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Seznam použitých zkratek 
 
ABA  kyselina abscisová 
APC  anafázi vyvolávající komplex (anaphase-promoting complex) 
CAK  CDK-aktivační kináza (CDK-activating kinase) 
CDK  cyklin-dependentní kináza 
Cyc  cyklin 
DP  dimerizační partner  
E2F  elongační faktor 2 
KRP  protein příbuzný Kip proteinu  
R2  CDK-aktivační kináza rýže 
Rb protein retinoblastoma protein 
RBR protein protein příbuzný retinoblastoma proteinu (retinoblastoma related protein 
SCF  Skp1-cullin-F-box komplex 
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ABSTRAKT 

 

Buněčný cyklus je proces při kterém buňka zdvojnásobí svůj obsah a rozdělí se na dvě 

buňky dceřinné. Probíhá ve všech živých organismech a u eukaryot je tento proces 

v základních rysech evolučně dobře konzervovaný. Typický eukaryotní buněčný cyklus je 

tradičně rozdělován do čtyř fází – G1, S (replikace), G2 a M (mitóza). Průchod buňky 

buněčným cyklem může být zastaven v kontrolních bodech. U většiny organismů jsou dva 

hlavní kontrolní body: v pozdní G1 fázi a v pozdní G2 fázi. Klíčovými proteiny jsou cyklin-

dependentní kinázy (CDK) a jejich regulační podjednotky cykliny. Aktivita CDK je kromě 

vazby s cyklinem dále regulovaná fosforylací a defosforylací specifickými kinázami a 

fosfatázami a vazbou inhibitorů CDK. Ve srovnání s ostatními eukaryotními organismy jsou 

znalosti o průběhu a regulaci buněčného cyklu u rostlin skromnější, základní schéma jeho 

kontroly je však shodné. 

Pro správnou koordinaci dělení buněk v rámci mnohobuněčného organismu je potřeba, 

aby buňky reagovaly na signály vypovídající o vnitřních poměrech i vnějších podmínkách 

organismu. Tato práce sumarizuje poznatky o ovlivnění buněčného cyklu rostlin látkami 

signální povahy jako jsou fytohormony a sacharidy. Nejznámější fytohormony spojované 

s regulací buněčného cyklu jsou auxiny a cytokininy, avšak i další fytohormony jmenovitě 

kyselina giberelová, kyselina abscisová, brassinosteroidy, ethylen a kyselina jasmonová mají 

na průběh buněčného cyklu vliv, přičemž působí jak stimulačně, tak inhibičně, v souladu 

s jejich známými funkcemi v rostlinách. Je známo hodně důkazů o hormonální regulaci genů 

buněčného cyklu na transkripční úrovni, avšak o regulaci na jiných úrovních dosud nebylo 

mnoho zjištěno. Sacharidy, ač z hlediska řízení pochodů v buňkách dosud méně 

prozkoumány, se ukazují jako další klíčové látky účastnící se regulace exprese genů 

buněčného cyklu. Působení látek signální povahy na buněčný cyklus je u rostlin dosud ne 

příliš prozkoumanou půdou s mnoha nezodpovězenými otázkami. 
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 Poznámka: Značení genů a proteinů je v odborné literatuře nejednotné, proto bych chtěla na úvod upřesnit, 

který typ nomenklatury budu v následujícím textu používat. 

1) značení genů: rostlinné geny jsou většinou značeny kurzívou. Nomenklatura pro geny cyklinů byla 

sjednocena Renaudinem a spolupracovníky (1996), příkladem je označení: Arath;CycB1;1. V literatuře 

je často používáno zkrácené značení (CYCB1;1, CycB1;1 nebo cycB1;1). Nomenklatura pro cyklin-

dependentní kinázy byla sjednocena Joubesem a spolupracovníky (2000), příkladem je označení: 

Arath;CDKA;1 zkráceně CDKA;1. V textu jsem použila tato platná značení s vynecháním zkratky 

názvu rostliny. Nepoužila jsem značení malými písmeny (např. cycB1;1). Pro ostatní geny jsem se řídila 

stejnými pravidly. 

2) Značení proteinů: V textu jsem použila značení velkými písmeny (např. CYCB1;1) a velkým 

počátečním písmenem (např. CycB1;1) bez použití kurzívy. U proteinu kvasinek jsem také použila 

značení p27Kip1 

 

 

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. Až na výjimky mohou rostlinné buňky v případě potřeby obnovit svou dělivou 

aktivitu. 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. 

. 

1. Buněčný cyklus eukaryot 

 

Buněčný cyklus 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 



 5

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 je velmi častý u rostlin coby proces vedoucí k diferenciaci, kde stupeň 

ploidizace záleží na typu pletiv i na druhu rostlin (Inzé, 2005). 

 

Obr.1: Rozdílné programy buněk během vývoje organismu (upraveno podle Verkest et al., 

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 CDK závisí na vazbě 

s regulačními proteiny - cykliny, jež dostaly své jméno podle toho, že v průběhu buněčného 

cyklu jejich hladina 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 (u rostlin nazývaných KRP) (Cvrčková, 1995; Lew a 

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

 

1.1. 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 buněčné 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). 

 

1.1.1 Základní proteiny buněčného cyklu 

 
1.1.1.1. Cyklin-dependentní kinázy (CDK) 

Rostlinné CDK jsou děleny podle sekvenčního motivu v místě, kde se váže cyklin, na 

7 skupin: CDKA až CDKG (Joubes et al., 2000; Vandepoele et al., 2002; Menges et al., 2005) 

Rostlinné CDK s motivem PSTAIRE, který můžeme nalézt u všech eukaryot, jsou 

označovány jako CDKA a řídí průchod oběma kontrolními body G1/S i G2/M (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 s motivem PPT(A/T)LRE se zdá být pro rostliny specifický. 

Narozdíl od CDKA je jejich exprese omezena na interval od pozdní S fáze/G2 fáze do M fáze. 

CDKB se dělí do dvou podtříd. Skupina CDKB1 je charekterizována motivem PPTALRE, 
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zatímco skupina CDKB2 má motiv PPTTLRE (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, oproti tomu exprese CDKB2 je specifická pro G2 a M fázi. 

 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), se kterými zároveň sdílí motiv 

N(I/F)TALRE (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. CDKF, 

jež neinteraguje s cyklinem H, vykazuje vysokou CAK aktivitu, ale CTD kinásová aktivita u 

ní zjištěna nebyla. CDKF navíc fosforyluje a tím aktivuje (určité) CDKD (Shimotohno et al., 

2004). CAK-aktivační kinázy (CAKAK) dosud nebyly u živočichů (narozdíl od kvasinek) 

identifikovány, CDKF je tedy první CAKAK nalezená v mnohobuněčném organismu (Umeda 

et al., 2005). 

Přesná funkce kináz CDKC, CDKE a nedávno objevené CDKG zůstává dosud 

neobjasněna (Menges et al., 2005; Inzé, 2005). 

 

Tab.1: Přehled cyklin-dependentních kináz vyšších rostlin (upraveno dle Joubes et al., 2000; 

Dewitte a Murray, 2003; Umeda et al., 2005) 

třída (typ) CDK Typická AMK 
sekvence doba exprese 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 ? 

D N(I/F)TALRE G1/S CAK 

E SPTAIRE konstitutivně ? 

F N(I/F)TALRE? ? CAK; CAKAK 

G PLTSLRE ? ? 

 

 

1.1.1.2. Cykliny 

Narozdíl od CDK je exprese cyklinů omezena (až na výjimky) pouze na dělící se 

buňky. Vazba cyklinů je nezbytná pro aktivitu CDK. Rostliny mají vysoký počet cyklinů 

(například v genomu Arabidopsis jich bylo nalezeno přes 40) a jejich množstvím převyšují 
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ostatní eukaryotní organismy. Při analýze cyklinů z Arabidopsis, rýže a mnoha dalších rostlin 

bylo identifikováno 10 tříd cyklinů: A-, B-, C-, D-, H-, L-, T-, U-, SDS-, a CycJ18-, z nichž 

homology některých tříd lze nalézt i u jiných eukaryot a některé jsou specifické pouze pro 

rostliny (Vandepoele et al., 2002; Wang et al., 2004). Cykliny, jejichž role v buněčném cyklu 

je popsána, jsou cykliny typu A, B, D a H (pojmenované po svých živočišných protějšcích).  

Cykliny dalšího typu - 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. Je možné, že narozdíl od živočišných rostlinné D cykliny hrají roli i v M fázi, 

protože u buněk BY-2 bylo zjištěna akumulace jejich mRNA během mitózy (Sorrell et al., 

1999) a také vazba CycD4 na CDKB – kinázu regulující přechod G2/M (Kono et al., 2003). 

