
Souhrn

Tato práce se zabýá studiem molekulrímích základů fotoperiodické indukce kvetení u
modelové kátkodenní rostliny merlíku červeného (Chenopodium rubrum). Zaměřili jsme se
na hledríLrri a studium exprese a fi.rrrkce homologů genů Coil,S77N,S (Co), FL)WERNG
LoCUs r (FT) a LEAFY (LFY), klíčoých regulátorů účinkujících v signáni dráze indukce
kvetení závislé na fotoperíodě u dlotltúenni Arabidopsis thaliana.

Vtetraploidním C' rubrwn jsme identifikovali dva FT-lilre (FTL) geny _ CrFTL| a
CrFTL2, lišící se svými expresními profily. CrFTL| by|o transkribováno ryÍnicky
s maxímem uprostřed dne. Za induktivních fotoperiodiclcých podmínek korelovala zr"ýšená
exprese CrFTL| s mírou kvetení' za neinduktivnich podmínek neby| CrFTLI exprimován.
Exprese CrFTL2 byla za všech studovaných fotoperiodiclqých režimů konstitutivn. CrFTL|
je velmi pravděpodobně aktivátor kvďert, CzFTL2 se neúěastrí kvetení za studovaných
podmínek ajeho funkce zůstrívá nejasná.

Dva Co-Iile (CoL) geny CrCoLL a CrCoL2 zC. rubrnt podléhají dosud
nepopsanému typu altemativního sestřihu a produkují dva t}py transkiptů. Jedna forma
Íanskiptu ďpovídá standardnímu sesřihu prvního ajediného intronu v konzervované pozici
V druhé formě je navíc vysťiŽena 90 bp dlouhá sekvence odpovídající části prvního exonu'
Všechny ět5rři formy transkiptů vykazují stejné řanskipční profily (ryErrickí exprese
s maximem na konci noci) lišící se jen ýškou hladin jednotliých mRNA. Transkipce obou
CrCo L geni by|a silně inhiboviírra světlem'

PředběŽné Úsledky z přenosu cDNA CrFTLL a CrCoL2s (altemativně sestřižená
forma transkiptu) do Ít a co mutanfu A. thaliana ukazují na ortologii CrFTL] kFT a
naznačují komplementaci co mutace prosďednictvim CrCoL2s,

Identifikovali jsme úplnou kódujíci sekvenci již dříve znamého LFY orto|oga CrFL.
Nďe výsledky ukazují na nepřítomnost druhého intronu v genomické sekvenci tohoto genu,
stejně jako v ZFY homo|ogu CbhLFYl z C. bonus henricas. Toto nebylo doposud popsáno.

Studovali jsme též použitelnost části genomické sekvence FTL geni pro stanovení
příbuznosti druhů merlíku, zejména polyploidních druhů ze skupiny C. a/Ďaz. Tato skupinaje
ve|mi komplexni a vzájemrc vztahy jednotlivých drulrů jsou nejasné. Třetí intron FTZ genů
se ukázal bý dobným molekulámím markerem pro rozlišení slogeneticlcých vztahů v této
skupině a též pro zjištění původu zemědělsky výmamného C. quinoa,

Naše výsledky přinašejí poťebné rozšíření vhledu do problematiky vzájemných
vztahů genů účastnících se fotoperiodické indukce kvetení u kátkodenních rostlin.


