). V předchozích pracích však nebyla pro sledování 

tohoto jevu optimalizována kultivace rostlin intaktních. Pro experiment proto byly použity 

rostliny pěstované v hydroponické kultuře (kap.2.2.1.2), aby bylo možné získat neporušený 

kořenový systém. Obsahy a spektra endogenních sacharidů byly hodnoceny zvlášť v listech 

a v kořenech. Výsledky jsou prezentovány ve dvou typech sloupcových grafů, které 

vyjadřují obsah (graf 9A,C; 10A,C; 11A,C) a procentuální zastoupení jednotlivých 

sacharidů (graf 9B,D; 10B,D; 11B,D). Chybové úsečky v grafech znázorňují odchylky 

celkového obsahu sacharidů. Směrodatné odchylky obsahů jednotlivých sacharidů jsou 

uvedeny v tabulkách 3.1-3.6. Experiment byl proveden ve třech opakováních. V 1. a 3. 

opakování probíhala kultivace ve skleníku, v 2. opakování v kultivační místnosti. Pro 1. a 2. 

opakování byla použita kolona špatně rozdělující fruktózu a inositol, v příslušných grafech 

jsou tedy obsahy těchto dvou sacharidů vyjádřeny společně. V 2. opakování vykazovaly 

hodnoty značnou variabilitu způsobenou především horší detekcí sacharidů vlivem jejich 

nízkého obsahu. Dále byl vyjádřen poměr obsahu sacharidů v listech ku obsahu sacharidů 

v kořenech (graf 12A-C). Tento poměr byl vždy spočten v rámci téže rostliny, chybové 

úsečky v těchto grafech tedy prezentují odchylky poměrů u jednotlivých rostlin.  

Hladina sacharidů v listech transformovaných rostlin byla oproti kontrole statisticky 

vyšší v 1. a 3. opakování. Rozdíl v obsahu sacharidů v kořenech kontroly a transformantů 

nebyl zjištěn v 2. a 3. opakování. V prvním opakování byl zaznamenán vyšší obsah 

sacharidů v kořenech transformanta A oproti kontrole a transformantu C. Všechna 

opakování vykazovala obdobné rysy v poměru mezi množstvím sacharidů v kořenech a 

listech. V 1. a 3. opakování byl tento poměr u kontroly průkazně nižší než u obou 

transformantů. V 2. opakování byly hodnoty u kontroly průkazně nižší pouze oproti 

transformantu C. U všech tří opakování byla v listech kontroly více zastoupena sacharóza 

oproti zbylým cukrům (hexózám). V kořenech kontroly byly naopak oproti transformantům 

ve spektru více zastoupeny hexózy v 3. opakování. Stejná tendence je slabě znát i ve druhém 

opakování, ve třetím totéž platí jen vzhledem k transformantu C. 
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Graf 9A-D: Obsah a spektrum endogenních sacharidů v listech a kořenech 1. opakování; A, B – listy, C, D 
– kořeny; K-kontrola, A-transformant A, C-transformant C; n=8-12; úsečky znázorňují směrodatné odchylky 
celkových obsahů sacharidů.  
 
varianta sacharóza glukóza fruktóza + inositol celkové sacharidy 

K 1,59 1,24 0,79 2,23 
A 2,55 3,68 3,20 6,46 
C 1,39 1,57 1,47 3,84 

Tabulka 3.1: Směrodatné odchylky hodnot v grafu 9A 
 
varianta sacharóza glukóza fruktóza + inositol celkové sacharidy 

K 1,65 0,72 2,46 4,13 
A 1,40 0,72 1,21 2,45 
C 1,42 0,36 1,17 2,74 

Tabulka 3.2: Směrodatné odchylky hodnot v grafu 9C 

BA 

C D
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Graf 10A-D: Obsah a spektrum endogenních sacharidů v listech a kořenech 2. opakování; A, B – listy, C, 
D – kořeny; K-kontrola, A-transformant A, C-transformant C; n=12-16; úsečky znázorňují směrodatné 
odchylky celkových obsahů sacharidů.  
 
varianta sacharóza glukóza fruktóza + inositol celkové sacharidy 

K 2,47 0,18 0,20 2,46 
A 2,34 0,29 0,34 2,49 

C 3,16 0,35 0,94 3,51 
Tabulka 3.3: Směrodatné odchylky hodnot v grafu 10A 
 
varianta sacharóza glukóza fruktóza + inositol celkové sacharidy 

K 2,83 1,17 1,94 5,47 
A 1,98 0,91 1,02 3,42 
C 4,33 2,88 4,20 6,85 

Tabulka 3.4: Směrodatné odchylky hodnot v grafu 10C 
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Graf 11A-D: Obsah a spektrum endogenních sacharidů v listech a kořenech 3. opakování; A, B – listy, C, 
D – kořeny; K-kontrola, A-transformant A, C-transformant C; n=14-18; úsečky znázorňují směrodatné 
odchylky celkových obsahů sacharidů.  
 
varianta sacharóza glukóza fruktóza inositol celkové sacharidy 

K 2,71 2,16 1,66 0,71 5,68 
A 4,09 3,59 2,44 0,75 8,80 

C 2,62 2,69 3,22 1,23 7,41 
Tabulka 3.5: Směrodatné odchylky hodnot v grafu 11A 
 
varianta sacharóza glukóza fruktóza inositol celkové sacharidy 

K 5,39 4,89 6,72 0,44 15,10 
A 4,50 3,65 4,13 0,27 10,04 

C 5,28 4,36 6,14 0,27 14,20 
Tabulka 3.6: Směrodatné odchylky hodnot v grafu 11C 
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Graf 12A-C: Poměr obsahu sacharidů v
listech a kořenech A – 1. opakování B – 2.
opakování C – 3. opakování; K-kontrola, A-
transformant A, C-transformant C; n=8-12;
n=12-14; n=14-16; směrodatné odchylky jsou
vyjádřeny úsečkami; odlišná písmena nad
sloupci znamenají statisticky významný
rozdíl, α=0,05. 
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3.4. Vodivá pletiva báze stonku 
Cílem tohoto experimentu bylo porovnat stavbu vodivých pletiv báze nadzemní části 

rostlin. Změna toku sacharidů v transformovaných rostlinách může být spojena se změnou 

stavby transportních cest. Sekundární vodivá pletiva byla hodnocena i z toho důvodu, že je 

jejich vývoj mimo jiné řízen cytokininy (Matsumoto-Kitano et al., 2008). Hodnocena byla 

bazální část internodií stonků nad přízemní růžicí (mezi 3. a 4. listem). Kultivace rostlin 

probíhala v zemině ve skleníku. Experiment byl proveden ve třech opakováních, která se 

lišila stářím rostlin: v 1. opakování byly rostliny kultivovány 27 dní, ve druhém 40 dní a ve 

třetím 35 dní. Kultivace každého opakování byla ukončena, jakmile bylo vzhledem k habitu 

rostlin možno vyříznout daná internodia (nestejné stáří rostlin bylo tedy důsledkem různého 

počasí během jednotlivých opakování). Celkový počet internodií tvořících stonek se v rámci 

daného opakování mezi variantami nelišil. Hodnoceny byly tyto parametry xylému: šířka 

xylému a plocha největší xylémové cévy (graf 13A-F). Floém byl hodnocen následujícími 

parametry: počet floémových částí a plocha největší floémové části (graf 14A-F). Kvůli 

odlišnému vzhledu stavby stonkových internodií kontroly a transformantů byly 

kvantifikovány i tyto parametry – plocha stonku, plocha středního válce, plocha dřeně (graf 

15A,C,E) a dále podíl ploch stonku a středního válce (graf 15B,D,F). Tento podíl je 

prezentován i v grafu řezů prvních internodiích pod apexem rostlin prvního opakování (graf 

16, obr. 3.4). Spodní segmenty transformantu C v prvním opakování byly během fixace 

nedopatřením zničeny, proto jsou v příslušných grafech vyneseny hodnoty pouze kontroly a 

transformantu A. 
 

Obrázek 3.4: Vzhled rostlin pro hodnocení vodivých pletiv stonku (1. opakování); K-
kontrola, A-transformant A, C-transformant C. 
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Ve všech opakováních byly 

zaznamenány změny ve vodivých pletivech 

transformovaných rostlin vzhledem ke 

kontrole. U obou transformantů byla 

průkazně zvětšena plocha největší xylémové 

cévy v 1. a 2. opakování, ve 3. se statisticky 

lišila pouze u transformanta C. Šířka xylému 

se v 2. a 3. opakování nelišila, v 1. 

opakování byla průkazně větší u kontroly. 

Počet floémových částí se mezi variantami 

rovněž statisticky nelišil, ale plocha největší 

floémové části byla ve všech experimentech 

u kontroly větší. 

Rovněž byla zjištěna změna 

radiálního uspořádání pletiv – podíl primární 

kůry na celkové ploše řezu kořenem byl u 

kontroly větší než u transformantů 

(porovnání grafů 15A-F), zvětšení šířky 

bylo dáno zvětšením počtu vrstev buněk 

primární kůry (obr. 3.5). Stejný trend byl 

pozorován po celé délce stonku: hodnocena 

byla vedle bazálních i prostřední internodia 

(výsledky neprezentovány) a první 

internodia pod apexem (graf 16, obr. 3.6). 

 

 
Obrázek 3.5: Příčné řezy bází internodia nad 
přízemní listovou růžicí (2. opakování, doba 
kultivace 40 dní); K-kontrola, A-transformant A, C-
transformant C; barveno safraninem s anilinovou 
modří; úsečka=1mm. 
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Graf 13A-F: Charakteristika deuteroxylému báze stonku A,B – 1. opakování (n=8), C,D – 2. opakování 
(n=6-8), E,F – 3. opakování (n=4-6); směrodatné odchylky jsou vyjádřeny úsečkami; odlišná písmena nad 
sloupci znamenají statisticky významný rozdíl, α=0,05. 
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Graf 14A-F: Charakteristika deuterofloému báze stonku A,B – 1. opakování (n=8), C,D – 2. opakování 
(n=6-8), E,F – 3. opakování (n=4-6); směrodatné odchylky jsou vyjádřeny úsečkami; odlišná písmena nad 
sloupci znamenají statisticky významný rozdíl, α=0,05. 
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Graf 15A-F: Vnitřní stavba báze stonku A,B – 1. opakování (n=8); C,D – 2. opakování (n=6-8); E,F – 3. 
opakování (n=6); směrodatné odchylky jsou vyjádřeny úsečkami; odlišná písmena nad sloupci znamenají 
statisticky významný rozdíl, α=0,05. 
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3.5. 