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 1.1.2.1). 

Stejně jako Rb vazebný motiv je i sekvence PEST charakteristická pro všechny D cykliny, a 

to jak rostlinné, tak živočišné. Tato sekvence je patrně zodpovědná za proteolýzu D cyklinů 

(Renaudin et al., 1996). Jak již bylo zmíněno, H cyklin interaguje s CDK-aktivační kinázou 

typu D (CDKD). 

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), který je nezbytný pro proteolýzu těchto cyklinů v M fázi (Stals a Inzé, 2001). 

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). Regulace 

transkripce B-typu cyklinů je dobře prostudována. V promotorech jejich genů byly nalezeny 

sekvence MSA (M-specific activators) charakteristické i pro jiné geny specificky se 

exprimujících v G2/M (Ito et al., 1998). Na tyto sekvence se váží specifické Myb-like 

proteiny, které aktivují expresi daných genů (A-typ Myb proteinů) nebo ji reprimují (B-typ) 

(Ito et al., 2001). Rostlinné B cykliny mohou být stejně jako živočišné regulovány také 

změnou lokalizace v buňce (Weingartner et al., 2003).  

 

1.1.1.3. Další proteiny buněčného cyklu 

CKS (cyklin dependent subunits) jsou proteiny, které se váží na CDK a patří do rodiny 

proteinů SUC1/CKS1. 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 
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mezi CDK a jejími substráty a můžou fungovat jako aktivátory i inhibitory aktivity CDK. 

CKS interagují s CDKA i CDKB (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), všechny známé rostlinné inhibitory vykazují podobnost 

pouze s jedním členem druhé skupiny – s p27Kip1. Kvůli této podobnosti jsou označovány jako 

KRP (Kip related proteins). 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., 2005). Panuje nejasnost v tom, s kterými 

konkrétními proteiny se KRP váží. Dříve byly KRP považovány za inhibitory pouze 

CDKA/cycD komplexu, avšak nedávno se zjistilo, že KRP inhibují i komplex s cyklinem A 

(Coelho et al., 2005) a dokonce byla pozorována vazba KRP na CDKB/CycD (Nakai et al., 

2006). Zároveň však z práce Verkesta a spolupracovníků (2005) vysvítá, že CDKB 

fosforylací negativně reguluje KRP2, který se tak stává substrátem pro 26S proteasom. O tom, 

že tyto inhibitory mají funkci v průběhu celého buněčného cyklu napovídá rozdílně se 

vyskytující maxima exprese jednotlivých typů KRP (Menges et al., 2005).  

 

 

Obr. 2: Regulace       

buněčného cyklu 

komplexy CDK/Cyc 

(upraveno podle Roef a 

Van Onckelen, 2004). 
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1.1.2 Regulace buněčného cyklu 

 

1.1.2.1. Regulace přechodu G1/S 

Mechanisus regulace přechodu G1/S je konzervovaný mezi rostlinami a živočichy. U 

rostlin D-typ cyklinů interaguje s CDKA. Proto, aby byla CDKA aktivní, je vedle vazby 

cyklinu nutná fosforylace na threoninovém zbytku zajišťovaná CAK. Klíčový substrát pro 

aktivní komplex CDKA/CycD je retinoblastoma-related protein (RBR). Retinoblastoma 

protein (Rb) je u živočichů známý jako protein potlačující nádorové bujení, označován je tak 

pro svou zásadní funkci v inhibici zahájení replikace. Stejně jako u živočichů je i u rostlin 

regulace jeho aktivity klíčová při startu DNA replikace. V nefosforylovaném stavu je RBR 

vázán na heterodimeru E2F-DP. Transkripční faktor E2F-DP je zodpovědný za aktivaci 

S fázních genů (potřebných pro replikaci DNA), avšak pokud je ve vazbě s RBR, je tento 

dimer inaktivní. Jak již bylo zmíněno (viz kapitola 1.1.1.2.), vazba mezi RBR a CDK/Cyc je 

zprostředkována přes cyklinový motiv LxCxE. Komplex CDKA/CycD RBR protein 

fosforyluje, což vede k odpojení RBR od dimeru E2F-DP. Aktivní E2F-DP iniciuje expresi 

svých cílových genů kódujících proteiny pro syntézu DNA (den Boer a Murray, 2000; Inzé, 

2005). Vedle E2F-DP proteinů byly v rostlinách objeveny proteiny svou sekvencí podobné 

E2F i DP a proto byly nazvány DP-E2F-like proteins (DEL), tyto proteiny se mohou jako 

monomery vázat na promotory obsahující sekvenci pro E2F. Byl zjištěn jejich negativní vliv 

na endoreduplikaci a zároveň vysoký výskyt v mitoticky dělících se buňkách, z čehož je 

možné usuzovat na jejich roli v podpoře mitotického dělení inhibicí endoreduplikace (Vlieghe 

et al., 2005). Přítomnost inhibitorů KRP může zamezit fosforylaci RBR inaktivací CDK/Cyc 

komplexu, a tak zabránit průchodu buněčným cyklem (De Veylder et al., 2003). 
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Obr. 3.: Schéma regulace přechodu G1/S. Otazníky značí dostatečně experimentálně 

nepotvrzené regulační cesty (De Veylder et al., 2003). 

 
 

1.1.2.2. Děje spojené s regulací přechodu G2/M a M-fáze 

Ačkoliv byl buněčný cyklus u rostlin v posledních letech podroben pečlivému studiu, 

zůstává pro nás v mechanismech jeho regulace ještě mnoho nejasného. Toto zvlášť platí pro 

regulaci vstupu do M fáze. Přechod G2/M řídí kinázy CDKA a CDKB. Cykliny vyžadované 

pro aktivitu CDK jsou s největší pravděpodobností A i B cykliny (De Veylder et al., 2003; 

Roef a Van Onckelen, 2004). 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 defosforyluje a tím komplex CDK/Cyc aktivuje. 

Rostlinný homolog WEE1 byl nalezen u kukuřice a Arabidopsis (Sun et al., 1999; Sorrell et 

al., 2002). Existence homologu Cdc25 v rostlinných buňkách byla dlouhou dobu 

předpokládána. Z pokusů Zhanga a spolupracovníků (1996) jasně vyplývá nejen to, že 

inaktivní CDK v G2 fázi je fosforylována na Tyr15, ale i poznatek, že defosforylace tohoto 

zbytku může být nastolena přidanou kvasinkovou Cdc25. Na základě sekvenční podobnosti 
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byl u Arabidopsis nedávno objeven Cdc25-like protein (Arath;CDC25) odpovídající 

katalytické podjednotce Cdc25 ostatních eukaryot. Arath;CDC25 je schopen defosforylovat 

rostlinnou CDK na Tyr15 a Thr14 (Landrieu et al., 2004), ale nekompletuje cdc25 mutantu u 

kvasinek (Sorrell et al., 2005). V rostlinné říši však byl plně funkční homolog Cdc25 

identifikován, a to u jednobuněčné zelené řasy Ostreococcus tauri (Khadaroo et al., 2004). 

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 cytoskeltárními útvary asociují (Mironov et al., 1999). Pro 

výstup buňky z M fáze je zapotřebí účasti APC, vedoucí k degradaci cyklinů (Heberle-Bors, 

2001). 

 

Obr. 4: Schematické znázornění regulace přechodu G2/M. Otazníky značí dostatečně 

experimentálně nepotvrzené regulační cesty (De Veylder et al., 2003). 

 
 

1.1.2.3. Proteolýza 

Regulační proteiny buněčného cyklu jsou kontrolovány na úrovni exprese, fosforylace, 

interakce s ostatními regulačními proteiny a také proteolýzy. Kromě včasné syntézy či 

aktivace proteinů buněčného cyklu je pro jeho průběh stejně zásadní i správné časování jejich 

degradace. Ubiquitinace a následná degradace 26S proteasomem hraje u rostlin důležitou roli 

např.v regulaci cyklinů A, B a D, KRP2, E2Fc a pravděpodobně CDKB (del Pozo et al., 2002; 

Verkest et al., 2005; Yanagawa a Kimura, 2005). Substrát pro 26S proteasom je protein 

značený ubiquitinem. Pro připojení ubiquitinu na substrát je potřeba tří enzymů: ubiquitin-
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aktivační enzym (E1), ubiquitin konjugační enzym (E2) a ubiquitin ligása (E3). E3 jsou 

složité mnohosložkové komplexy. Tyto kompexy jsou děleny do několika tříd a u dvou z nich 

bylo zjištěno, že se podílí na regulaci buněčného cyklu. Tyto dva typy komplexů jsou APC 

