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Seznam zkratek  
 
AHK  Arabidopsis histidinkináza 

AMK  aminokyselina 

APC anaphase-promoting complex 

ARR  Arabidopsis response regulator 

CAK CDK-aktivační kináza 

CAKAK aktivační kináza CDK-aktivační kinázy 

CDK cyklin-dependentní kináza 

CKI cytokinin-independent 

CKS CDK subunit 

CTD C-terminální doména 

CYC cyklin 

DEL DP-E2F-like protein, protein podobný dimerizačnímu partneru E2F 

DP dimerizační partner E2F 

E2F transkripční faktor E2F 

ESR enhancer of shoot regeneration 

IRE increased organ regeneration 

KRP Kip-related protein, CDK inhibitor 

MOPS 3-[N-morpholino]propansulfonová kyselina 

MSA M-specifický aktivátor 

PPB preprofazický prstenec 

RB(R) retinoblastoma (příbuzný) protein 

RT PCR reverse transcription PCR 

SAM stonkový apikální meristém 

SCF Skp1-cullin-F-box komplex 

SDS SOLO DANCERS 

SnRK Snf-příbuzné proteinkinázy 

SRD shoot redifferentiation defective 

STM SHOOTMERISTEMLESS 

TAE Tris-acetát-EDTA  
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1. Úvod 
 
Rostliny jako sesilní organismy nemají možnost uniknout stresovým podmínkám 

prostředí (sucho, chlad, vysoká teplota, přítomnost herbivorů, patogenů aj.). Také proto je 

vývoj rostlin značně adaptabilní a narozdíl od jiných vícebuněčných organismů se 

odehrává převážně v postembryonální fázi. Nové orgány, kořeny, listy a květy, se zakládají 

ve specializovaných pletivech - meristémech, kde buňky zůstávají nediferencované a 

uchovávají si dělivou aktivitu, i když díky totipotenci rostlinné buňky mohou orgány 

vznikat i obnovením dělivého potenciálu a reorganizací buněk diferencovaných. 

Neschopnost migrace buněk určená přítomností rigidní buněčné stěny spolu s totipotencí 

předurčuje rostlinnou strategii přežití, která kromě jiného klade vysoké nároky na regulaci 

rychlosti a orientace buněčného dělení a následnou diferenciaci.  

I když základní aspekty regulace buněčného dělení u rostlin jsou velmi podobné 

ostatním eukaryotům, z výše uvedených skutečností je logické očekávat specifické 

regulační mechanismy a alternativní regulační dráhy aktivované jen v určitých 

podmínkách. To do jisté míry ospravedlňuje časové zpoždění, které zaznamenalo poznání 

regulace buněčného dělení u rostlin, nicméně svůj podíl zde sehrál i fakt, že zájem 

společnosti, nejen biologické, je soustředěn na výzkum prokaryot a jednobuněčných 

eukaryot jako jednoduchých modelů pro studium buněčného cyklu savců s člověkem na 

prvním místě. Studium rostlinného buněčného cyklu však zhusta těchto modelů využívá, 

neboť základní struktura buněčného cyklu včetně regulačních molekul je pravděpodobně 

evolučně velmi stará, a tak lze snadno na základě sekvenčních homologií a 

komplementačních analýz odhalit odpovídající molekuly v rostlinách. V současnosti se dá 

směle konstatovat, že za posledních 15 let, kdy se tato mladá disciplína vyvíjí, ušla již 

velký kus cesty a dnes může nejen snadno konkurovat odpovídajícím oborům živočišným, 

ale přináší i nové pohledy na danou problematiku, které skýtají využití nejen na poli 

výzkumném, ale mají i potenciál praktického využití. 

 

Ačkoli výzkum rostlinného buněčného cyklu již značně pokročil, především 

v souvislosti se zveřejněním genomových sekvencí modelových rostlin Arabidopsis a rýže, 

některé aspekty regulace buněčného dělení zůstávají nadále skryté. Mezi dosud 

nevyjasněné procesy náleží i regulace průchodu G2/M kontrolním bodem, kdy u ostatních 

eukaryot je za rozhodující krok považována aktivace cyklin-dependentní kinázy (CDK) 

defosforylací na specifických místech. Fosfatáza zodpovědná za tuto reakci u rostlin však 
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nebyla dosud objevena. Alternativním přístupem je tedy studium rostlin transformovaných 

genem kódujícím kvasinkovou CDK fosfatázu (Spcdc25). Tento protein prokazatelně 

aktivuje defosforylací rostlinnou CDK, což svědčí pro shodnou funkci této bílkoviny 

v kvasinkách i rostlinách. Na základě skromných experimentálních dat předpokládají 

recentní modely regulace G2/M fáze též možnost indukce aktivační defosforylace rostlinné 

CDK prostřednictvím cytokininů.  

Předložená práce, která vychází z těchto skutečností, se zabývá především aspekty 

morfogenních, vývojových a biochemických procesů spojených s expresí Spcdc25 

mitotického aktivátoru. Do disertační práce jsem zařadila studii týkající se posunu 

v organogenní odpovědi u rostlin tabáku s vneseným Spcdc25 genem (publikace 1). 