Obrázek 3.6: Příčné řezy bází prvního 
internodia pod apexem (1. opakování); 
K-kontrola, A-transformant A, C-
transformant C; barveno toluidinovou 
modří; úsečka=1mm. 
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Graf 16: Vnitřní stavba 1. internodia 
pod apexem 1. opakování; n=6-8; 
směrodatné odchylky jsou vyjádřeny 
úsečkami; odlišná písmena nad sloupci 
znamenají statisticky významný rozdíl, 
α=0,05. 
 

K 

A 

C 



Experimentální část 
 

 80

Kořenové kultury 
Pro konečné objasnění míry vlivu nadzemní části na redukci kořenového systému 

transformantů byly použity kořenové kultury. 

3.5.1. Optimalizace kultivace kořenových kultur 
Média a kultivační podmínky, které byly vyzkoušeny pro optimalizaci kultivačního 

postupu, jsou shrnuty v tabulce 3.7. 

médium fytohormony sacharid fotoperioda 
0 gluk  3 % 16h 
0 sach 3 % 16h 
0 sach 3 % tma 
NAA: 10; 50 µg/l sach 3 % 16h 

MS 

IBA: 3; 6; 10; 15 µg/l  sach 3 % 16h 
0 sach 3 % 16h Robbinsovo 
0 sach 3 % tma 
0 sach 2 % 16h Whitovo 
0 sach 2 % tma 

 
Při výběru vhodného média a kultivačních podmínek 

byl hodnocen celkový vzhled kořenů, poměr nerozvětvených 

kořenů ku rozvětveným a míra tvorby kalusu (neorganizované 

pletivo). Kalus (obr. 3.7A) byl vždy nejzřetelnější na bázi 

kořene (=místo řezu po oddělení kořenové špičky) a v místě 

větvení starších postranních kořenů. Někdy byla tvorba kalusu 

patrná i v mladších částech kořene (=směrem ke špičce). Při 

vysokém stupni „zkalusovatění“ byla vzhledem k ostatním 

kořenům pozměněna jak délka hlavního kořene, tak délka a 

počet postranních kořenů.  

Kořeny pěstované na MS bez fytohormonů vykazovaly 

vysokou variabilitu ve větvení kořene (část kořenů 

nevětvených nebo velmi málo větvených) a značnou tvorbu 

kalusu.  

 
Obrázek 3.7A-C: Vzhled kořenů na MS médiu; A-šipkami 

vyznačené zkalusovatění kořene (MS médium bez fytohormonů); B-
vzhled kořene v médiu s 15 µg/l IBA; C-vzhled kořene v médiu s 50 µg/l 
IBA; úsečka=1cm 

Tab 3.7: Vyzkoušená 
média a kultivační 
podmínky pro 
pěstování kořenových 
kultur (složení médií – 
kap.2.3.1.); červeně 
značeny změny oproti 
předchozím variantám 
v rámci jednoho média. 
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Přídavek auxinu (NAA/IBA) způsobil větvení všech kořenů, tvorba kalusu byla však 

po tomto ošetření ještě patrnější. Ve vyšších koncentracích (10 a 15 µg/l IBA; 10 µg/l NAA) 

měly postranní kořeny navíc nepřirozený vzhled (ztloustlé, tvar kuželů, obr.3.7B). Při 

koncentraci 50 µ/l NAA již kořeny nerostly (obr 3.7C). Popsané charakteristiky byly 

pozorovány u kontroly i u transformantů. 

S médiem MS (bez fytohormonů) byla dále srovnávána média Robbinsovo a 

Whitovo. Podíl nerozvětvených kořenů kontroly na MS, Whitovu a Robbinsovu médiu 

prezentuje graf 17A-C, z kterého je patrné, že pro potlačení výskytu nevětvených kořenů je 

nejvhodnější Whitovo médium. Kořeny kultivované ve srovnávaných médiích rostoucí ve 

tmě vykazovaly sice menší míru „zkalusovatění“, ale byly velmi jemné a při manipulaci se 

trhaly.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 17A-C: Podíl nerozvětvených kořenů (červená výseč); A-Robbinsovo médium, B- MS médium, C- 
Whitovo médium; n=20. 
 

Na základě popsaných výsledků bylo pro další experimenty vybráno Whitovo 

médium s 2 % sacharózy a kultivace na světle (16h fotoperioda). Ani v tomto uspořádání se 

nedařilo zamezit tvorbě kalusu, byla však relativně nízká (obr. 3.8).  

 

 
Obrázek 3.8: Vzhled kořenů kultivovaných v kořenové 
kultuře ve Whitovu médiu. K -kontrola, A-transformant 
A, C-transformant C (kultivace 26 dní); úsečka=1cm 
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3.5.2. Charakteristika kořenového systému izolovaných kořenů 
V tomto experimentu byly srovnávány shodné parametry kořenů pěstovaných 

v kořenových kulturách jako v experimentu s intaktními rostlinami (kap. 3.1.1.). Byla 

měřena celková délka kořenového systému, délka hlavního kořene, celková délka 

postranních kořenů a počet postranních kořenů (hodnoceny pouze LR prvního řádu). 

Prezentována jsou dvě opakování experimentu. V prvním byla měřena i délka nejdelšího 

postranního kořene, aby bylo zřejmé, zda změna celkové délky kořenů neodráží pouze 

změnu v počtu LR. Kultivace kořenů probíhala v tekutém Whitovu médiu s 2 % sacharózy 

po dobu 18 respektive 21 dní. Výsledky 1. opakování jsou shrnuty v grafech 18A-E, 

výsledky 2. opakování v grafech 19A-D. Celková délka kořenového systému byla u 

kontroly větší než u transformantů (graf 18A, 19A). Změna byla způsobena jak redukcí 

délky primárního kořene transformantů (graf 18B, 19B), tak redukcí celkové délky kořenů 

postranních (graf 18C, 19C). Celková redukce délky postranních kořenů byla způsobena jak 

snížením počtu postranních kořenů (graf 18D, 19D), tak i zkrácením délky jednotlivých LR 

(graf 18E).  

Po odstranění nadzemní části a pěstování kořenových špiček v kultuře, vykazoval 

nově vzniklý kořenový systém transformantů obdobné rysy jako kořenových systém 

intaktních transformovaných rostlin. Je tedy zřejmé, že redukce kořenů způsobená expresí 

genu cdc25 není důsledkem změn v transportu (signalizaci) z nadzemní části rostliny. Stejný 

trend byl patrný ve všech vyzkoušených typech kultivace presentovaných tabulkou 3.7. 
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Graf 18A-E: Charakteristika kořenového 
systému izolovaných kořenů (kultivace 18 
dní) 1. opakování; K-kontrola, A-transformant 
A, C-transformant C; n=18; směrodatné 
odchylky jsou vyjádřeny úsečkami; odlišná 
písmena nad sloupci znamenají statisticky 
významný rozdíl, α=0,05. 
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Graf 19A-D: Charakteristika kořenového systému izolovaných kořenů (kultivace 21 dní) 2. opakování; K-
kontrola, A-transformant A, C-transformant C; n=16-25; směrodatné odchylky jsou vyjádřeny úsečkami; 
odlišná písmena nad sloupci znamenají statisticky významný rozdíl, α=0,05. 
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3.5.3. Vliv cytokininu na kořenové kultury 
Při práci s tabákem transformovaným genem cdc25 ze S. pombe byl v mnoha  

experimentech naší laboratoře pozorován cytokinin-like efekt. S použitím kořenových kultur 

bylo proto v tomto experimentu testováno, zda kořeny kontroly ošetřené cytokininem (BAP) 

vykazují obdobný vzhled jako neošetřené kořeny transformantů. Experiment byl proveden 

ve třech opakováních, dvě jsou prezentována. Kultivace kořenů probíhala v tekutém 

Whitovu médiu s 2 % sacharózy po dobu 21 respektive 26 dní. V prezentovaných 

experimentech byla použita odlišná koncentrační řada BAP: varianty KI-V v 1. opakování 

znamenají kontrolu K na médiu s koncentracemi BAP 5; 10; 50; 100 a 200 µg/l. Varianty 

K1-4 ve 2. opakování znamenají kontrolu K na médiu s koncentracemi 5; 10; 20; 30 µg/l. 

Výsledky 1. opakování zachycují grafy 20A-C, výsledky 2. grafy 21A-C (neošetřené 

varianty jsou totožné s variantami 2.opakování experimentu 3.5.2). V obou opakováních je 

prezentována délka primárního kořene a počet LR (hodnoceny pouze LR prvního řádu). 

V grafech 1. opakování je vynesena i délka nejdelšího postranního kořene, v grafech 2. 

opakování celková délka kořenového systému.  

Všechny sledované parametry byly u kontroly se vzrůstající koncentrací BAP 

sníženy, pouze v nízkých koncentracích BAP byl patrný statisticky neprůkazný pozitivní 

vliv cytokininu na prodlužování postranních kořenů (graf 20C, porovnání grafů 21A-C). 

Kořeny kontroly pěstované v médiu o koncentraci BAP 30 µg/l (K4, obr. 3.9) a 50 µg/l 

(KIII) se svými parametry nejvíce blížily kořenům transformantů pěstovaným v médiu bez 

fytohormonu. Z hodnot uvedených v grafech je však patrné, že aplikací tohoto konkrétního 

cytokininu nelze u kontroly změnit stavbu 

kořenového systému tak, aby ve všech 

parametrech odpovídala kořenům 

transformantů, neboť poměr délky 

hlavního kořene ku počtu postranních 

kořenů a jejich délce je u kontroly 

ošetřené BAP jiný než u transformantů.  