(anaphase promoting complex) a SCF (Skip-Cullin-F-box protein complex). Role SCF a APC 

v kontrole buněčného cyklu je dobře známá u kvasinek. U nich bylo zjištěno, že SCF je 

vyžadován pro vstup do S fáze, kdy zajišťuje degradaci CDK inhibitorů. Dalším substrátem 

pro SCF jsou G1-cykliny (Reed, 2003). Oproti tomu APC, který je aktivován fosforylací 

CDK na začátku anafáze, je zodpovědný za řízení průběhu mitózy a přechodu M/G1. Tento 

komplex řídí ubiquitinaci inhibitoru, který blokuje segregaci sesterských chromatid, a také 

ubiquitinaci mitotických cyklinů, které je třeba degradovat pro výstup z mitózy. APC je 

inaktivován až v G1 fázi komplexem CDK s G1-cykliny (Lodish et al., 2000; Yanagida, 

2005). U rostlin je role degradace v buněčném cyklu méně prozkoumána. Bylo zjištěno, že 

cykliny D3 jsou rozpoznávány SCF komplexem (Planchais et al., 2004). Oproti tomu cykliny 

D2 se projevují jako stabilní proteiny. Jsou přítomné i v nedělících se buňkách, kde však 

neasociují s CDK, což nasvědčuje tomu, že CycD2 jsou regulovány spíše posttranslační 

modifikací (Healy et al., 2001). Mitotické cykliny A a B jsou rozpoznávány díky D-boxu 

kompexem APC a poté v M fázi degradovány (Yanagawa a Kimura, 2005).  

 

1.1.3. Role signálních látek v regulaci buněčného cyklu  
 
Buňky tvořící rostlinu nejsou nezávislé jednotky a pro růst a vývoj rostliny je nutná 

koordinace jejich dělení i jiných buněčných procesů. Buňky proto musí disponovat 

mechanismy pro vnímání signálů, které v závislosti na vnitřních poměrech v rostlině i 

podmínkách prostředí koordinují procesy v tomto mnohobuněčném organismu. Výše popsaný 

průběh a kontrola buněčného cyklu je pod vlivem těchto signálů, které tak 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.  

 

1.1.3.1. Regulace buněčného cyklu fytohormony 

Fytohormony jsou známé jako důležité růstové faktory. Jejich signální dráhy v buňkách jsou 

již poměrně dobře prozkoumány Bylo nalezeno hodně důkazů o hormonální regulaci genů 

buněčného cyklu na transkripční úrovni, avšak o regulaci na jiných úrovních není mnoho 

známo. Fytohormony mající výrazný vliv na průběh buněčného cyklu jsou cytokininy a 
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auxiny, avšak i další, z této stránky méně zkoumané fytohormony, jako gibereliny, kyselina 

abscisová, brassinosteroidy, ethylen a kyselina jasmonová na průběh buněčného cyklu působí 

(Francis a Sorrell, 2001; del Pozo et al., 2005). Při pozorování působení fytohormonů na geny 

buněčného cyklu je třeba mít na paměti, že hormon v různých koncentracích může mít odlišný 

vliv na buňky v různých pletivech a v různých fázích vývoje (Hartig a Beck, 2006). 

 

Cytokininy  

Cytokininy jsou deriváty adeninu substituované na aminoskupině v poloze 6. Byly 

objeveny v důsledku své schopnosti stimulovat buněčné dělení (Miller et al., 1955). Vedle 

stimulace buněčného dělení regulují řadu rostlinných procesů, například: oddalují senescenci, 

aktivují dormantní laterální pupeny, potlačují apikální dominanci, zvyšují sílu sinku, 

podporují vývoj chloroplastů, regulují vývoj kořenů a prýtů, deetiolizaci a zrání semen (Mok 

a Mok, 1994). Nejhojnější cytokininy v rostlinách jsou zeatin, dihydrozeatin a 

izopentenyladenin (tzv. volné báze), přičemž nejvíce zastoupen je zeatin. V rostlinách se 

vyskytují i deriváty s navázanou ribózou v poloze N9 – ribozidy (Davies, 2004). Rovnováha 

cytokininů je řízena jejich syntézou a inaktivací způsobenou O/N glykosylací nebo oxidací 

cytokininoxidázou (Hare a Staden, 1994; Kakimoto, 2003). 

Mnohými výsledky bylo potvrzeno, že cytokininy stimulují buněčné dělení in vitro i in 

vivo a jsou vyžadovány pro přechod oběma kontrolními body buněčného cyklu G1/S a G2/M i 

pro průchod S fází (Jacqmard et al., 1994). Vysoká hladina cytokininů je v rostlinách 

přítomna v mitoticky aktivních oblastech a naopak velmi nízká v nedělících se pletivech. Po 

dodání cytokininů těmto pletivům však dochází i zde k buněčnému dělení (Mok a Mok, 1994; 

Dewitte et al., 1999). Navzdory důležité roli cytokininů v regulaci buněčného cyklu mnoho 

kultur vyžaduje pouze exogenní dodání auxinů. Endogenně syntetizované cytokininy patrně 

tedy v těchto případech pro růst dostačují (Wang et al.,1981). 

 Hladina některých endogenních cytokininů v průběhu buněčného cyklu osciluje. 

Akumulace cytokininů zeatinového a v menší míře i dihydrozeatinového typu byla u BY-2 

buněk pozorována na konci G1 fáze, na konci S fáze, na začátku M fáze i v M/G1 fázi (Redig 

et al.,1996; Hartig a Beck, 2005). Zvýšení hladiny zmíněných cytokininů tedy koreluje 

s přechody mezi jednotlivými fázemi buněčného cyklu (Hartig a Beck, 2005).  

Regulace přechodu G1/S. Potřeba cytokininů pro vstup do S fáze se zdá být v souladu 

s pozorovanou akumulací cytokininů v pozdní G1 fázi u buněk BY-2 (tyto buňky nevyžadují 

exogenní cytokinin a jsou proto ideálním materiálem pro studium oscilace hladiny 

endogenních cytokininů) (Redig et al., 1996; Laureys et al., 1999). Překvapivé však bylo 
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chování buněk, ve kterých byla akumulace v G1 fázi potlačena inhibitorem syntézy 

cytokininů – lovastatinem (Laureys et al., 1999). Po výraznému snížení hladiny cytokininů se 

buňka proti očekávání nezastavila v G1 fázi a přešla dále do S fáze. Jedno z možných 

vysvětlení by podle autorů mohlo být, že pro přechod mezi těmito dvěma fázemi ve 

skutečnosti stačí jen velmi nízká koncentrace cytokininů a že pro vstup do S fáze je důležitější 

vnitřně řízené snížení hladiny cytokininů, než jejich předchozí vysoká koncentrace v G1 fázi. 

Exogenní zeatin, přidaný k lovastatinem ošetřeným buňkám v G1 fázi, místo aby zvrátil efekt 

lovastatinu, naopak zabránil přechodu G1/S. Toto zprvu překvapivé zjištění by odpovídalo 

zmíněné úvaze autorů o důležitosti vnitřně regulovaného snížení hladiny cytokininů. Vliv 

cytokininů na buněčný cyklus nemusí být stimulační za jakékoliv koncentrace. To dosvědčuje 

chování buněk BY-2, ve kterých (bez předchozí inhibice syntézy cytokininů lovastatinem) 

došlo po ošetření cytokininem k prodloužení buněčného cyklu (Hartig a Beck, 2005). 

K inhibici buněčného cyklu zmíněných BY-2 buněk ošetřených lovastatinem a cytokininem 

mohlo tedy vést ustavenní vyšší hladiny cytokininu popřípadě dlouhodobější působení 

zmíněného hormonu (Laureys et al., 1999).  

