
Buněčný cyklus je v rámci eukaryot velmi dobře konzervován. Na rozdíl od živočichů 

a kvasinek, kde je jeho regulace dobře prozkoumána, u rostlin zůstává ještě mnohé 

k objasnění. To se týká především regulace přechodu G2/M, nebyla zde dosud objevena 

fosfatáza, která je u ostatních organismů při vstupu do mitózy zodpovědná za regulaci „vše 

nebo nic“. Jedna z možností jak studovat regulaci přechodu G2/M je sledovat vliv exprese 

cizorodého genu na rostlinu. V mé práci byl použit kvasinkový gen kódující fosfatázu Cdc25. 

V předchozích pracích našeho týmu na transgenních rostlinách Nicotiana tabacum 

bylo zjištěno, že rostliny, které exprimují gen cdc25 (ze Schizosaccharomyces pombe), 

vykazují tzv. cytokinin-like efekt. Byl zmapován vliv exprese cdc25 na kvetení, na 

organogenezi de novo ze stonkových segmentů i na chování buněčných suspenzí. Rovněž 

bylo zjištěno, že transformací byl ovlivněn i kořenový systém – došlo k jeho redukci. Právě 

tento poznatek byl výchozím bodem mé diplomové práce.  

Cílem práce bylo charakterizovat změny vedoucí k redukci kořenového systému 

transgenních rostlin a zjistit, které parametry kořenového systému jsou expresí cdc25 

zasaženy přednostně. Bylo zjištěno, že délka hlavního kořene i kořenů postranních byla u 

transgenních rostlin redukována. Rovněž byl redukován počet postranních kořenů. 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. Pomocí anatomické 

analýzy stonku transgenních rostlin bylo zjištěno zvýšení poměru plochy středního válce ku 

celkové ploše stonku, což bylo spojeno se zmenšením počtu vrstev primární kůry. U kořene 

tento jev nebyl pozorován. Dále byly popsány i změny ve vodivých pletivech stonku. Pro 

zjištění, zda redukce kořenového systému není jen důsledek změn v nadzemní části (např. 

přes změny v distribuci sacharidů) byly odvozeny kořenové kultury. Izolované kořeny 

pěstované v podmínkách in vitro vykazovaly shodné změny v makroskopicky hodnotitelných 

parametrech kořenového systému jako kořeny rostlin intaktních. Dále bylo pozorováno 

chování rostlin v závislosti na světelných podmínkách. Růst kořenů nebyl na rozdíl od 

kontroly ve tmě stimulován. U transgenních rostlin ve tmě bylo pozorováno otevírání děloh. 

 Z uvedených poznatků vyplývá, že nebyl zjištěn podstatný vliv změn v nadzemní části 

na změny ve stavbě kořene intaktních rostlin a dále, že ovlivnění stavby kořenového systému 

expresí genu cdc25 je komplexní povahy a nelze určit, které komponenty byly zasaženy 

přednostně. Ve většině případů bylo možno navodit obdobný fenotyp jako u cdc25 

transformantu u kontroly aplikací cytokininů. Tento efekt nebyl zjištěn při charakterizaci 

změn vodivých pletiv a reakcí rostlin na změnu světlo/tma. 