 

 

 

 

 

Obrázek 3.9: Vzhled kořenů kultivovaných v 
kořenové kultuře ve Whitovu médiu. K -kontrola, 
A-transformant A, C-transformant C, K4-kontrola 
na médiu s 30 µg/l BAP (kultivace 21 dní); 
úsečka=1cm. 
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Graf 20A-C: Vliv cytokininu na vývoj izolovaných kořenů (kultivace 26 dní) 1. opakování; K-kontrola, A-
transformant A, C-transformant C; KI-V: kontrola K s koncentrací BAP v médiu - 5; 10; 50; 100; 200 µg/l;  
n=11-18; směrodatné odchylky jsou vyjádřeny úsečkami; odlišná písmena nad sloupci znamenají statisticky 
významný rozdíl, α=0,05. 
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Graf 21A-C: Vliv cytokininu na vývoj izolovaných kořenů (kultivace 21 dní) 2. opakování; K-kontrola, A-
transformant A, C-transformant C; K1-4: kontrola K s koncentrací BAP v médiu - 5; 10; 20; 30 µg/l;  n=16-30; 
směrodatné odchylky jsou vyjádřeny úsečkami; odlišná písmena nad sloupci znamenají statisticky významný 
rozdíl, α=0,05. 
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3.6. Kořenová špička 
Pro srovnání meristému hlavního kořene kontroly a transformantů bylo použito 

dvojího přístupu. Prvním bylo barvení kořenových špiček fluorescenční barvou DAPI, 

druhým potom zhotovení podélných anatomických řezů 

špičky kořene. Pro barvení kořene DAPI byly použity 14 

dní staré rostliny pěstované v písku (stejné jako 

v experimentu 3.1.2.). V experimentu byla měřena 

vzdálenost od špičky kořene (včetně kořenové čepičky) 

po rozhraní, kde se buňky epidermis začaly prodlužovat – 

to bylo patrné na větších rozestupech buněčných jader 

obarvených DAPI (obr. 3.10). Tento parametr je 

v grafech ne zcela přesně značen jako „délka meristému“. 

Experiment byl proveden ve dvou opakováních. Výsledky 

prvního experimentu jsou prezentovány v grafu 22A, 

výsledky druhého v grafu 22B. V prvním opakování 

nebyl zjištěn statisticky průkazný rozdíl mezi kontrolou a 

transformanty. Ve druhém byl zjištěn statisticky průkazný 

rozdíl mezi kontrolou a transformantem C. 
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Graf 22A,B: Délka meristematické zóny kořenů 14 denních rostlin vizualizovaná DAPI; A-1. opakování, 
B-2 opakování; K-kontrola, A-transformant A, C-transformant C; n=20-28; n=9-20 (9 var. A); směrodatné 
odchylky jsou vyjádřeny úsečkami; odlišná písmena nad sloupci znamenají statisticky významný rozdíl, 
α=0,05. 

A B

Obrázek 3.10: Detail rozhraní, kde se 
epidermální buňky začínají výrazně 
prodlužovat (barveno DAPI) 
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Druhým přístupem bylo zhotovení anatomických preparátů. Měření bylo provedeno 

na podélných řezech vedených středem kořenové špičky. Byla měřena vzdálenost od dobře 

patrného rozhraní mezi společnými iniciálami čepičky s epidermis a ostatními pletivy po 

první buňku primární kůry, která byla stejně dlouhá jako široká, či delší než širší. Buňky 

různých pletiv se začínají prodlužovat v různé vzdálenosti od špičky. Buňky vnějších vrstev 

primární kůry se například v porovnání s buňkami středního válce prodlužují až v relativně 

velké vzdálenosti, proto je třeba měřit vždy buňky stejné vrstvy buněk. Pro měření byla 

zvolena vrstva buněk primární kůry sousedící s epidermis. Hodnocený parametr je v grafech 

opět nazýván „délka meristému“. Experiment byl proveden ve třech opakováních. Pro 

všechna opakování byly rostliny kultivovány v hydroponické kultuře. V 1. opakování tato 

kultivace probíhala ve skleníku (stáří rostlin 21 dní). Ve druhém a třetím opakování 

probíhala kultivace v kultivační místnosti (stáří rostlin přibližně 30 dní). Protože kořenové 

špičky barvené DAPI se zdály u kontroly širší než u transformantů (obr. 3.11), byly rovněž 

v prvním a třetím opakování zhotoveny příčné řezy za meristémem (v 1. opakován 1 cm od 

špičky, ve druhém 0,8 cm) a změřen jejich průměr.  

Obrázek 3.11: Vzhled kořenových špiček barvených DAPI.(spodní obrázky: detail začátku 
elongační zóny); K-kontrola, A-transformant A, C-transformant C; horní úsečka = 500 µm, 
spodní úsečka = 200 µm 
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Graf 23A-C: Délka meristematické zóny kořenů měřená na anatomických řezech; A-1. opakování (mladší 
kořeny, skleník), B-2 opakování; C-3.opakování (starší kořeny, kultivační místnost); K-kontrola, A-
transformant A, C-transformant C; n=4-7; n=6-9; n=6; směrodatné odchylky jsou vyjádřeny úsečkami; odlišná 
písmena nad sloupci znamenají statisticky významný rozdíl, α=0,05. 
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3.7. Délka diferencovaných buněk kořene 
V polovině délky kořenů 31 denních rostlin pěstovaných v hydroponické kultuře byla 

měřena délka buněk primární kůry (vrstvy sousedící s epidermis). Experiment byl proveden 

v jednom opakování, kde byla porovnávána kontrola s transformantem C. Délka buněk byla 

hodnocena na podélných anatomických řezech (obr 3.12). Na řezu každým kořenem bylo 

změřeno 5 buněk primární kůry. Výsledky experimentu jsou prezentovány v grafu 24. U 

transformantů došlo k mírnému snížení délky těchto buněk, pozorované bylo radiální 

zvětšení.  
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Graf 24: Délka buněk primární kůry
kořene; K-kontrola, A-transformant A,
C-transformant C; n=30-35; směrodatné
odchylky jsou vyjádřeny úsečkami;
odlišná písmena nad sloupci znamenají
statisticky významný rozdíl, α=0,05. 
 

Obrázek 3.12: Podélný 
řez kořenem v jeho 
polovině; K-kontrola, C-
transformant; 
úsečka=500µm 
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3.8. Šířka a vnitřní stavba hlavního kořene 
V experimentu byla hodnocena vnitřní stavba a šířka kořenů, k tomuto účelu byly 

zhotoveny anatomické řezy, které byly vedeny polovinou délky kořene, třemi čtvrtinami 

(měřeno od špičky) a oblastí báze. Místa řezů nebyla zvolena ve fixní vzdálenosti od špičky 

z důvodu nestejné rychlosti růstu kořenů kontroly a transformantů - u pomaleji rostoucích 

kořenů probíhá diferenciace pletiv blíže ke špičce. Délka kořene se v době odběru materiálu 

pohybovala okolo 21 cm u kontroly, u transformantů okolo 16 cm. Kultivace rostlin 

probíhala v hydroponii v kultivační místnosti. Stáří rostlin (od výsevu) bylo v jednotlivých 

opakováních průměrně 30 dní (konkrétně 25 až 33).  

Na řezech v polovině délky (obr. 3.13) kořene byla měřena šířka kořenů, šířka 

středního válce a podíl těchto šířek. Prezentována jsou dvě opakování (graf 25A-F). 

V prvním opakování byl průměr kořenů i středního válce kontroly menší než u 

transformantů (graf 25A,C,E). Podíl těchto dvou veličin se však od transformovaných 

rostlin nelišil. Ve druhém opakování se v žádném parametru kontrola od transformantů 

statisticky významně nelišila (graf 25B,D,F). Počet vrstev buněk primární kůry se v obou 

opakováních v rámci každé varianty pohyboval mezi čtyřmi a pěti. Příčina menšího průměru 

kořene kontroly v prvním opakování se jevila spíše v zmenšení buněk primární kůry než ve 

vyšším zastoupení kořenů s nižším počtem vrstev. Ani v počtu a velikosti xylémových cév 

(primární xylém) nebyl zjištěn mezi kontrolou a transformanty rozdíl.    

 

   
Obrázek 3.13: Anatomické řezy v polovině kořene; K-kontrola, A-transformant A, C-transformant C; 

úsečka = 200µm 
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Graf 25A-F: Průměr kořene, středního válce a jejich podíl v polovině délky kořene; A,C,E-1. opakování; 
B,D,F-2. opakování; K-kontrola, A-transformant A, C-transformant C; n=6, n=5-8; směrodatné odchylky jsou 
vyjádřeny úsečkami; odlišná písmena nad sloupci znamenají statisticky významný rozdíl, α=0,05. 
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Ve třech čtvrtinách délky kořene (obr. 3.14) byla opět hodnocena šířka kořene. 

V této vzdálenosti již kořeny začínaly druhotně tloustnout, což bylo patrné z tvorby cév 

deuteroxylému po stranách xylémového pásu. Cévy sekundárního xylému často nabývaly 

velkých rozměrů, ale v mnoha případech měly ještě sekundárně neztloustlou buněčnou 

stěnu. Protože se nedalo vyloučit, že velikost těchto cév nebyla při tvorbě řezů deformována 

roztržením cévy, nebylo možné velikost cév deuteroxylému hodnotit. Lze však konstatovat, 

že extrémně velké cévy se větší měrou vyskytovaly u transformantů než u kontroly. Velikost 

středního válce rovněž hodnocena nebyla vzhledem k změnám jeho tvaru vlivem tvorby 

velkých deuteroxylémových cév. Šířka kořene byla měřena ve dvou opakováních (graf 

26A,B) (pro 1. opakování byly z důvodu poničení segmentů při infiltraci histoplastem 

použity jiné rostliny než pro hodnocení vzorků odebraných v polovině délky kořene). V 1. 

opakování nebyl zjištěn rozdíl v šířce kořene, ve 2. opakování byl zjištěn statisticky 

významný rozdíl mezi kontrolou a transformantem C.         

 
Obrázek 3.14: Anatomické řezy v třech čtvrtinách kořene; K-kontrola, A-transformant A, C-transformant 
C; úsečka = 200µm 

0

100

200

300

400

500

600

K A C
varianta

ší
řk

a 
ko
ře

ne
 [µ

m
] 

a
a a

0

100

200

300

400

500

600

700

K A C

varianta

ší
řk

a 
ko
ře

ne
 [µ

m
] 

b ab

a

 
Graf 26A,B: Šířka kořene ve třech čtvrtinách délky; A-1. opakování; B-2. opakování; K-kontrola, A-
transformant A, C-transformant C; n=5-7, n=5-7; směrodatné odchylky jsou vyjádřeny úsečkami; odlišná 
písmena nad sloupci znamenají statisticky významný rozdíl, α=0,05. 
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Rovněž byly hodnoceny kořeny v oblasti báze (obr. 3.15). Přechod mezi stonkem a 

kořenem je u tabáku nevýrazný a pod tímto špatně rozeznatelným rozhraním dochází k různě 

strmému zúžení kořene u kontroly a transformantů. Pro zjištěný velký rozptyl šířky kořenů 

v této oblasti na anatomických řezech, nebyl hodnocen průměr kořene ani středního válce, 

ale pouze jejich podíl, který se, stejně jako v polovině kořene, nelišil (graf 27). Při 

porovnání řezů obdobné šířky kořene nebyl pozorován rozdíl mezi velikostí a množstvím 

deuteroxylémových cév mezi kontrolou a transformanty. 