 V cytokininové regulaci přechodu G1/S hrají klíčovou roli přinejmenším některé z D 

cyklinů. Z práce zaměřené na vliv nutričních látek a fytohormonů na expresi genů pro D 

cykliny v suspenzní buněčné kultuře Arabidopsis vyplývá, že cytokininy stimulují expresi 

CycD3 (při současném zásobení sacharosou), zatímco ostatní D cykliny nejsou cytokininy 

ovlivňovány (Soni et al, 1995). Ke shodnému závěru dospěla Riou-Khamlichi se 

spolupracovníky (1999), která již sledovala působení cytokininů pouze na CycD3. Po přidání 

rostlinných regulátorů zeatinu nebo benzylaminopurinu (BAP) k suspenzní buněčné kultuře 

Arabidopsis došlo k výraznému zvýšení exprese CycD3, oproti tomu kinetin vliv na expresi 

cyklinu neměl. CycD3 se ukázal jako jediný gen pro D cykliny regulovaný cytokininem i 

v experimentech s transgenními rostlinami Arabidopsis se zvýšenou expresí cytokinin 

oxidázy/dehydrogenázy. Po poklesu hladiny endogenních cytokininů způsobeném tímto 

enzymem byla z D cyklinů potlačena pouze exprese CycD3 (Yang et al., 2003). Ověření, že 

cytokininy skutečně regulují průchod buněčným cyklem přes expresi CycD3, bylo dosaženo s 

použitím mutanta s konstitutivní expresí tohoto cyklinu. Z listových explantátů transgenních 

rostlin se za nepřítomnosti exogenních cytokininů vyvíjel kalus. Jelikož je jinak pro indukci a 

růst kalusu exogenní cytokinin nezbytný, došlo konstitutivní expresí k nahrazení požadavku 

na růstový regulátor (Riou-Khamlichi et al., 1999). Autoři z uvedených výsledků usuzují, že 

cytokininy regulují přechod G1/S u Arabidopsis právě přes indukci exprese CycD3.  
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Při dalších experimentech zaměřených na vliv cytokininů na expresi D cyklinů 

(Richard et al., 2002; Hartig, 2005) však bylo zjištěno, že oproti výše prezentovaným 

výsledkům (Soni et al., 1995; Riou-Khamlichi et al., 1999; Yang et al., 2003) je i exprese 

CycD2 ovlivňována cytokininy. Jejich účinek se však podle zmíněných prací liší. Exprese 

CycD2;1 byla v tabákových buňkách BY-2 různými cytokininy snížena (Hartig, 2005) 

narozdíl od suspenzní buněčné kultury Arabidopsis, kde cytokinin expresi CycD2;1 indukoval 

(Richard et al., 2002). Hartig a Beck (2006) vidí původ odlišnosti těchto kultur v jejich 

rozdílném požadavku na cytokinin. V tomto směru je zřetelná paralela mezi chováním buněk 

BY-2 a kořeny Arabidopsis. Oboje jsou nezávislé na exogenním cytokininu. Růst kořenů a 

iniciace postranních kořenů je podporována snížením endogenní hladiny cytokininu (Werner 

et al., 2003), tedy vysoká hladina cytokininů inhibuje dělení kořenových buněk. Shodně u 

buněk BY-2 ošetřených cytokininem došlo k prodloužení buněčného cyklu (Hartig a Beck, 

2005). Je možné, že snížení exprese CycD2;1 může být jedním z kroků zahrnutých do 

regulace rychlosti buněčného dělení cytokininy (Hartig a Beck, 2006).  

Poznání vztahu cytokininů k ostatním D cyklinům je skromné. Na expresi CycD1 

neměly u Arabidopsis změny v hladině cytokininů vliv (Yang et al. 2003), totéž platí o 

CycD4;1 (De Veylder et al., 1999). V regulaci (alespoň některých) D cyklinů růstovými 

regulátory můžeme vidět velkou podobnost mezi rostlinnými a savčími D cykliny, které jsou 

také regulovány extracelulárními růstovými faktory (Sherr, 1993).  

 Při signalizaci cytokininy hraje důležitou regulační roli i degradace proteinů 26S 

proteasomem, jak prokázaly analýzy mutanta Arabidopsis s mutací v RPN12 podjednotce 26S 

proteasomu. Tato mutace měla podle fenotypu mutanta za následek sníženou citlivost 

k cytokininům (Smalle et al., 2002). Autoři usuzují, že RPN12 podjednotka proteasomu 

pomáhá degradovat neznámý inhibitor potlačující signalizaci cytokininů. 

U mutanta tabáku se zvýšenou expresí R2, genu z rýže, který kóduje CDK-aktivační 

kinázu (CAK), byl požadavek na cytokinin při tvorbě kalusu nahrazen nadexpresí této 

aktivační kinázy (Yamaguchi et al., 2003).  

Vliv cytokininů na expresi CDKA, čili vazebného partnera D cyklinů, není 

jednoznačný. Podle práce Hemerlyho a spolupracovníků (1993) jsou cytokininy schopny 

v určitých pletivech indukovat expresi těchto genů, která koreluje s průchodem buněk 

buněčným cyklem. U suspenzní buněčné kultury Chenopodium rubrum nebyla po ošetření 

cytokininem pozorovaná žádná změna v hladině mRNA kinázy, ale v kombinaci s auxinem 

zvyšoval cytokinin účinnost auxinu v stimulaci exprese tohoto genu (Fountain et al., 2003). 
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Cytokininy patrně stimulují průchod buněčným cyklem i podílem na regulaci KRP. 

V suspenzní buněčné kuluře snižovaly expresi genů pro tyto inhibitory (Richard et al., 2002). 

Regulace S fáze. Trvání S fáze se může lišit podle rychlosti replikace. Například, S fáze je 

zkrácená během květní indukce u fotoperiodicky aktivních rostlin silenky Silene coeli-rosa a 

povíjnice Pharbitis nil. Tohoto zkrácení bylo dosaženo aktivací latentních replikačních 

počátků (Durdan et al., 1998). Z experimentů na hořčici Sinapis alba (Houssa et al., 1990), 

rajčeti Lycopersium esculentum a jílku Lolium temulentum (Houssa et al., 1994) vyplývá, že 

latentní replikační počátky mohou být aktivovány exogenně dodaným cytokininem. Přidaný 

cytokinin tak zkrátil velikost replikonů na polovinu a mimoto způsobil i synchronizaci 

aktivace replikačních počátků. Tyto události způsobily výrazné zkrácení replikace a tedy i 

S fáze. 

Regulace přechodu G2/M. Funkce cytokininů je známa i v regulaci průchodu druhým 

kontrolním bodem buněčného cyklu, kde mají cytokininy opět stimulační účinek. V 

době G2/M přechodu dochází k akumulaci cytokininů zeatinového typu u BY-2 buněk (Redig 

et al.,1996; Hartig a Beck, 2005). Po zablokování syntézy cytokininů lovastatinem a tím 

potlačení této akumulace se buňky zastavily v kontrolním bodu G2. Do mitózy buňky 

vstoupily jen pokud byly ošetřeny zeatinem. Ze všech sledovaných cytokininů se pouze zeatin 

jeví jako esenciální pro přechod G2/M (Laureys et al., 1998). Specifická funkce zeatinu by 

mohla být v souvislosti s jeho buněčnou lokalizací, která se lišila od ostatních pozorovaných 

cytokininů. Ze zeatinu, dihydrozeatinu a isopentenyladeninu, byl  pouze zeatin detekován v 

jádře (Dewitte et al., 1999). 

Cytokininy spolu s auxiny (o kterých bude pojednáno v následujícím textu) jsou 

nezbytné pro expresi a aktivaci CDKA v dřeňových buňkách Nicotiana plumbaginifolia 

(Zhang et al., 1996). Cytokinin však není nezbytný pro ustavení vysoké hladinu proteinu 

CDKA;1 v buňkách (John et al., 1993), ale jeho přítomnost je nutná pro posttranslační 

modifikaci komplexu CDK/Cyc, která vede k jeho aktivaci. Pro navození enzymatické 

aktivity komplexu CDK/Cyc a následný vstup buňky do mitózy je nezbytná defosforylace 

fosfotyrosinu 15 cyklin dependentní kinázy. Ta byla in vivo navozena cytokininem a in vitro 

fosfatázou Cdc25 ze Schizosaccharomyces pombe (Zhang et al., 1996). Kontrola aktivity 

CDK fosforylací/defosforylací specifického tyrosinu byla potvrzena u všech studovaných 

eukaryot (Lew a Kornbluth, 1996). Jak již bylo zmíněno u kvasinek i živočichů je tento krok 

řízen Cdc25 fosfatázou. Ačkoliv dosud byl u vyšších rostlin (u Arabidopsis taliana) nalezen 

gen pro protein odpovídající pouze katalytické podjednotce fosfatáz Cdc25 (Landrieu et al., 

2004; Sorrell et al., 2005), předpokládá se, že i v rostlinné říši je CDK defosforylována 
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homologem Cdc25 a cytokinin reguluje aktivitu této fosfatázy (John a Zhang, 2001). 

Kvasinková Cdc25 nahradila požadavek na endogenní cytokininy pro průchod G2/M i u 

buněk BY-2 ošetřených lovastatinem (Orchard et al., 2005). V buňkách exprimujících 

Spcdc25 byla detekována nápadně nižší hladina cytokininů v porovnání s buňkami 

s prázdným vektorem. Autoři usuzují, že u mutantů exprimujících kvasinkovou Cdc25 

dochází ke snížení hladiny cytokininů prostřednictvím inhibice jejich syntézy. Další způsob 

regulace aktivity CDK cytokininy mimo působení na předpokládanou rostlinnou Cdc25 by 

mohl spočívat v přímé interakci cytokininů a CDK. Tato hypotéza je v souladu s 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). Nicméně defosforylace fosfothreoninu se považuje za ‘all-or-nothing’ signál, který 

vede buňky do mitózy (O'Farrell, 2001). 

