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V rostlinách tabáku se sníženou hladinou cytokininů (CK) jsem sledovala odpověď 

antioxidačního enzymatického systému vyvolanou suchem, horkem a kombinací těchto 

stresorů. Byly použity dvě transgenní linie se sníženou hladinou CK díky overexpresi 

cytokininoxidasy/dehydrogenasy, genu kódující enzym pro degradaci CK, pod promotorem 

WRKY6 aktivním v kořenech (linie W6:CKX1) nebo pod konstitutivním promotorem 35S 

(linie 35S:CKX1) a netransformované rostliny (WT). U rostlin overexprimujících CKX1 se 

vyvinul větší kořenový system, který přispěl k jejich zvýšené toleranci vůči stresu. Rostliny 

35S:CKX1 za sucha také zvýhodnil jejich zakrslý fenotyp a změněná morfologie listu.  

Geny kódující chloroplastové antioxidační enzymy, stromatální askorbátperoxidasa 

(sAPX), tylakoidní askorbátperoxidasa (tAPX) a chloroplastová superoxiddismutasa 

(FeSOD), které odklízejí reaktivní formy kyslíku pocházející z fotosyntetického 

elektrontransportního řetězce, byly všechny za kontrolních podmínek velmi silně 

transkribovány. Všechny stresové podmínky zapříčinily snížení těchto transkriptů ve WT a 

W6:CKX1, zatímco v odolných rostlinách 35S:CKX1 se jejich exprese za sucha a horka 

udržela. Exprese enzymů, které se účastní odpovědi na stres, konkrétně cytosolická 

askorbátperoxidasa (cAPX), katalasa 3 (CAT3) a cytosolická superoxiddismutasa 

(CuZnSOD), byla aktivována za stresových podmínek. Samotné horko a kombinace sucha a 

horka indukovaly expresi CAT3, CuZnSOD a obzvlášť expresi cAPX ve všech genotypech, 

zatímco působení samotného sucha nezvýšilo jejich expresi. Transkripce genů kódujících 

peroxisomální enzymy, CAT1 a CAT2, byla za kontrolních podmínek velmi intenzivní, 

nikoliv tak exprese CAT3. Samotné horko, ne však v kombinaci se suchem, zvýšilo expresi 

CAT1 a snížilo expresi CAT2 ve WT a W6:CKX1. Ve více odolném genotypu 35S:CKX1, byla 

exprese CAT1 zvýšená za všech stresových podmínek. Aktivita mitochondriální 

superoddismutasy (MnSOD), která odstraňuje superoxid produkovaný v respiračním 

elektronovém transportním řetězci, pozitivně korelovala s obsahem CK a byla nižší 

v 35S:CKX1 než ve WT.  

Odpověď antioxidačního enzymatického systému je velice dynamická a nezávisle 

řízená na úrovni exprese a aktivity. Vliv snížené hladiny cytokininů na antioxidační systém se 

jeví být nepřímý, zprostředkovaný změnou míry tolerance nepříznivých podmínek, modifikací 

fotosystémů a změnami v souce/sink metabolismu cukrů. 

 