 

 
Obrázek 3.15: Anatomické řezy v oblasti báze kořene; K-kontrola, A-transformant A, C-transformant C; 
úsečka = 500µm 
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Graf 27: Podíl průměrů kořene a středního válce v oblasti báze; K-kontrola, A-transformant A, C-
transformant C; n=6-7, směrodatné odchylky jsou vyjádřeny úsečkami; odlišná písmena nad sloupci znamenají 
statisticky významný rozdíl, α=0,05. 
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3.9. Úloha ethylenu v růstu hlavního kořene 
Cytokininy působí zkrácení hlavního kořene prostřednictvím stimulace syntézy 

ethylenu (Růžička et al., 2009). Pokud je redukce délky hlavního kořene transformantů 

zapříčiněna zásahem do cytokininové signalizace, pak by inhibice tvorby ethylenu u 

kontroly a transformantů měla mít za následek obdobnou délku hlavního kořene. V 

experimentu byly použity dva známé inhibitory ethylenu inhibující jeho biosyntézu v 

různých krocích: AOA a AgNO3. Koncentrace obou těchto látek byly zvoleny na základě 

porovnání s literárními údaji získanými z experimentů prováděných na odlišných 

materiálech (Housti et al., 1992; Podwyszynska a Goszczynska, 1998; Husáková, 2008). 

Oba inhibitory nejsou zcela specifické a při vyšších koncentracích mohou působit toxicky 

(Podwyszynska a Goszczynska, 1998; Lenochová et al., 2009). AgNO3 i AOA byly 

vyzkoušeny ve třech koncentracích. Kvůli nedostatku literárních údajů o netoxickém 

působení AOA na daný materiál bylo pro tento inhibitor zvoleno široké rozmezí testovaných 

koncentrací (0,02-2 mg/l). Pro AgNO3 bylo na základě literárních údajů zvoleno rozmezí 

užší (0,5-3,5 mg/l). Rostliny byly kultivovány po dobu 8 dnů na MS médiu s 3 % sacharózy 

a 0,8 % agaru v kulatých Petriho miskách (prům. 9 cm). Délky hlavních kořenů na médiích s 

AgNO3 prezentuje graf 28A, na médiích s AOA graf 28B. Graf 28C zobrazuje výsledky 

navazujícího experimentu, testujícího, zda zvolené koncentrace inhibitorů způsobí 

necitlivost kořenů k cytokininu BAP. Pro každý inhibitor byla zvolena pouze 1 koncentrace 

– nejvyšší pro AgNO3, prostřední pro AOA, neboť již na klíčících rostlinách prvního 

experimentu byl detekován inhibiční vliv nejvyšší použité koncentrace. 

Kořeny jak kontroly, tak transformantů byly při použití všech tří koncentrací AgNO3 

delší než jejich neošetřených protějšků. Došlo tedy k inhibici tvorby ethylenu, která však 

byla, jak vysvítá z experimentu s BAP, pouze částečná. Nedokonalá inhibice tvorby ethylenu 

byla potvrzena snížením růstu kořenů po ošetření rostlin ACC (kyselina 1-

aminocyklopropan-1-karboxylová = prekurzor ethylenu; data neprezentována). Toto snížení 

bylo proti variantám rostoucím na médiu bez AgNO3 (rovněž ošetřených ACC) menší. 

Zvolená nejnižší a střední koncentrace AOA se ukázala pro inhibici tvorby ethylenu příliš 

nízká. Kořeny na médiu se střední koncentrací AOA a BAP byly stejně dlouhé jako na 

médiu pouze s BAP (graf 28C). Snížení růstu kořenů po ošetření rostlin ACC bylo shodné 

s variantami na médiu bez AOA (data neprezentována). Bylo tedy zjištěno, že transformanty 

shodně s kontrolou vykazují nárůst délky hlavního kořene, je-li produkce ethylenu snížena. 
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Nebyla však nalezena taková koncentrace inhibitoru, při které by byla tvorba ethylenu plně 

potlačena a zároveň by ještě nebyla toxická. 
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Graf 28A-C: Vliv inhibitorů
tvorby ethylenu na
prodlužování hlavního
kořene; A-vliv testovaných
koncentrací AgNO3; B- vliv
testovaných koncentrací
AOA, C-vliv testovaných
koncentrací v interakci
s aplikovaným cytokininem. 
K-kontrola, A-transformant
A, C-transformant C; n=25-
34, n=25-34, n=19-44,
směrodatné odchylky jsou
vyjádřeny úsečkami; odlišná
písmena nad sloupci
znamenají statisticky
významný rozdíl, α=0,05. 
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3.10. Reakce rostlin na rozdílné světelné podmínky 
Při testování vhodných kultivačních podmínek pro kořenové kultury byla pozorována 

odlišná reakce kontroly a transformantů v závislosti na světelných podmínkách, experiment 

byl hodnocen v jednom opakování. Graf 29A prezentuje porovnání délek hlavních kořenů 

kontroly a transformanta C kultivovaných na tekutém Whitovu médiu s 3% sacharózy, doba 

kultivace byla 18 dní. Kvůli pozorovanému jevu na kořenových kulturách byly rovněž 

hodnoceny kořeny intaktních rostlin pěstovaných na světle a ve tmě, prezentováno je jedno 

opakování, stáří rostlin 14 dní (graf 29B). V obou uspořádáních (kořenové kultury, intaktní 

rostliny) byla zjištěna redukce růstu hlavního kořene transformanta ve tmě oproti světlu. 

Kontrola na rozdíl od transformantů v obou experimentech vykazovala opačnou tendenci. 

Stimulace růstu jejích kořenů ve tmě byla ale v obou případech statisticky neprůkazná. 

Kontrola ošetřená cytokininem vykazovala stejnou reakci jako kontrola neošetřená, čili její 

růst byl stimulován ve tmě. Rostliny transformantů rostoucí ve tmě vykazovaly změny oproti 

kontrole i v nadzemní části. U obou transformovaných linií bylo pozorováno rozevírání 

děloh, které byly lépe vyvinuté než u kontroly. Pro hodnocení stavu děloh bylo zavedeno 

třístupňové hodnocení – zavřené, pootevřené a otevřené dělohy (obr. 3.16). Výsledky 

prvního opakování prezentuje graf 30A, výsledky druhého potom graf 30B. V obou 

opakováních docházelo k otvírání děloh pouze u transformantů. Počet plně otevřených děloh 

byl u transformantů zvýšen částečnou inhibicí syntézy ethylenu. Přítomnost inhibitoru 

tvorby ethylenu měla vliv i na otvírání děloh u kontroly – u takto ošetřených rostlin byl 

zjištěn vyšší počet pootevřených děloh (graf 30C). Ošetření kontroly cytokininem naproti 

tomu ke změně nevedlo. Hypokotyl, u rostlin rostoucích ve tmě prodloužený, byl u 

transformantů oproti kontrole nepatrně zkrácen. Oproti tomu rostliny rostoucí na médiu 

s BAP měly hypokotyl výrazně kratší. 

 
Obrázek 3.16: Stav děloh hodnocený v grafech 29: A-zavřená děloha (kontrolní varianta), B-pootoevřená 
děloha (transformant C), C-otevřená děloha (transformant C) 
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Graf 29A,B: Srovnání růstu kořenů na světle a ve tmě; A-kořenová kultura, B-intaktní kořeny; K-kontrola, 
A-transformant A, C-transformant C; koncentrace BAP-0,1 mg/l; n=20-21, n=31-44, směrodatné odchylky jsou 
vyjádřeny úsečkami; odlišná písmena nad sloupci znamenají statisticky významný rozdíl, α=0,05. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

K A C
varianta

pr
oc

en
tu

ál
ní

 z
as

to
up

en
í s

ta
vu

 d
ěl

oh

zavřené pootevřené otevřené 
   

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

K C
varianta

pr
oc

en
tu

ál
ní

 z
as

to
up

en
í s

ta
vu

 d
ěl

oh

zavřené pootevřené otevřené 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%
60%

70%

80%

90%

100%

K A C K A C K

bez ošetření 3,5 mg/l AgNO3 0,1
mg/l
BAP

varianta

pr
oc

en
tu

ál
ní

 z
as

to
up

en
í s

ta
vu

 d
ěl

oh

otevřené 
pootevřené 
zavřené

 

A B

A B

C 

Graf 30A-C: Otevírání děloh ve
tmě  
A-1.opakování,  
B-2. opakování 
n=24-27, n=30-33; K-kontrola, A-
transformant A, C-transformant C; 
 
C-srovnání vlivu cytokininů a
inhibitoru  ethylenu (AgNO3) na
otevírání děloh 
Bez ošetření a ošetření AgNO3
první opakování, ošetření BAP
z opakování druhého 
n=24-30, směrodatné odchylky jsou
vyjádřeny úsečkami; odlišná
písmena nad sloupci znamenají
statisticky významný rozdíl, α=0,05.
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4. Diskuze 
Ačkoliv se buněčný cyklus u rostlin (a jeho regulace) v posledním desetiletí ocitl ve 

středu zájmu mnoha výzkumných týmů (nutno dodat, že v posledních letech zájem o tuto 

problematiku poněkud opadl), nepostoupilo poznání rostlinného BC na takovou úroveň jako 

je tomu například u BC živočichů. Nejvíce otázek dodnes vyvolává regulace přechodu 

G2/M. Roky hledání aktivační fosfatázy, zodpovědné za rozhodující krok pro vstup buněk 

do mitózy, nakonec k cíli nevedlo. Prvotní nadšení z nálezu katalytické podjednotky 

fosfatázy homologické k živočišné cdc25 (Landrieu et al., 2004) vystřídalo zklamání, když 

byla u vyšších rostlin svou funkcí přiřazena mezi arsenátreduktázy a nikoliv mezi proteiny 

klíčové pro regulaci buněčného cyklu (Andreeva a Kutuzov, 2008). Regulace průchodu 

stěžejním kontrolním bodem u rostlin, kdy je třeba se rozhodnout, zda se rostlinná buňka 

bude dělit či ne, zůstává tedy nadále nevyjasněna. Pro uvolněné místo po fosfatáze cdc25 

v regulaci vstupu do mitózy zatím vědci nebyla nalezena adekvátní náhrada. Nemůžeme-li se 

spolehnout na sekvenční podobnost daného enzymu s ostatními říšemi, stojíme opět na 

začátku hledání, které patrně bude ještě dlouhé. 