Stimulační účinek cytokininů na přechod G2/M není jen prostřednictvím defosforylace 

CDK, protože bylo zjištěno, že cytokininy mohou, i bez současné přítomnosti auxinů, 

stimulovat expresi genů pro mitotické cykliny: CycA2;1 Arabidopsis, CycB1;1 Arabidopsis 

(Richard et al., 2002) a vlčího bobu a CycB1;4 vlčího bobu (Jelenska et al., 2000).  

Cytokininy jsou, jak bylo ukázáno, důležité pro přechod oběma kontrolními body 

G1/S i G2/M. Požadavek na cytokininy pro průchod prvním či druhým kontrolním bodem se 

však může u různého materiálu lišit. Pro suspenzní buněčnou kulturu Arabidopsis byl 

cytokinin vyžadován především pro přechod G1/S (Riou-Khamlichi et al., 1999), naproti 

tomu bylo pozorováno, že izolované tabákové buňky bez cytokininu vstoupily do S fáze a 

zastavily se až před mitózou (Valente at al., 1998). John a Zhang (2001) předpokládají, že na 

to, který z kontrolních bodů G1/S, G2/M bude více limitován nedostatkem cytokininu, bude 

mít patrně rozhodující vliv endogenní hladina D cyklinů nebo aktivátorů (Cdc25?) 

mitotického komplexu CDK/Cyc. Tyto hladiny se můžou lišit v závislosti na stavu a typu 

buněk či pletiv. 

 

Auxiny  

Auxiny jsou odvozeny z indolu. Hrají roli v buněčném dělení, růstu a diferenciaci, 

vývoji vodivých pletiv, apikální dominanci, zakládání laterálních a adventivních kořenů, 

tvorbě embryí, tropismech a růstu plodů. Stimulují produkci ethylenu. Nejrozšířenější auxin 

přítomný ve všech rostlinách je kyselina indolyl-3-octová (IAA) (Kamínek, 2002; Davies, 

2004). 
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Interakce auxinů a cytokininů v rostlině. Cytokininy a auxiny interagují na mnoha úrovních 

a tak kontrolují nejrůznější aspekty růstu a vývoje rostlin (Coenen a Lomax, 1997). Jedním 

z příkladů společného působení auxinů a cytokininů na průběh rostlinné morfogeneze jsou 

klasické studie mechanismu potlačení růstu axilárních pupenů apikálním meristémem 

(apikální dominance). Tyto studie ukázaly, že auxin potlačuje růst postranních pupenů, 

zatímco cytokinin ho naopak stimuluje (Sachs a Thimann, 1967). Je známo, že manipulace 

s hladinou cytokininů v rostlinách například aplikací hormonu nebo transformací vede i ke 

zvýšení hladiny auxinů. Některé auxin rezistentní mutanty jsou méně citlivé na cytokininy. O 

vzájemném působení mezi cytokininy a auxiny vypovídá i poznatek, že inaktivace cytokininů 

jak glykosilací tak oxidací může být stimulována auxinem (Coenen a Lomax, 1997). Na 

expresi a aktivitu klíčových proteinů buněčného cyklu působí auxiny a cytokininy většinou 

synergicky. U Arabidopsis tato interakce probíhá například při stimulaci exprese CDKB1;1 

nebo CycB1;1, nebo při potlačení exprese KRP2 (Richard et al., 2002). 

Regulace buněčného cyklu. Auxiny se významně podílejí na řízení buněčného cyklu. Působí 

na expresi řady klíčových proteinů a tak stimulují průchod buňky buněčným cyklem. Jsou 

potřebné v regulaci přechodu G1/S i pro vstup do M fáze (del Pozo et al., 2005). Narozdíl od 

cytokininů nebyla oscilace hladiny auxinů během buněčného cyklu pozorována (Redig et al., 

1996). V expresi genů buněčného cyklu, které jsou regulovány auxinem, hrají důležitou roli 

specifické SCF a APC komplexy. Oba tyto komplexy pod vlivem auxinu pravděpodobně 

degradují proteiny blokující expresi těchto genů (Gray et al., 1999; Blilou et al., 2002). 

Hladiny CDK, cyklinů a KRP jsou stejně jako cytokininy regulované i auxiny. 

Cyklin D3 hrající úlohu při přechodu z G1 do S fáze je mimo sacharosu a cytokininy 

regulován i auxiny. Sacharosa, cytokinin a auxin byly přidávány k buněčné kultuře 

Arabidopsis v různých kombinacích, nejsilnější exprese CycD3 byla zaznamenána pokud byla 

v mediu přítomna sacharosa s cytokininem (Soni et al., 1995). Auxin fungoval antagonisticky 

a expresi CycD3 snižoval, avšak podle práce Richardové a spolupracovníků (2002) na 

stejném materiálu byla exprese CycD3 nejvíce stimulována v přítomnosti všech tří 

komponent. Auxin zde působil jako aktivátor exprese. Stejného výsledku bylo dosaženo i u 

tabákových BY-2 buněk (Hartig, 2005). Rozdílné působení auxinu dosud nebylo uspokojivě 

vysvětleno. Richardová se spolupracovníky (2002) navrhují, že rozdíl v účinku auxinu na 

expresi CycD3 by mohl být způsoben odlišnostmi v experimentálním systému. Většina autorů 
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se přiklání k představě, že auxin je aktivátor exprese CycD3 (Stals a Inzé, 2001; Vanneste et 

al., 2005; Hartig a Beck, 2006). 

Ošetření auxinem mělo za následek zvýšení exprese CycD2 u suspenzní buněčné 

kultury merlíku Chenopodium rubrum i u buněk BY-2 (Fountain et al., 2003; Hartig, 2005). 

To se však neshoduje s výsledky Soniho a spolupracovníků (1995), podle kterých neměly 

fytohormony na expresi CycD2 vliv.  

Z experimentů zaměřených na vliv auxinu, cytokininu a sacharosy  na expresi genů 

kódujících KRP vyplývá, že auxin reguluje i expresi proteinů z této skupiny. Hladina mRNA 

KRP2, KRP3 a KRP4 se v důsledku přidání auxinu do média snížila. Síla účinku tohoto 

fytohormonu na expresi zmíněných třech genů se lišila. Nejzřetelnější snížení exprese po 

aplikaci auxinu nastalo v případě KRP2. Sledovaná negativní regulace KRP2 auxinem je ve 

shodě s pozorováním, že tyto geny nejsou exprimovány v místech iniciace vzniku postranních 

kořenů. Vznik postranních kořenů indukují auxiny a sacharosa, autoři proto předpokládají, že 

utváření postranních kořenů je umožněno inhibicí exprese KRP těmito látkami (Richard et al., 

2002). Je pozoruhodné, že u posledního sledovaného zástupce této skupiny, kterým byl KRP1, 

byl vliv auxinu opačný. Zatímco hladina exprese u statních KRP  byla auxinem silně snížena, 

exprese KRP1 se po přidání auxinu mírně zvýšila. Regulace KRP1 auxiny je podpořena i 

nalezením auxin responsivních elementů na promotoru tohoto genu.  

V G2 fázi jsou auxiny potřebné pro expresi rozličných mitotických cyklinů typu A, B1 

a B2. Nepřítomnost auxinu v mediu způsobilo v  suspenzní buněčné kultuře Arabidopsis  

prudké snížení exprese CycA2;1, CycA2;2, a CycB2;1, CycB2;2 (Ferreira et al., 1994a). 

Ošetření kořenů Arabidopsis i protoplastů tabáku auxinem vedlo k indukci transkripce 

CycB1;1, v případě kořenů byla transkripce specifická pro místa vzniku postranních kořenů 

(Ferreira et al., 1994b). Indukční vliv auxinu na expresi CycA2;2 byl zjištěn také u kořenů 

Medicago sativa (Roudier et al., 2003). Jelenska se spolupracovníky (2000) zaznamenala po 

aplikaci zmíněného hormonu navození exprese dvou genů pro B1 cykliny CycB1;1 a CycB1;4 

u kořenů Lupinus luteus. Indukční účinek na expresi dalších dvou genů CycB1;2 a CycB1;3 

byl méně nápadný, ve shodě s tímto poznatkem byl nález výrazně méně auxin responsivních 

segmentů v promotoru CycB1;2 než u CycB1;4. Lze shrnout, že auxin stimuloval v různé míře 

expresi všech sledovaných mitotických cyklinů. 

