
ABSTRAKT

Cytokininy  (CK)  jsou  jednou  z  nejvýznamnějších  skupin  rostlinných  hormonů,  které  ovlivňují 

mnoho fyziologických dějů probíhajících v rostlinách.

Jelikož je známo, že mnoho procesů je regulováno jak fytohormony, tak světlem, byla první část 

této  práce  zaměřena  na  diurnální  rytmy  regulace  hladin  jednotlivých  cytokininů  a  dalších 

fytohormonů  -  auxinu (kyseliny indol-3-octové,  IAA), kyseliny abscisové (ABA) a  polyaminů 

(PA). Současně byly sledovány i změny v aktivitách enzymů účastnících se metabolismu CK a PA. 

Diurnální změny byly měřeny v listech rostlin tabáku  (Nicotiana tabacum L. cv. Wisconsin 38), 

které byly pěstovány v režimu osvětlení 16/8 h světlo/tma.

Maximální hladina fyziologicky aktivních CK, naměřená po 9 h světla (tj., uprostřed světelné fáze), 

velmi  dobře  odpovídá  maximům IAA a  PA a  je  rovněž  v  souladu  s  aktivitami  odpovídajících 

enzymů.  Tyto  údaje  nasvědčují  tomu,  že  metabolismus  výše  uvedených   hormonů  vykazuje 

diurnální rytmus.

Další část práce byla zaměřena na změny hladin CK, IAA a ABA v transgenních rostlinách tabáku, 

které měly pozměněný metabolismus cytokininů způsobený  zvýšenou  expresí  vybraných enzymů 

zapojených  do  jejich  metabolismu  (biosyntézy,  degradace a  reverzibilní  konjugace).Vzhledem 

k tomu, že CK hrají důležitou roli ve funkci a diferenciaci plastidů a zároveň velká část biosyntézy 

CK probíhá právě v plastidech, porovnávali jsme dopad modulace metabolismu CK v cytoplazmě 

na  hladiny  CK  na  úrovni  listů  a  izolovaných  chloroplastů.  Výsledky  svědčí  o  tom, že 

kompartmentalizace CK hraje velmi významnou roli v jejich homeostázi a zároveň, že chloroplasty 

jsou relativně autonomními organelami vzhledem k regulaci metabolismu cytokininů.

Poslední část této práce se zabývala dopadem stresu z nedostatku vody na hladiny CK, IAA a ABA 

na  horní,  střední  a  dolní  listy  a  kořeny  kontrolních  rostlin  tabáku  a  dvou  transformantů  s 

nadprodukcí genu pro  trans-zeatin  O-glukosyltransferasu, a to buď pod konstitutivním  35S nebo 

indukovatelným SAG12 promotorem, který spouští expresi genu až během postupující senescence. 

Během  sucha hladiny  ABA  velmi  výrazně  vzrostly,  zvláště  v  horních  listech.  U  rostlin  s 

konstitutivní expresí ZOG1, a tedy se zvýšeným „turn-over“ CK již před začátkem stresu, byl tento 

nástup  pozorován  se  zpožděním.  S  prohlubujícím  se  stresem obsah  bioaktivních  CK v  listech 

postupně  klesal,  nejpomaleji  v  horních  listech, a  to  u  všech  studovaných  genotypů.  Ustavení 

gradientu aktivních CK ve prospěch nejmladších listů naznačuje jejich  prioritní ochranu. Během 

sucha byla dále pozorována významná akumulace CK a IAA v kořenech, což poukazuje na jejich 

roli  při změně morfologie kořenového systému v reakci na silný stres suchem,  zejména stimulaci 

růstu primárních kořenů a inhibici zakládání a růstu laterálních kořenů.