Jak bylo řečeno, nepodařilo se nalézt fosfatázu zodpovědnou za aktivaci CDK pro 

vstup buněk do mitózy. Z prací Zhanga et al., (1996, 2005) však zřetelně vyplývá, že tento 

krok může být v rostlinách regulován kvasinkovým proteinem Cdc25. Takto transformované 

rostliny se tedy jeví jako vhodný nástroj při snaze přiblížit úlohu zatím neznámé fosfatázy. 

Mnoho aspektů chování rostlin (či rostlinného materiálu) transformovaných genem cdc25 

bylo již charakterizováno (kap. 1.2.3.3.). Poněkud v ústranní zájmu do této doby zůstával 

výzkum změn kořenového systému. Proto jsem se ve své práci zaměřila na charakterizaci 

kořenového systému transformovaných rostlin. 

4.1. Charakteristika kořenového systému  
V rámci prvního popisu transformovaného tabáku genem cdc25 Bell et al. (1993) 

nebyl kořenový systém (kromě velikosti buněk meristému) charakterizován. Martina 

Smoloňová ve své diplomové práci (2003), zabývající se kvetením rostlin, zjistila, že 

hmotnost kořenového systému transformantů je redukovaná. Tento jev byl sledován jak na 

rostlinách pěstovaných in vivo (v generativní fázi vývoje), tak na rostlinách pěstovaných in 

vitro (ve vegetativní fázi vývoje) (Smoloňová, 2003). Snížená tvorba kořenů byla 

pozorovaná i v organogenních experimentech při kultivaci stonkových segmentů 
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transformovaného tabáku in vitro na médiu podporujícím tvorbu kořenů (Velgová, 2003, 

Suchomelová et al. 2004, Uchytilová, 2006).  

Redukce hmotnosti kořenového systému může být způsobena změnou délky kořenů, 

jinou mírou větvení hlavního kořene či tím, že jsou kořeny jemnější. Pro zjištění, který 

parametr ovlivnila exprese genu cdc25, byla v mé diplomové práci nejprve zhodnocena 

makroskopická struktura kořenového systému u rostlin pěstovaných in vitro i in vivo (graf 1-

3). Z výsledků vyplývá, že u transformantů došlo k redukci délky hlavního i postranních 

kořenů a také k redukci počtu postranních kořenů. Rovněž Arabidopsis transformovaná 

stejným genem vykazuje redukci délky hlavního kořene (orientační pozorování autorky; Dr. 

D. Francis, ústní sdělení), ovšem opačné chování lze pozorovat v kořenovém větvení. U 

transformantů tohoto rostlinného druhu je na rozdíl od tabáku počet LR oproti kontrole 

zvětšen (orientační pozorování; Francis, 2007). Diskutovaný jev u Arabidopsis dává Francis 

(2007) do kontextu s úlohou cdc25 coby mitotického aktivátoru. Urychluje-li totiž 

transformace vstup buněk do mitózy, lze podle Francise očekávat i zvýšenou tendenci buněk 

pericyklu k dělení a s tím spojenému vzniku nových primordií. Jak již bylo ale v literárním 

úvodu předestřeno, buňky pericyklu mohou podstupovat proliferační dělení, které není 

spojeno s tvorbou LRP. Pro tato speciální dělení (=formativní) je naprosto klíčovým 

auxinový signál. Byl dokonce objeven mutant, jehož pericykl vykazuje nijak nenarušené 

proliferační dělení, formativní dělení je však inhibováno (Ivanchenko et al., 2006). 

Pozorovaný rozdíl ve větvení hlavního kořene mezi tabákem a Arabidopsis je těžké na 

základě současných představ o působení Cdc25 fosfatázy v rostlině vysvětlit. Patrně se 

budeme muset spokojit s konstatováním, že tento parametr je nejspíše, na rozdíl např. od 

délky hlavního kořene, více závislý na konkrétním rostlinném druhu. 

Pro rozhodnutí, zda změny v kořenové hmotnosti kořenového systému jsou dané 

pouze změnami délky a počtu postranních kořenů, byla rovněž porovnávána i šířka kořenů 

(graf 25 a 26). Redukce šířky kořenů nebyla u transformantů zjištěna, v některých opakování 

byla dokonce zřetelná opačná tendence. Protože se však při barvení kořenové špičky zdály 

kořeny kontroly širší (obr. 3.11), byla porovnána i šířka kořene za špičkou u mladších a 

starších rostlin (data neprezentována), ani v jednom případě však nebyl zjištěn mezi 

kontrolou a transformanty rozdíl. Lze tedy shrnout, že redukce hmotnosti kořenového 

systému transformantů je daná změnou délky a větvení kořenového systému. 
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4.1.1. Kořenový systém v kontextu cytokinin-like efektu 
Suchomelová (1999) při experimentech se stonkovými segmenty tabáku zjistila 

posun v organogenní odpovědi transgenních linií ve prospěch tvorby prýtů. Na médiu 

podporujícím tvorbu prýtů jich transformanty tvořily znatelně více než kontrola, k jejich 

vzniku docházelo i na médiu bez fytohormonů, kde kontrola žádné prýty netvořila. Naopak 

tvorba kořenů byla u transformantů redukovaná. Výsledky nasvědčují posunutí rovnováhy 

endogenních hladin auxinu a cytokininů u transformantů ve prospěch cytokininů. Zmíněný 

jev byl nazván cytokinin-like efektem. Stanovení obsahu cytokininů ukázalo, že hladina 

cytokininů je u transformantů navzdory jejich chování nižší (Suchomelová-Mašková et al., 

2008). Jak již bylo v literárním úvodu zmíněno, Zhang et al. (1996, 2005) zjistili, že 

defosforylaci CDK – krok který u živočichů a hub zajišťuje Cdc25, lze v rostlinných 

buňkách navodit aplikací cytokininu. Autoři na základě svých výsledků předpokládají, že 

dosud neobjevená fosfatáza bude zahrnuta v cytokininové signalizaci. Pokud by hladina 

dané fosfatázy byla pozitivně regulovaná cytokininy a kvasinkový enzym by byl v rostlině 

vnímán stejným způsobem, potom by se zdálo logické, že jeho exprese může v rostlině 

simulovat zvýšenou hladinu cytokininů.  

Buněčné suspenze transformantů přes snížený obsah cytokininů vykazovaly, shodně 

s materiálem v organogenních experimentech, rysy vysvětlitelné zvýšením hladiny těchto 

fytohormonů. Buňky transformantů měly stejný tvar a množství zásobního sacharidu škrobu 

jako kontrola ošetřená cytokininem (Suchomelová-Mašková et al., 2008). Vojvodová (2005) 

na intaktních rostlinách transformantů pozorovala potlačení apikální dominance. Prorůstání 

postraních pupenů je pozitivně řízeno cytokininy, ke kterým jsou v antagonistickém vztahu 

auxiny (Coenen a Lomax, 1997). Rovněž další výraznou charakteristiku transformovaných 

rostlin – ovlivnění kvetení (Bell et al., 1993; Smoloňová, 2003; Vojvodová, 2005), lze dát do 

souvislosti s cytokininy. Tyto fytohormony jsou jedny z látek účastnících se přechodu do 

generativní fáze. Po indukční fotoperiodě u některých fotoperiodických druhů přechodně 

vzrůstá transport cytokininů k apexu (Lejeune et al. 1994, Corbesier et al. 2003). Pozitivní 

vliv cytokininů na kvetení byl však zjištěn i u neutrální rostliny Polianthes tuberosa (Chang 

et al. 1999).  

Podíváme-li se na popsané změny kořenového systému vyvolané expresí genu cdc25, 

lze najít velmi dobrou korelaci s literárními údaji zabývajícími se ovlivněním kořene 

cytokininy. Redukované délky hlavního kořene vyvolané transformací lze dosáhnout i 
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přídavkem exogenních cytokininů (graf 7 a 8; Medford et al., 1989; Beemster a Baskin, 

2000; Dello Ioio et a., 2007) či zvýšením jejich endogenních hladin (Kuderová et al., 2008).  

Změny v délce kořenů postranních již nejsou na rozdíl od kořene hlavního v literatuře 

tolik sledované. Většina prací zabývajících se vlivem cytokininů na postranní kořeny je 

zaměřena na ovlivnění procesu zakládání LRP či jejich prorůstání mateřským kořenem, 

nikoliv však na další průběh růstu LR. Dostupné literární údaje jsou v tomto směru 

nejednotné. V závislosti na testované koncentraci, typu cytokininu a na rostlinném materiálu 

má cytokinin vliv stimulační nebo inhibiční. U hrachu byl zjištěn stimulační vliv nízké 

koncentrace isopentenyladeninu (iP) na prodlužování postranních kořenů, naopak vyšší 

koncentrace měla vliv negativní. Stejná molární koncentrace zeatinu, při které měl iP vliv 

stimulační, však působila na hrách inhibičně (Wightman et al., 1980). U rýže byl 

zaznamenán stimulační vliv kinetinu a zeatinu i při poměrně vysokých koncentracích, byla-li 

však hladina ještě zvýšena, opět byla pozorována redukce délky postranních kořenů (Debi et 

al., 2005). Z uvedených poznatků vyplývá, že pro růst postranních kořenů je optimální určitá 

hladina cytokininů, která je v mnoha případech vyšší než jejich endogenní hladina. Rovněž 

v rámci této diplomové práci byla u postranních kořenů kontroly pozorovaná stimulace 

jejich prodlužování nízkými koncentracemi cytokininu, zatímco vyšší již působily inhibičně 

(data neprezentována). Postranní kořeny transformantů tabáku vykazovaly snížený růst (graf 

1-3), což odpovídalo zmíněnému růstu kontroly na médiu s vyššími koncentracemi 

cytokininů.  

Známějším působením cytokininů na postranní kořeny je ovlivnění jejich počtu. 

V mnoha pracích bylo pozorováno, že cytokininy mají negativní vliv na větvení kořene 

(Werner et al., 2001; Li et al., 2006; Laplaze et al., 2007). Zde je ale nutné brát v potaz, jak 

již bylo zmíněno v literárním přehledu, zda byl použit exogenně dodaný cytokinin, či bylo 

manipulováno s hladinou endogenní. Výsledky různých prací nasvědčují účasti odlišných 

komponent cytokininové signalizace ve vnímání těchto dvou situací (Riefler et al., 2006). 