Auxin dále indukuje expresi některých CDK. Ovlivňuje expresi CDKA;1, důležitou 

pro přechod G1/S i G2/M (John et al., 1993; Hemerly et al., 1993). Stimulační vliv auxinu na 

tuto kinázu byl pozorován v suspenzní kultuře tabáku i v kořenech Arabidopsis. (Hemerly et 

al., 1993). V buněčné kultuře Arabidopsis nebyl vliv samotného auxinu na expresi CDKA;1 
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pozorován, ale na druhou stranu v kombinaci s cytokininem byla hladina mRNA CDKA;1 

vyšší než po aplikaci samotného cytokininu (Richard et al., 2002). Exprese cyklin-

dependentní kinázy B typu CDKB2;1, která řídí pouze průchod druhým kontrolním bodem, je 

také ovlivněna auxinem. Exprese genu kódujícího CDKB1;1 byla však auxinem jen slabě 

indukována bez současné přítomnosti cytokininu (Richard et al., 2002). Žádný vliv auxinu 

(ale ani cytokininu) na expresi CDKC nebyl pozorován u rajčete Lycopsersicon esculentum 

(Joubes et al., 2001). Tato kináza však na rozdíl od předchozích dvou patrně nehraje roli 

v regulaci přechodů kontrolními body (Joubes et al., 2000; Inzé, 2005). 

 

Gibereliny 

Gibereliny patří mezi tetracyklické diterpenoidy. V rostlině ukončují dormanci pupenů 

a semen, indukují klíčení, mobilizují zásobní látky semen, stimulují prodlužovací růst, hrají 

úlohu v procesu jarovizace, indukují kvetení a ovlivňují pohlaví květů (Procházka et al., 1998; 

Kamínek, 2002). 

Jako materiál pro většinu prací sledujících vliv giberelinů na růst byla použita rýže 

Oryza sativa. Na tomto modelu bylo zjištěno, že růst jako odpověď na gibereliny je vedle 

prodlužování buněk způsoben i vznikem buněk nových (Bleecker et al., 1986; Sauter a 

Kende, 1992). Kombinace zvýšené mitotické aktivity a prodlužování buněk je také příčinou 

gibereliny indukovaného růstu stonku u dvou rozetovitých rostlin Hyosscyamus niger a 

Samolus parviflorus (Sachs et al., 1959). O esenciální roli giberelinů v buněčném dělení u 

Cucumis sativus svědčí použití inhibitoru syntézy giberelinů, který způsobil inhibici 

buněčného dělení. Tato inhibice byla zrušena exogenním přidáním giberelinu (Asahina et al., 

2002). Indukce vstupu do buněčného cyklu způsobená přidáním giberelinů byla ve dvou 

experimentálních systémech Oryza sativa navozena v jiném kontrolním bodě. V izolovaných 

stonkových segmentech pod vlivem giberelinů pokračovaly v buněčném cyklu buňky 

zastavené v  G2 fázi (Sauter a Kende, 1992). Naproti tomu u interkalárního meristému celých 

rostlin byly buňky zastaveny v G1, čemuž nasvědčuje jejich průchod G1/S přechodem po 

ošetření gibereliny (Lorbiecke a Sauter, 1998). Akumulace mitotických cyklinů CycA1;1, 

CycB2;1 a CycB2;2 v G2 fázi dále nasvědčuje úloze giberelinů i v regulaci přechodu G2/M 

(Lorbiecke a Sauter, 1998; Sauter et al., 1995; Fabian et al., 2000). Odlišnost v kontrolních 

bodech při aktivaci buněčného cyklu nebyla osvětlena. Gibereliny v interkalárním meristému 

rýže vedle exprese cyklinů indukovaly i expresi cyklin-dependentních kináz CDKA;2 (jejíž 

funkce je patrně hlavně v G1/S) a CDKB;1 (Sauter et al., 1995; Fabian et al., 2000), oproti 

tomu nepůsobily na expresi genu pro druhou kinázu A typu CDKA;1 (Sauter et al., 1995). 
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Gibereliny pravděpodobně neovlivňují CDK jen na úrovni exprese, ale nepřímo hrají úlohu i 

v aktivitě kináz, protože bylo pozorováno, že přítomnost giberelinů měla vliv na expresi genu 

R2, jenž kóduje CDK-aktivační kinázu (Sauter, 1997). Narozdíl od interkalárního meristému 

Oryza sativa giberelin nestimuloval buněčné dělení v apikálním stonkovém meristému Pisum 

sativum, kde po jeho přidání došlo dokonce k prodloužení buněčného cyklu (Daykin et al., 

1997).  

 

Kyselina abscisová 

Kyselina abscisová (ABA) je označována jako hlavní růstový inhibitor. Iniciuje 

dormanci jak pupenů, tak semen, inhibuje prodlužovací růst, stimuluje opad listů, má 

důležitou úlohu při osmotickém stresu (mimo jiné reguluje zavírání průduchů) a stresu 

vyvolaném poraněním, patogenem či nízkou teplotou (Shinozaki a Yamaguchi-Shinozaki, 

2000; Davies, 2004). 

Hladina kyseliny abscisové je nízká v dělících se pletivech a stoupá v pletivech 

diferencovaných (Gibson, 2004). U různých druhů rostlin bylo pozorováno, že ABA inhibuje 

replikaci (del Pozo et al., 2005). Podle práce uskutečněné na buňkách BY-2 kyselina 

abscisová inhibuje vstup do S fáze, avšak na přechod G2/M vliv nemá (Swiatek et al., 2002). 

Negativní působení kyseliny abscisové v této fázi je v souladu s poznatkem, že ABA u 

Arabidopsis inhibovala aktivitu CDKA. Toho bylo podle autorů docíleno stimulací exprese 

jednoho z inhibitorů zmíněné kinázy KRP1, jehož hladina je bez přítomnosti tohoto hormonu 

ve zkoumaných pletivech velmi nízká (Wang et al., 1998). Stejný účinek měla kyselina 

abscisová na expresi KRP u Medicago truntacula (Pettkó-Szandtner et al., 2006). ABA má 

však vliv i na samotnou expresi genu kódujícího CDKA, což vyplývá z práce na kořenech 

Arabidopsis a protoplastech tabáku, kde se po ošetření kyselinou abscisovou snížila exprese 

CDKA (Hemerly et al., 1993), i z identifikace ABA responsivních elementů v promotoru 

tohoto genu (Chung a Parish, 1995). ABA dále reguluje expresi některých genů nezbytných 

pro uskutečnění replikace, například genu CDT1, jehož produkt je jednou z podjednotek 

prereplikačního komplexu (Castellano et al., 2004). Bylo pozorováno, že kyselina abscisová u 

hořčice Sinapis alba inaktivovala některé replikační počátky, což mělo za následek 

prodloužení replikonů (Jacqmard et al., 1995). ABA v tomto případě fungovala jako 

antagonista cytokininu, který naopak aktivuje latentní replikační počátky (Houssa et al., 1990; 

Houssa et al., 1994). Autoři (Jacqmard et al., 1995) předpokládají, že poměr cytokinin : ABA 

je jeden z hlavních faktorů kontrolujících rychlost replikace. ABA také reguluje aktivitu 

telomerázy, která je potřebná pro replikaci konců DNA. Nejvýraznější aktivita tohoto enzymu 
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byla detekována v dělících se buňkách. Aktivita telomerázy se zvyšuje v S fázi a další zvýšení 

může být navozeno auxinem (Tamura et al., 1999). Kyselina abscisová potlačuje jak 

specifické zvýšení exprese v závislosti na buněčném cyklu, tak stimulaci exprese auxinem 

(Yang et al., 2002).  

 

Brassinosteroidy 

Brassinosteroidy jsou steroidní hormony, které mají vliv na regulaci růstu a vývoje 

rostlin, mimo jiné dokáží urychlit růst rostlin, zvýšit životaschopnost semen, hrají důležitou 

roli v prodlužování buněk, plodnosti, vývoji xylému, růstu kořenů a senescenci. 

Nezanedbatelná je i jejich úloha v odpovědi rostlin na stres. V pletivech se vyskytují v nízké 

hladině (Mandava, 1988; Davies, 2004).  

Role brassinosteroidů v regulaci buněčného dělení zatím není příliš prozkoumána. 

V pracích zaměřených na objasnění možné úlohy brassinosteroidů bylo dosaženo často 

protichůdných výsledků. Například stimulační vliv na buněčné dělení byl zaznamenán 

v kultuře protoplastů Petunia a Brassica napus chinensis za současné přítomnosti auxinu 

s cytokininem (Nakajima et al., 1996; Oh a Clouse, 1998). Brassinolid dodaný k buňkám BY-

2 nahradil jejich požadavek na auxiny, které jsou jinak pro buněčné dělení nezbytné 

(Miyazawa et al., 2003). Tento efekt brassinolidu však byl omezen jen na krátkou dobu 

kultivace a plně tedy nenahradil působení auxinů. Na druhou stranu žádný vliv 

brassinosteroidu na buněčné dělení nebyl zaznamenán v suspenzní buněčné kultuře mrkve 

Daucus carota (Sala a Sala, 1985). Fenotyp mutanta Arabidopsis se sníženou hladinou 

CDKB1;1 vyznačující se zkráceným hypokotylem byl aplikací brassinolidu částečně potlačen. 