Bylo pozorováno, že exogenně dodané cytokininy zabraňují samotnému dělení 

pericyklových buněk (Li et al., 2006). Naproti tomu při zvýšení endogenní hladiny je místo 

působení totožné (zakladatelské buňky), ale hlavní působení cytokininů tkví nikoliv 

v inhibici dělení pericyklových buněk, ale ve vzniku frakce špatně organizovaných primordií 

bez auxinového maxima. Tato primordia nejsou schopna vynoření z mateřského kořene. 

Nicméně i v tomto případě je pozorováno statisticky průkazné snížení počtu založených 

primordií (Laplaze et al., 2007; Kuderová et al., 2008). Ovšem zůstává otázkou, zda tato 

kvalitativně odlišná pozorování nejsou jen důsledkem kvantitativních rozdílů v konečné 
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koncentraci cytokininů v pletivech. Sledování založených primordií v experimentu ukázalo 

jejich snížený počet u transformantů oproti kontrole (graf 4). Při porovnávání změn v počtu 

postranních kořenů či jejich primordií je ovšem třeba mít na zřeteli, že i délka hlavního 

kořene je zkrácená. Kuderová s kolektivem (2008), jako jedni z mála autorů zabývajících se 

vztahem cytokininů a kořenů, porovnávali vedle počtu primordií i jejich hustotu. Zjistili, že 

ačkoliv je počet primordií v kořenech s vyšší hladinou cytokininu redukován, jejich hustota 

se zvýšila. Graf 4E,F reprezentuje hustotu primordií a již vynořených postranních kořenů. 

Vezmeme-li analogicky v úvahu pouze hustotu primordií, je tato hodnota mezi variantami 

srovnatelná.  

Při počítání primordií nebyla pozorována žádná defektní LRP detekovaná po zvýšení 

endogenní hladiny cytokininů (Laplaze et al., 2007; Kuderová et al., 2008), i když je třeba 

dodat, že tabákové kořeny mají složitější stavbu a proto jsou v mikroskopu hůře 

pozorovatelné, než kořeny Arabidopsis, na kterých byly citované práce provedeny. Shrneme-

li zjištěné poznatky, nabízí se obstojná korelace mezi charakteristikou kořenového systému 

transformantů a kořenů ovlivněných zvýšenou hladinou cytokininu (kromě zmíněné absence 

defektních primordií). Lze však změny kořenového systému na základě těchto analogií 

skutečně připisovat pouze napodobení efektu cytokininů? Cytokinin-like efekt lze chápat i 

jako výsledek snížení hladiny auxinů a nebo jako simulaci jeho snížení, protože právě 

vzájemný poměr cytokininů a auxinů je důležitější než samotná absolutní hladina jednoho či 

druhého fytohormonu (Coenen a Lomax, 1997). V mnoha procesech vystupují cytokininy a 

auxiny antagonisticky, např. v organogenezi de novo či v regulaci prorůstání úžlabních 

pupenů. Oba tyto procesy byly, jak již bylo řečeno, transformací ovlivněny. Obdobná změna 

tvaru buněk a tvorba shluků pozorovaná v suspenzních buněčných kulturách odvozených 

z transformovaných rostlin tabáku či BY-2 buněk, rovněž transformovaných genem cdc25 

(Orchard et al., 2005; Suchomelová-Mašková et al., 2008), může být u BY-2 buněk 

vyvolána inhibicí polárního transportu auxinu (Petrášek et al., 2002). Rovněž v tvorbě 

postranních kořenů působí cytokininy a auxin antagonisticky, ale na druhou stranu oba tyto 

fytohormony působí společně na zkrácení hlavního kořene (Benková a Hejátko, 2009). Bylo 

však pozorováno, že velmi nízké hladiny exogenně dodaného auxinu působí na prodlužování 

MR stimulačně (Thimann, 1969) – z toho je zjevné, že snížení endogenní hladiny bude mít 

za následek zkrácení hlavního kořene.  

Vedle simulace zvýšení hladiny cytokininů či snížení hladiny auxinů mohou být 

pozorované změny kořenového systému transformantů způsobeny zpomalením růstu kořenů, 

podmíněným jinou příčinou než poměrem diskutovaných fytohormonů. Změny v počtu 
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postranních kořenů mohou být v tomto případě pouze důsledkem pomalejšího růstu hlavního 

kořene a nikoliv zásahu do jejich zakládání či vývoje. MacLeod a Thompson (1979) zjistili, 

že pokud se v různém uspořádání experimentu délka hlavního kořene rostlin téhož druhu liší, 

je množství primordií vztažené na jednotku délky konstantní. Z jejich pozorování plyne, že u 

pomaleji rostoucího kořene můžeme rovněž očekávat méně primordií potažmo postranních 

kořenů než u rychleji rostoucího kořene. Ovšem otázka, jak exprese genu cdc25 zapříčiňuje 

zpomalení růstu, pokud tento krok nelze připsat zásahu do auxin-cytokininové rovnováhy, 

zůstává nezodpovězena. Pro srovnání větvení nestejně dlouhých kořenů je podle 

nejnovějšího anatomického pohledu nejlepší vztáhnout počet LR na délku rozvětvené části 

kořene Dubrovsky et al. (2009). Pouhý počet postranních kořenů, či jeho vztažení na délku 

celého kořene je podle autorů pro porovnávání méně vyhovující. Kultivace rostlin in vitro 

není pro stanovení parametru popsaného Dubrovským vhodná vzhledem k malému větvení 

v takto nastavených kultivačních podmínkách. Hustota postranních kořenů měřená na 

rozvětvené části MR u transformovaných rostlin pěstovaných v hydroponii byla oproti 

kontrole mírně zvýšena, stejně tomu bylo i u izolovaných kořenů transformantů 

kultivovaných v kořenové kultuře (data neprezentována).  

 

4.2. Zkrácení délky hlavního kořene 
Hlavní kořen byl ve všech typech experimentů u transformantů oproti kontrole 

zkrácen. Růst kořenů je určován produkcí nových buněk a mírou jejich prodlužování po 

opuštění meristému. Produkce nových buněk je dána rychlostí dělení a množstvím dělících 

se buněk v meristému. Při hledání příčiny zkrácení kořene transformovaných rostlin byla 

hodnocena jak velikost zóny buněčného dělení, tak velikost již diferencovaných buněk 

v proximální části kořene. Ve většině opakování bylo zjištěno slabé, ale statisticky průkazné 

snížení velikosti zóny buněčného dělení v kořenové špičce (neboli zóny před začátkem 

prodlužování buněk) (grafy 22 a 23). Ani jedna z prací dotýkajících se ovlivnění kořenů 

transformací cdc25 se charakterizací velikosti meristému kořene nezabývala (Bell et al., 

1993; McKibbin et al. 1998; Francis, 2007). Z výsledků Bella et al. (1993) a McKibbina 

(1998) vysvítá pouze to, že buňky kořenového meristému vstupují do mitózy v menší 

velikosti než je tomu u kontroly.  

Vztáhneme-li popsané chování na kořeny tabáku hodnocené v této práci, nijak nám 

tento krok neusnadní pochopení chování meristematických buněk a jejich derivátů 

v kontextu kořene. Pokud je cyklus transformovaných buněk zkrácen, což bylo potvrzeno i 
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na suspenzních kulturách BY-2 (Orchard et al., 2005), lze očekávat spíše větší produkci 

buněk. Mohli bychom tedy předpokládat, že kořen bude tvořit více buněk, které budou 

oproti kontrole menší. Toto paušalizování je však opět problematické. Velikost buněk je 

stabilní až po jejich výstupu z elongační zóny, kde dochází k jejich znatelnému prodloužení. 

Je otázkou, jak se v konečné velikosti buněk odráží jejich původní velikost před vstupem do 

této zóny. Kořeny transformantů skutečně mají buňky kořene lehce zkráceny (graf 24). 

Můžeme tedy příčinu vidět ve zkráceném buněčném cyklu meristematických buněk, nebo 

spíše v jejich odlišném prodlužování při průchodu elongační zónou?  

Srovnáním s literárními údaji opět vidíme, že výsledky jsou v souladu s cytokinin-

like efektem. Bylo zjištěno, že cytokininy mají vliv na zmenšení oblasti buněk zóny 

apikálního a bazálního meristému (Beemster a Baskin, 2000; Blilou et al., 2005; Dello Ioio 

et al., 2007). Zkrácení diferencovaných kořenových buněk po zvýšení hladiny cytokininu 

(popřípadě jejich prodloužení po snížení hladiny) bylo rovněž pozorováno (Werner et al., 

2003; Li et al., 2006). Na druhou stranu však byl zjištěn i protichůdný výsledek (Werner et 

al., 2001).  

Cytokininy působí zkrácení kořene přes stimulaci syntézy ethylenu (Cary et al., 1995; 

Růžička et al., 2009). Pokud by transformované kořeny tabáku ošetřené inhibitorem dosáhly 

obdobné délky jako shodně ošetřené kořeny kontroly, bylo by zjevné, zda je zkrácení délky 

MR transformovaných rostlin skutečně ve vztahu k cytokininové signalizaci. Bohužel nebyla 

nalezena vhodná koncentrace inhibitoru ethylenu (z časových důvodů již nebylo možné 

zkoušet další koncentrace), která by zcela zamezila ethylenové signalizaci a neprojevovala se 

ještě toxickými účinky (graf 28). Vedle inhibice prodlužování buněk spočívá účinek 

ethylenu ve stimulaci jejich radiálního růstu, což se projevuje na větší šířce sledovaného 

rostlinného orgánu (Guzmán a Ecker, 1990). Jak bylo zmíněno, kořeny transformovaných 

variant vykazovaly spíše tendenci k zvětšení průměru kořenů, jejich buňky byly mírně 

zkráceny a naopak v radiálním růstu se zdály stimulované. Tento poznatek by nasvědčoval 

právě zvýšení hladiny ethylenu.  

V této situaci tedy není možno říci, zda námi pozorovaná transformací vyvolaná 

simulace změn v hladině cytokininů (popř. auxinů) je i samotnou rostlinou vnímána jako 

změna v jejich hladině. Je nutno teprve objasnit, zda jsou zkoumané jevy důsledkem zatím 

neznámého mechanismu zásahu Cdc25 do signalizace fytohormonů, či pozorované změny 

pouze tento zásah do signalizace napodobují a ve skutečnosti jsou působeny jinou cestou, na 

daných fytohormonech nezávislou.  
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4.3. Spektrum, obsah a distribuce endogenních sacharidů  
Pro zjištění, zda změny kořenového systému nemohou být zapříčiněny jeho odlišným 

zásobením živinami z nadzemní části, byla zvlášť v listech a kořenech hodnocena hladina 

rozpustných nestrukturních sacharidů. Z předchozích výsledků naší laboratoře vyplývá, že u 

transformovaného materiálu ke změnám v metabolismu sacharidů dochází. U buněčných 

suspenzí odvozených ze stonkových segmentů transformovaného tabáku byly zaznamenány 

změny v obsahu i spektru rozpustných endogenních sacharidů. Buňky transformantů 

obsahovaly vyšší hladinu sacharidů a podíl hexóz byl u nich oproti sacharóze snížen 

(Suchomelová-Mašková et al., 2008). Obsah a spektrum sacharidů porovnávala mezi 

kontrolou a transformantem C i Smoloňová (2003). Při hodnocení listů rostlin v generativní 

fázi zjistila zvýšení hladiny sacharidů u transformantů, rozdíl ve spektru sacharidů však 

patrný nebyl. Rostliny ve vegetativní fázi hodnotila Vojvodová (2005). V listech kontroly a 

transformantů A a C nebyl v obsahu ani spektru zjištěn rozdíl. V kořenech došlo k statisticky 

průkaznému poklesu obsahu sacharidů u transformanta C, nikoliv však A, ani zde nebyly 

zjištěny významnější změny ve spektru sacharidů. Ve zmíněných pracích ale nebyla 

kultivace rostlin pro tento typ experimentů optimalizovaná. Pro svou práci jsem zvolila 

kultivaci rostlin v hydroponii, což umožnilo získat neporušený kořenový systém. Hodnoceny 

byly rostliny ve vegetativní fázi, přechod do generativní fáze je totiž spojen se změnou 

sacharidové distribuce a vzhledem k rozdílnému nástupu této fáze u kontrol a transformantů 

by byla interpretace získaných poznatků ztížena.  

Ačkoliv vzhled rostlin (porovnávány celkové počty listů, počty listů nad 10 cm, délka 

nejdelšího listu a délka hlavního kořene) byl v rámci jednotlivých variant málo variabilní, 

výsledky vykazovaly variabilitu značnou. Z toho důvodu nelze pouze na základě porovnání 

izolovaných dat z listů a kořenů (v rámci prezentovaných třech opakování) jednoznačně říci, 

že se obsahy sacharidů transformantů od kontroly lišily určitým směrem (graf 9-11). Pokud 

však porovnáme hladiny sacharidů v listech a kořenech vždy v rámci jedné rostliny, ve všech 

opakováních je vidět posun v endogenních hladinách transformantů oproti kontrole (graf 

12). V grafech všech tří opakování je shodně vidět zřetelnější posun u transformanta C než u 

transformanta A. To koreluje s výsledky mnoha dřívějších experimentů s tímto materiálem, 

bohužel stanovení míry exprese genu cdc25 u daných dvou linií se nezdařilo. Pro tuto práci 

tedy nezbývá než se pouze na základě pozorování domnívat, že exprese u linie C je vyšší než 

u A. Daný posun ve prospěch nadzemní části ukazuje na snížení přísunu živin do kořenů 

transformovaných rostlin.  
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Vedle celkového obsahu byla porovnávána i spektra jednotlivých sacharidů. Grafy 

třetího opakování (graf 11B,D) nejlépe dokládají změny v zastoupení sacharózy a hexóz u 

transformantů, ovšem stejný trend je patrný i v prvním a druhém opakování. V listech 

transformantů byl tento poměr posunut ve prospěch hexóz, zatímco v kořenech tomu bylo 

naopak. Ve zvýšení množství sacharidů v nadzemní části rostlin i v posunu jejich spektra lze 

vidět korelaci s chováním buněčných suspenzí odvozených ze stonkových segmentů 

(Suchomelová-Mašková et al,. 2008). I když je samozřejmě poněkud odvážné v tomto směru 

porovnávat zcela odlišné materiály jako izolované buňky a intaktní rostliny, kde je nezbytná 

koordinace chování buněk. Vedle změn v hladinách rozpustných sacharidů byly u 

suspenzních buněčných kultur rovněž pozorovány změny v metabolismu škrobu (tento 

parametr u intaktních rostlin měřen nebyl). V transformovaném materiálu docházelo 

k masivní tvorbě škrobových zrn. Všechny popsané charakteristiky buněk transformantů 

bylo možné u kontroly navodit aplikací cytokininu (Suchomelová-Mašková et al., 2008). 

Cytokininy jsou známé svojí úlohou v metabolismu sacharidů: pomáhají regulovat 

transport sacharidů a s tím souvisí i jejich participace na určení síly zdroje a sinku (Roitsch a 

Ehness, 2000; Gibson et al., 2004; Brenner et al., 2005). Na buněčných suspenzích 

Chenopodium rubrum a rajčete bylo zjištěno, že cytokininy pozitivně ovlivňují expresi genu 

pro extracelulární invertázu. Tento protein je zodpovědný za štěpení sacharózy na hexózy, 

které potom vstupují do buňky pomocí hexózového přenašeče. Exprese i tohoto proteinu je 

cytokininy pozitivně regulována (Roitsch a Ehness, 2000). Z těchto zjištění vyplývá, že 

ošetření cytokininem má za následek zvýšenou kumulaci hexóz v izolovaných buňkách 

suspenzních kultur. Tento fenomén byl potvrzen i na intaktních rostlinách, konkrétně listech 

pšenice (Gonzalez-Santos et al., 2009). Pohlédneme-li na transformované rostliny tabáku 

jako na rostliny simulující zvýšenou hladinu cytokininů, pak jsou zjištěná data ohledně 

obsahu hexóz v jejich listech v souladu s těmito literárními údaji.  

Extracelulární invertázy jsou silně exprimovány v případech, v nichž je potřeba 

zvýšené množství dostupného zdroje uhlíku. Jedním z takových energeticky náročných 

procesů je i buněčné dělení. Je známo, že exprese některých zásadních genů buněčného 

cyklu, jako jsou cykliny a cyklin-dependentní kinázy, je regulována sacharidy. Ve většině 

prací je však použita disacharid sacharóza a o její další osud (extracelulární rozštěpení na 

hexózy nebo vstup sacharózy do buňky pomocí sacharózového přenašeče) se autoři 

nezajímají. Výjimkou jsou například práce Riou-Khamlichi et al. (2000), kde autoři zjistili, 

že jak sacharóza, tak i glukóza mají v suspenzní buěčné kultuře a mladých rostlinách 

Arabidopsis vliv na expresi CycD2 a CycD3. Joubes et al. (2001) pozorovali, že u rajčete 
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byla na přítomnosti glukózy nebo sacharózy v médiu závislá exprese genů kódující CDKB 

podtřídy B1 i B2. Z obojího vyplývá, že pro expresi daných genů (na popsaném materiálu) 

jsou důležité právě hexózy. V tomto kontextu vidíme, že cytokinin může pozitivně 

ovlivňovat buněčný cyklus nejen stimulací aktivační defosforylace, ale i zvýšením exprese 

invertázy. Zvýšená aktivita tohoto enzymu má za následek zvýšení hladiny hexóz, které jsou 

pro průběh buněčného cyklu vyžadovány.  

Je však třeba opět zmínit, že na chování transformovaného materiálu může být vedle 

simulace zvýšení hladiny cytokininu pohlíženo i jako na zásah do hladiny auxinu. Například 

tvorba škrobu v buněčných suspenzích transformantů pozorovaná Suchomelovou-Maškovou 

et al. (2008) je u buněk BY-2 dosažitelná jak přidáním cytokininu do média, tak absencí 

auxinu (Miyazawa et al., 1999) 

4.4. Vodivá pletiva a anatomické stavba stonku, kořene 
Pokud je ovlivněna distribuce sacharidů, lze předpokládat i změnu v jejich 

transportních cestách. Dalším důvodem ke sledování vodivých pletiv v této práci je 

skutečnost, že vývoj jak primárních, tak sekundárních vodivých pletiv je pod kontrolou 

auxinů a cytokininů (Aloni et al., 2006; Dettmer et al., 2009). Zvlášť pro sekundární vodivá 

pletiva platí, že zde cytokinin sehrává klíčovou úlohu (Matsumoto-Kitano et al., 2008). 

Sekundárním vodivým pletivům deuteroxylému a deuterofloému dává vznik meristém 

kambium. Z pokusů s transgenními rostlinami majícími pozměněné hladiny cytokininů je 

zřejmé, že aktivita kambia závisí na přítomnosti cytokininů. Mutant Arabidopsis v genu pro 

IPT (isopentenyltransferázu), který má jen velmi málo sníženou hladinu cytokininů, nejeví 

žádné morfologické abnormality, pouze je průměr jeho kořene zmenšen vlivem menšího 

sekundárního tloustnutí. Čtyřnásobný mutant v genech pro IPT již nemá v kořenech 

detekovatelné kambium a nedochází tedy k sekundárnímu tloustnutí. Ve stonku je sice 

kambium zachováno, ale počet xylémových buněk tvořící xylémový pás a počet floémových 

buněk ve floémových částech je oproti kontrole velmi snížen. Snížena je rovněž šířka 

stonku. Pokud je ale tento mutant vystaven vzrůstající koncentraci cytokininů, vzrůstá s ní i 

šíře kambiální zóny, počet xylémových cév i počet buněk ve floémových částech, jen velmi 

mírné bylo zvýšení průměru xylémových cév. Stejné jevy byly pozorovány, i pokud byla 

cytokininem ošetřená kontrola (Matsumoto-Kitano et al., 2008). Shodně s těmito výsledky 

bylo zmenšení počtu buněk kambiální zóny a snížení průměru stonku v rostlinách topolu 

overexprimujícími gen pro cytokininoxidázu (Nieminen et al., 2008). Zvýšená tvorba 
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xylému a floému byla rovněž pozorována při produkci endogenních cytokininů v reakci na 

zranění (Baum et al., 1991) 

Rostliny tabáku transformované genem cdc25 by tedy podle očekávání (vezmeme-li 

v úvahu cytokinin-like efekt) měly vykazovat zvýšenou aktivitu kambia a tudíž širší 

kambiální zónu, širší pás xylému čítající více řad xylémových buněk, jejichž průměr by měl 

být větší. Dále lze očekávat zvětšení floémových částí a celkově by měl být zvětšen i průměr 

stonku, popř. kořene. Stonkové segmenty rostlin tabáku hodnocené v kap. 3.4 však mnoho 

těchto vlastností nevykazovaly. U transformantů došlo sice k zvětšení xylémových cév (graf 

13), šířka xylému (graf 13) ani kambiální zóny (data neprezentována) však ovlivněny 

nebyly. Naopak velikost floémových částí byla u transformantů dokonce snížena (graf 14). 