Brassinolid indukoval expresi CDKB1;1 ale pouze ve tmě. Nicméně bylo naznačeno, že 

změny v délce hypokotylu byly zapříčiněny spíše změnou velikosti buněk než jejich počtu 

(Yoshizumi et al., 1999). To je v souladu s výsledky analýz mutantů necitlivých na 

brassinosteridy, které nasvědčují tomu, že stimulační vliv brassinosteroidů na růst 

spočívá spíše v regulaci růstu buněk než v regulaci jejich dělení (Kauschmann et al., 1996). 

Použití mutantů s necitlivostí k brassinosteroidům nebo se sníženou hladinou těchto hormonů 

je mechanismem jak zjistit do jakých procesů v buňce jsou endogenní brassinosteroidy 

zapojeny. Při použití mutanta Arabidopsis s velmi nízkou hladinou endogenních 

brassinosteroidů Hu a spolupracovníci (2000) identifikovali pomocí cDNA array geny, jejichž 

exprese závisela na přidání brassinosteroidu (epi-brassinolidu). Z genů buněčného cyklu byla 

exprese na transkripční úrovni zaznamenána u jediného genu, a to u CycD3. Stejný výsledek 

byl dosažen jak při použití suspenzní buněčné kultury, tak celých rostlin. Autoři se na základě 
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silné exprese genu pro histon H4, která byla zaznamenána krátce po indukci CycD3, 

domnívají, že brassinolid přes indukci exprese CycD3 stimuluje vstup do S fáze. Brassinolid 

tedy může substituovat cytokininy v indukci CycD3.  

 

Ethylen 

 Ethylen je stavbou nejjednodušší rostliný hormon, reguluje řadu procesů rostlinného 

vývoje a hraje důležitou roli v odpovědi rostliny na stres. Působí například na růst semenáčků 

a na kvetení, stimuluje radiální růst buněk kořenů a prýtů, inhibuje elongační růst, vyvolává 

tvorbu adventivních kořenů, podporuje senescenci a opad listů a květů, zrání plodů (Abeles et 

al., 1992). 

Působení ethylenu na dělení buněk je většinou inhibiční (Apelbaum a Burg, 1972, Dan 

et al., 2003). Vliv ethylenu na syntézu DNA u buněk, jejichž dělení bylo tímto hormonem 

inhibováno, je však nejednoznačné. Ethylen výrazně inhiboval syntézu DNA 

v meristematických pletivech Pisum sativum (Apelbaum a Burg, 1972), avšak jeho opačné 

působení bylo zaznamenáno Danem a spolupracovníky (2003) v buňkách epidermis Cucumis 

sativus. Zde ethylen syntézu DNA stimuloval, ale protože v jeho přítomnosti nedocházelo 

k buněčnému ani jadernému dělení, probíhala u buněk endoreduplikace, která vedla 

k mnohonásobnému zvětšení objemu DNA (16C). Autoři podle uvedených výsledků usuzují, 

že ethylen stimuluje přechod G1/S, ale inhibuje vstup do mitózy. Po odstranění ethylenu 

nastala cytokineze v buňkách s replikovanou DNA velmi rychle. Tyto buňky, kde byla 

působením ethylenu vyvolána endoreduplikace, byly nejčastěji diferencované buňky trichomů 

a stomat. Autoři zároveň zjistili, že odstranění tohoto hormonu mělo za následek stimulaci 

tvorby průduchů a stomat a vyvozují, že ethylen může působit jinak na buněčný cyklus a tedy 

chování meristematických buněk studovaných Apelbauem a Burgem (1972) a jinak na buňky 

či prekurzorové buňky trichomů a stomat. Vliv ethylenu však na buněčné dělení nemusí být 

vždy inhibiční. Ethylen indukoval růst adventivních kořenů Oryza sativa, což bylo spjato se 

stimulací buněčného dělení. Po ošetření tímto fytohormonem byla zaznamenána indukce 

exprese genů buněčného cyklu: CDKA;1 a CDKA;2, R2 a genů pro tři mitotické cykliny: 

CycA1;3, CycB2;1 a CycB2;2. (Lorbiecke a Sauter, 1999). Ethylen tedy při tvorbě 

adventivních kořenů u rýže indukoval expresi stejných genů buněčného cyklu, které se 

ukázaly být pod kontrolou giberelinů. Vysvětlení by mohlo tkvět v již déle známém poznatku, 

že přítomnost ethylenu vede ke zvýšení hladiny giberelinů v  pletivech a ke zvýšení citlivosti 

těchto pletiv ke giberelinům (Raskin a Kende, 1984). U vojtěšky byla zjištěna indukce 

exprese CDKB2;1 ethylenem, ta ale nevedla k současné indukci buněčného cyklu (Zhiponova 
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et al., 2006). Je možné, že ethylen reguluje transkripci i dalších genů buněčného cyklu 

například CycD2;1 nebo KRP2, KRP3 a KRP4, protože v promotorech těchto genů bylo u 

Arabidopsis nalezeno množství ethylen-responsivních elementů (Richard et al., 2002).  

 

Kyselina jasmonová 

 Kyselina jasmonová je důležitým hormonem pro regulaci procesů v rostlině při 

poranění či napadení patogenem, podílí se i na urychlení senescence listů a tvorbě hlíz 

(Procházka et al., 1998; Howe, 2001) 

Bylo zjištěno, že kyselina jasmonová přidaná ke kalusu sóji Glycine max působila 

proti pozitivnímu efektu cytokininů a inhibovala jeho růst pravděpodobně skrze inhibici 

buněčného dělení (Ueda a Kato, 1982). Inhibiční efekt kyseliny jasmonové na růst byl 

pozorován i u mladých rostlin rýže Oryza sativa a hypokotylu a kořenů salátu Lactuca sativa 

(Yamane et al., 1981). Potvrzení, že tento fytohormon skutečně ovlivňuje buněčný cyklus a 

sledované změny v růstu nejsou výsledkem změny velikosti buněk, přinesli Swiatek a 

spolupracovníci (2002). Tito autoři dodávali kyselinu jasmonovou k BY-2 buňkám v různých 

fázích buněčného cyklu. Zjistili, že pokud je kyselina jasmonová dodána v G1 fázi, inhibuje 

vstup do S fáze a pokud je aplikovaná v S fázi, je inhibován přechod G2/M. Kyselina 

jasmonová je tedy schopná zastavit buněčný cyklus v obou hlavních kontrolních bodech. Je 

pozoruhodné, že její účinek na přechod G2/M byl znatelně větší, byla-li aplikována v S fázi 

(bez narušení syntézy DNA), než pokud byla dodána až v G2 fázi. Rozdíl v reakci buněk při 

dodání tohoto fytohormonu v S a G2 fázi může být způsoben buď různou citlivostí buněk na 

kyselinu jasmonovou v průběhu buněčného cyklu, nebo prodlevou mezi přijetím signálu a 

odpovědí buňky (Swiatek et al., 2002). Při důkladnějším zkoumání vlivu kyseliny jasmonové 

na přechod G2/M (Swiatek et al., 2004), bylo zjištěno, že ošetření kyselinou jasmonovou 

působilo u BY-2 buněk na snížení hladiny i aktivity proteinu CDKB. Na hladinu CDKA 

neměl tento fytohormon vliv. Hladina CycB1;1 byla v přítomnosti kyseliny jasmonové 

snížena tak, že se tento cyklin stal nedetekovatelným. Protože na CycB1;1 bez destrukčního 

boxu měla kyselina jasmonová stejný efekt, snížení hladiny CycB1;1 není dáno zvýšenou 

degradací tohoto cyklinu. Je zajímavé, že kyselina jasmonová navozuje u BY-2 buněk rozpad 

mikrotubulů, ale tento efekt je patrný pouze u buněk kde právě probíhá replikace (Abe et al., 

1990), nezdá se však, že by rozpad mikrotubulů narušil syntézu DNA (Swiatek et al., 2002).  

 

1.1.3.2. Regulace buněčného cyklu sacharidy 
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Hladina cukerných metabolitů přímo nebo nepřímo ovlivňuje všechny metabolické 

procesy v rostlině, a pro její život je tedy nezbytné umět tuto hladinu v buňkách vnímat. Fakt, 

že cukry vedle své funkce zdroje uhlíku plní i funkci signalizační je znám relativně krátce. 