Rovněž nedošlo k zvětšení průměru stonku, ale naopak k jeho zmenšení, které bylo dáno 

redukcí vrstev primární kůry. Ačkoliv se autoři (Matsumoto-Kitano et al., 2008) při popisu 

vlivu cytokininů na sekundární stavbu rostlin nevěnovali přímo primární kůře, z jejich 

obrazové dokumentace je naprosto zjevné, že počet buněk primární kůry ovlivněn nebyl.  

U kořenů rostlin tabáku byla oproti nadzemní části zjištěna opačná tendence. Kořeny 

byly u transformantů spíše širší než u kontroly (graf 25,26). V zóně, kde kořeny ještě 

sekundárně netloustly, byl jejich větší průměr dán spíše radiálním zvětšením buněk nežli 

změnami v počtu vrstev. V zóně, kde již docházelo k sekundárnímu tloustnutí, byla u 

kontroly i transformantů pozorována tvorba velkých xylémových cév, které byly více 

zastoupeny u transformantů. Změny v šířce kambiální zóny ale ani v kořenech pozorovány 

nebyly (data neprezentována). Jsem si vědoma možnosti vlivu odlišných podmínek při 

kultivaci porovnávaného materiálu (kořeny v hydroponii a internodia v zemině). Internodia 

rostlin pěstovaných v hydroponii nemohla být použita kvůli poléhavosti a pokroucení 

stonků. 

Tvorba vodivých pletiv je kromě cytokininů regulována pozitivně i auxiny. Bylo 

pozorováno, že jak velikost xylémových cév, tak jejich počet se přímo úměrně zvyšuje 

s koncentrací auxinu (Aloni, 2001). Chceme-li si, i přes nesoulad prezentovaných výsledků 

s literárními údaji, zasadit tato pozorování do kontextu cytokinin-like efektu, nabízí se 

vysvětlení právě na základě synergického působení diskutovaných fytohormonů. V doposud 

sledovaných jevech totiž byly ve vztahu antagonistickém, proto by se posunutím jejich 

rovnováhy v těchto jevech dosáhlo kvalitativně jiného účinku nežli při jejich synergickém 

působení při vývoji vodivých pletiv. Pozorované zmenšení floémových částí (při jejich 

konstantím počtu) je v souladu s představou sníženého toku sacharidů z nadzemní části do 
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kořene. Xylém zůstal nezredukován, nebylo tedy zabráněno zásobení prýtu vodou a 

minerálními látkami. 

4.5. Kořenové kultury 
Aby bylo s konečnou platností rozhodnuto, jakou roli zaujímá nadzemní část rostliny 

v redukci kořenového systému transformantů, byly kořeny pěstovány izolovaně 

v kořenových kulturách. Takovéto uspořádání experimentu skutečně přineslo jasnou 

odpověď. Transformované kořeny nově narostlé pouze z odňaté špičky hlavního kořene 

vykazovaly všechny shodné rysy s kořeny intaktních rostlin transformantů (graf 18, 19). 

Obdobný vzhled, jaký byl u nich pozorován, byl u kořenů kontroly navozen ošetřením 

cytokininem (graf 20, 21).  

Také McKibbin et al. (1998) zvolili kořenové kultury tabáku jako materiál pro 

výzkum vlivu indukované exprese cdc25 na zakládání postranních kořenů. Autoři pozorovali 

zvýšení počtu primordií v kořenech exprimujících cdc25. Primordia byla menší než u 

kontroly a sestávala z menších buněk. Z ne příliš kvalitní obrazové dokumentace autorů je 

patrné, že i počet LR je u transformantů zvýšen. Ačkoliv počet primordií v mnou 

prezentovaných experimentech s kořenovými kulturami hodnocen nebyl (byl hodnocen 

pouze počet LR), podle podobnosti s intaktními rostlinami je nasnadě, že množství 

založených primordií bude u transformantů spíše sníženo než zvýšeno. Autoři (McKibbin et 

al., 1998) rostliny kultivovali na médiu s 2,4-D (syntetický auxin). Během testování 

vhodných médií pro tuto diplomovou práci byly vyzkoušeny rovněž auxiny o různých 

koncentracích (NAA a IBA), na žádné koncentraci však nebylo pozorováno větší větvení 

transformantů než kontroly. Protože výchozí rostlinný druh byl totožný – Nicotiana tabacum 

– může být rozdílná reakce přisouzena buď odlišnému chování nezávisle transformovaných 

linií, nebo použití výše zmíněného syntetického auxinu 2,4-D. Tento auxin vykazuje různá 

specifika většinou spojená se skutečností, že není polárně transportovatelný a v buňkách se 

hromadí. V určitých případech byla zjištěna zcela odlišná reakce rostlinného materiálu na 

2,4-D, než na ostatní auxiny (Růžička et al., 2009). 

 

4.6. Reakce rostlin na režim světlo/tma 
Při testování vhodných kultivačních podmínek pro pěstování kořenových kultur byla 

zjištěna odlišná reakce v růstu kořenového systému kontroly a transformantů na změnu 

světelných podmínek. Růst kořenů transformantů byl stimulován spíše na světle, oproti tomu 
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růst kořenů kontroly vykazoval opačnou tendenci (graf 29A). Obdobné výsledky byly 

zjištěny i u kořenů intaktních rostlin (graf 29B). Tento fenomén však překvapivě nebyl 

vyvolán u kontroly ošetřené cytokininem, kde, stejně jak u neošetřené varianty, byl růst 

kořene ve tmě stimulován. Zajímavé bylo zjištění, že určitý podíl rostlinek transformantů 

klíčících ve tmě měl rozvinuté dělohy (graf 30). Za normálních okolností probíhá klíčení ve 

tmě, pokud je semeno hlouběji v substrátu. Proto je pro mladou rostlinku důležité 

prodlužování hypokotylu (při epigeickém klíčení), aby co nejdříve dosáhla světla. Pro 

ochranu apikálního meristému je stonek zakřiven a redukované dělohy na jeho apexu jsou 

přitisklé k sobě kvůli ochraně meristému při prorůstání substrátem Takto vypadající rostliny 

jsou označovány jako etiolované a vývojové změny po vystavení rostlin světlu shrnuje 

pojem etiolizace. Během tohoto procesu, pro který je důležitá jak modrá tak červená složka 

světla, dochází k inhibici prodlužování hypokotylu, napřimování apikálního zakřivení 

stonku, růstu a rozevírání děloh (Josse a Halliday, 2008)..  

Chory et al. (1994) zjistili, že stejného efektu jako působením světla lze dosáhnout 

pěstováním rostlin na médiu s cytokininy. Takto ošetřené rostliny ve tmě vykazovaly 

zkrácený růst hypokotylu a rozevírání děloh, které byly oproti kontrole lépe vyvinuté. U 

starších rostlin docházelo dokonce k tvorbě listů. Vandenbussche et al. (2007) pozorovali u 

rostlin ošetřených cytokininem zkrácení hypokotylu a akumulaci antokyanů (jinak 

probíhající pouze na světle). Rovněž zjistili, že společné působení cytokininů a nízkých 

ozářeností modrým světlem působilo při inhibici prodlužování hypokotylu aditivně.  

Vliv ethylenu na vývoj etiolovaných rostlin je charakterizován jako tzv. triple 

response. Tento termín v sobě zahrnuje 3 výrazné změny morfologie ve tmě klíčících 

semenáčků po ošetření ethylenem: zkrácení hypokotylu, jeho radiální růst a nadměrné 

zakřivení apexu stonku (Stepanova a Alonzo, 2005). Mutant v ethylenové signalizaci nemá 

zakřivený apex stonku, rozevírání děloh pozorované u rostlin ošetřených cytokininem ale 

nenastává (Resnick et al., 2006). Jak již bylo řečeno, u některých transformovaných rostlin 

hodnocených v mé diplomové práci byly za stálé tmy pozorovány zcela otevřené dělohy. 

Rostliny v tomto směru vykazovaly shodné rysy popsané u Arabidopsis ošetřené cytokininy 

(Chory et al., 1994). U transformantů tabáku však, na rozdíl od rostlin Arabidopsis, na médiu 

s cytokininy nebylo pozorováno výraznější zkrácení délky hypokotylu. Množství plně 

otevřených děloh u transformantů (pootevřených děloh u kontroly) bylo pozitivně ovlivněno 

částečnou inhibicí tvorby ethylenu. V rozporu s literárními údaji však nedošlo k ovlivnění 

otevírání děloh ošetřením kontroly cytokininem.  
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Závěry 

 

Studium vlivu exprese kvasinkového (S. pombe) genu Spcdc25 v tabáku (Nicotiana 

tabacum L., cv. Samsun) na změny utváření kořenového systému rostliny vedlo 

k následujícím závěrům: 
 

• Parametry nejvíce zasažené expresí genu Spcdc25 jsou délka kořene hlavního i 

postranních a počet postranních kořenů (nikoliv však jejich hustota). 
 

• Bylo pozorováno zkrácení oblasti apikálního a bazálního meristému v kořenové 

špičce a rovněž zkrácení buněk již diferenciovaných pletiv.  
 

• Byly zjištěny změny v distribuci sacharidů mezi nadzemní částí rostliny a kořeny, a 

to ve prospěch nadzemní části.  
 

• Došlo k zvýšení poměru plochy středního válce ku celkové ploše stonku, což bylo 

spojeno se zmenšením počtem vrstev primární kůry. U kořene tento jev nebyl 

pozorován. 
 

• Na bázi stonku bylo pozorováno zvětšení průměru deuteroxylémových cév a naopak 

zmenšení plochy deueterofloémových částí. 
 

• Izolované kořeny pěstované v podmínkách in vitro vykazovaly shodné změny 

v makroskopicky hodnotitelných parametrech kořenového systému jako kořeny 

rostlin intaktních, což vylučuje podstatný vliv změn v nadzemní části na změny ve 

stavbě kořene intaktních rostlin. 
  

• Byla pozorována změna v chování rostlin v závislosti na světelných podmínkách. 

Růst kořenů nebyl narozdíl od kontroly ve tmě stimulován. Ve tmě docházelo 

k otevírání děloh. 
 

• U kontroly bylo aplikací cytokininů možno navodit obdobný fenotyp jako u Spcd25 

transformantu. Tento efekt nebyl zjištěn při charakterizaci změn vodivých pletiv.  
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