Bylo sice zjištěno mnoho příkladů genů, jejichž exprese je v rostlinách ovlivňována cukry, 

tento efekt cukrů byl však považován za důsledek cukerného metabolismu a produkce 

energie. Až experimenty zaměřené na možnou signální roli cukrů dokázaly za použití 

nemetabolisovatelných nebo jen zčásti metabolizovatelných cukrů odhalit, že některé proteiny 

vedle své známé funkce při příjmu a zpracování cukrů zároveň v souvislosti s vazbou 

substrátu generují signál. (Jang a Sheen, 1994). Výzkum signální úlohy cukrů byl nejvíce 

soustředěn na regulaci genové exprese. Bylo zjištěno, že se tato regulace odráží v mnoha 

různých procesech, například ve fotosyntéze, ukládání a tvorbě škrobu, metabolismu lipidů a 

nitrátů (Rolland et al., 2002). U Arabidopsis bylo nalezeno přes 700 genů reagujících na 

přítomnost sacharózy (Gonzali et al., 2006). Ve srovnání s fytohormony, u kterých jsou 

signální dráhy již poměrně dobře prozkoumány, o sacharidové signalizaci u rostlin se ví 

mnohem méně. Míst, která generují signál, je v dráze zahrnující příjem a štěpení cukrů 

pravděpodobně více a dosud u některých z nich nebyla tato jejich funkce všeobecně přijata. 

Jako model pro objasnění sacharidové signalizace obecně byly používány z této stránky 

prozkoumanější kvasinky Saccharomyces cerevisie (Halford et al., 1999).  

Pro orientaci v posloupnosti procesů a funkci jednotlivých proteinů zde stručně uvedu 

cestu transportu a zpracování sacharózy (hlavního transportního sacharidu). Sacharóza může 

do buňky vstupovat pomocí sacharózového přenašeče nebo může být vně buňky rozštěpena 

apoplastickou invertázou a do buňky vstupují produkty její hydrolýzy glukóza a fruktóza 

pomocí hexokinázového přenašeče (Smeekens, 2000). Typ přednostního přijmu cukrů se liší 

v závislosti na charakteru buněk či pletiva. Buňky meristémů například přednostně přijímají 

hexózy, zatímco diferencované buňky sacharózu (Sherson et al., 2003). V buňce dochází 

k fosforylaci glukózy i fruktózy enzymy hexokinázami. Sacharóza může být v buňce 

hydrolyzována dvěma enzymy a to buď invertázou nebo sacharózasyntázou, v druhém 

případě však nevzniká glukóza a fruktóza ale UDP-glukóza a fruktóza. UDP-glukóza nemůže 

být fosforylovaná hexokinázami, substrátem pro ně je tedy pouze fruktóza (Smeekens, 2000). 

Bylo zjištěno, že protein generující signál je hexokináza (Smeekens, 2000; Rolland a Sheen, 

2005). S použitím nemetabolizovatelných analogů cukrů byl objeven i další způsob 

signalizace hexóz, který je však na hexokinázách nezávislý – je možné, že v něm hraje úlohu 

hexokinázový přenašeč na plazmatické membráně nebo, stejně jako u kvasinek, 

netransportující membránový receptor hexóz (Halford et al., 1999; Smeekens, 2000; Sherson 
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et al., 2003). K expresi určitých sacharózou indukovatelných genů nedochází po nahrazení 

sacharózy jejími štěpnými produkty glukózou a fruktózou, proto je pravděpodobné, že 

sacharóza slouží jako signální molekula pro odlišné regulační dráhy než hexózy (Smeekens, 

2000). 

Prvotní zjištění, že sacharidy mají signalizační funkci v metabolismu cukrů, začalo být 

doplňováno o informace i o některých dalších genech regulovaných sacharidy, které však 

nesouvisely s metabolismem a ukládáním cukrů v buňkách. Postupně se sacharidy začaly 

považovat za obecné signalizační molekuly. Při hledání odpovědi na otázku, zda-li hrají roli i 

v regulaci buněčného cyklu, se ukázalo, že i v tomto procesu se sacharidy projevují jako 

důležité regulátory. Práce, které vliv sacharidů na buněčný cyklus popisují, vycházejí 

v převážné většině z výsledků dosažených při aplikaci sacharózy. 

Používaným materiálem pro zjištění vlivu exogenního sacharidu na genovou expresi 

jsou suspenzí buněčné kultury. V buňkách BY-2 byla délka S a G2 modifikována změnami 

endogenní hladiny hexós (Hartig, 2005). Při výzkumu vlivu sacharózy v kombinaci 

s cytokininem a auxinem na suspenzní buněčnou kulturu Arabidopsis vyšlo najevo, že ve 

vyhladovělým buňkách geny pro určité proteiny buněčného cyklu silně reagují na dodání 

sacharózy do média. Takto byla indukována exprese všech pozorovaných genů pro D cykliny: 

CycD2;1, CycD3;1 a CycD4;1. Je třeba podotknout, že v souhře s fytohormony bylo 

dosaženo ještě silnější exprese těchto cyklinů, ale sacharóza se jevila jako klíčová (Soni et al., 

1995; De Veylder et al., 1999; Richard et al., 2002). Stejné byly výsledky Riou-Khamlichi a 

spolupracovníků (2000) týkající se exprese CycD2 a CycD3 u suspenzní buněčné kultury a 

mladých rostlin Arabidopsis. Aplikace sacharózy nebo glukózy měla za následek ustavení 

vysoké hladiny mRNA obou cyklinů, ale signální dráhy vedoucí ke genové expresi se lišily. 

Indukce transkripce CycD2 vyžaduje aktivitu hexokináz, zatímco transkripce CycD3 je 

pravděpodobně na hexokinázách nezávislá. Shodně exprese CycD2;1 a CycD3;2 u buněk BY-

2 byla stimulovaná aplikací sacharózy, ale na gen pro druhý D3 cyklin – CycD3;1 měla 

sacharóza vliv opačný (Hartig, 2005). Silná exprese navozená přítomností sacharózy byla 

pozorována také pro CycA2 u suspenzních buněčných kultur Arabidopsis (Richard et al., 

2002) a cukrové řepy, kde navíc autoři vyloučili možnost osmotické povahy pozorovaného 

jevu (Fowler et al., 1998). U Arabidopsis bylo zaznamenáno působení fytohormonů na 

stimulaci mitotického CycB1;1 spíše než sacharózy (Hartig, 2005). Cukry nemají účinek 

pouze na cykliny, ale i na další zásadní geny buněčného cyklu jako CDK a KRP. Exprese 

CDKA;1 u suspenzní buněčné kultury Arabidopsis a u suspenzní buněčné kultury i kořenů 

rajčete byla rovněž indukovaná aplikací sacharidů. U Arabidopsis byla použita sacharóza 
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stejně jako u kořenů rajčete, u suspenzní buněčné kultury rajčete glukóza (De Veylder et al., 

1999; Joubes et al., 2001; Richard et al., 2002). Výsledky pro CDKB1;1 se však lišily. U 

rajčete byla exprese genů kódující CDKB podtřídy B1 i B2 závislá na přítomnosti glukózy 

nebo sacharózy v médiu (Joubes et al., 2001), u Arabidopsis však hladina jediné pozorované 

kinázy tohoto typu – CDKB1;1 – stejně jako u CycB1;1 byla zvyšována kombinací 

fytohormonů a sacharóza samotá či v kombinaci s fytohormony měla menší účinek. Na KRP 

měla přítomnost sacharózy v médiu opačný vliv než na CDK a cykliny: Ve vyhladovělých 

nedělících se buňkách se ustavila vysoká hladina KRP, která se po dodání sacharózy snížila 

(Richard et al., 2002). 

Je však třeba mít na paměti, že příjem cukrů a jejich hladina v buňkách je mimo jiné 

pod kontrolou fytohormonů, což ovšem platí i naopak. Ostatně i různé fytohormony se 

ovlivňují navzájem, a tak jsou poměry regulačních molekul a následná odpověď rostlin 

výsledkem složité sítě interakcí (Gibson, 2004). 

 

Obr. 5: Schéma signalizační sítě 

v rostliných buňkách (upraveno podle 

Sheen, 2006). 

 

 

 

 

ZÁVĚR 

 

Buněčný cyklus je již déle předmětem usilovného zkoumání a u eukaryotních organismů 

včetně rostlin jsou jeho obecné principy v dnešní době poměrně dobře známy. Jedním ze 

specifických rysů řízení buněčného cyklu u rostlin je účast fytohormonů a dalších látek 

signální povahy. Informací shromážděných na tomto poli, jak je patrné i z této práce, je velké 

množství, nicméně k vytvoření uceleného obrazu bude však třeba provést mnoho dalších 

experimentů a získat nové poznatky. 
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