Ovlivnění nástupu kvetení u tabáku (fotoperiodicky neutrální cv. Samsun) vyvolané 

expresí mitotického aktivátoru a úlohu sacharidů v regulaci květní iniciace zahrnuje 

publikace 3. Experimenty s buněčnými kulturami tabáku (publikace 4 a 5) jsou zacíleny 

na charakterizaci a interpretaci změn růstových a morfologických charakteristik 

způsobených urychleným nástupem mitózy spolu se stanovením endogenních hladin 

cytokininů. Vedle toho zahrnuje publikace 5 i studium změn v sacharidovém 

metabolismu, jmenovitě škrobu a sacharidů, u buněčných kultur vyvolaných expresí 

Spcdc25. Do disertační práce jsem se rozhodla zařadit i metodický příspěvek týkající se 

alternativní RNA denaturační elektroforézy (publikace 2), jelikož tato metoda byla 

optimalizována s využitím Spcdc25 rostlin a následně jsem ji použila při detekci hladin 

Spcdc25 transkriptu v publikaci 1 a 3. 

Věřím, že experimentální data zahrnutá do této práce napomohou k vytvoření 

detailnější představy o regulaci G2/M kontrolním bodem rostlinného buněčného cyklu a 

poodhalí i širší metabolické souvislosti vyplývající z ovlivnění nástupu mitózy vyvolané 

expresí Spcdc25.  

 

Na závěr bych ráda uvedla, že studium regulace buněčného dělení v kontextu 

vývojových a morfologických procesů je již řadu let jedním z hlavních témat naší 

laboratoře. Na řešení této problematiky intenzivně spolupracujeme s pracovištěm Dr. 

Dennise Francise v Cardiffu ve Velké Británii (odtud pochází použitý transgenní materiál), 

z čehož vzešlo nejen mnoho tvůrčích nápadů pro obě strany, ale i společná publikace 

zahrnutá v předložené práci (publikace 4). O plodnosti tohoto tématu svědčí i několik 

úspěšně obhájených diplomových prací, které vzešly z naší laboratoře, a řada získaných 

grantových projektů týkajících se uvedené problematiky.  
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 2. Buněčný cyklus rostlin 
2.1. Základní charakteristika buněčného cyklu 
Eukaryotický buněčný cyklus se skládá ze 4 následných fází, během nichž dojde k 

replikaci DNA (S fáze) a rozdělení genetického materiálu do dceřiných buněk (M fáze). 

Aby mohly oba stěžejní kroky řádně a úplně proběhnout, je nutné jejich časové oddělení, 

které zajišťují G1 a G2 (z angl. gap) fáze, kdy dochází především k syntéze proteinů 

potřebných pro další fáze buněčného cyklu a také ke zmnožení organel. Rozhodnutí pro 

další průchod cyklem se uskutečňuje na přechodu G1/S a G2/M fáze, kam je zacílena 

většina regulačních mechanismů.  

Klíčovými proteiny buněčného cyklu jsou serin-threonin specifické proteinkinázy, 

jejichž katalytická funkce je podmíněna přítomností regulačních cyklinových 

podjednotkek. Odtud pochází jejich dnes již plně vžité pojmenování cyklin-dependentní 

kinázy (CDK). Vedle toho se na regulaci postupu cyklem podílejí další 

molekuly/mechanismy  zabezpečující aktivaci/inaktivaci uvedeného CDK/cyklinového 

komplexu. Mezi nejdůležitější lze uvést CDK inhibitory, aktivační a inaktivační kinázy a 

fosfatázy, proteiny řídící degradaci cyklinů, RB/E2F regulační dráha a „scaffold“ proteiny, 

a intracelulární kompartmentace ( přehledně uvedeno např. v Dewitte & Murray, 2003).   

 

2.1.1. Cyklin-dependentní kinázy (CDK) 
U rostlin se podle současné nomenklatury dělí CDK podle strukturní a funkční 

podobnosti do 7 skupin (CDKA-CDKG) (Joubes et al., 2000; Vandepoele et al., 2002; 

Menges et al., 2005). Přehled jednotlivých tříd CDK spolu s časováním exprese je uveden 

v Tab. 1. Dosud bylo identifikováno přes 50 různých CDK ve více než  20 rostlinných 

druzích (Joubes et al., 2000). 

 

třída 
CDK 

charakteristická aminokyselinová 
sekvence 

doba exprese předpokládaná  
funkce 

A PSTAIRE konstitutivně G1/S i G2/M 
B PPT(A/T)LRE S, 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 ? ? 

Tabulka 1: přehled tříd cyklin-dependentních kináz u vyšších rostlin (upraveno podle 
Joubes et al., 2000; Menges et al., 2005; Umeda et al., 2005) 
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Všechny eukaryotní organismy mají alespoň jednu CDK s konzervativním PSTAIRE 

motivem v α-helixu1 a s T-smyčkou umožňující vazbu regulační podjednotky cyklinu 

(Cdc28 u S. cerevisiae, Cdc2 u S. pombe, CDK1-3 u živočichů). U rostlin je tato třída 

označována jako CDKA a řídí průchod celým buněčným cyklem (G1/S i G2/M přechod) 

(Joubes et al., 2000). Arath;CDKA;1 z Arabidopsis (dříve označovaná Atcdc2a) a 

Zeama;CDKA;1 a 2 z kukuřice (dříve označované cdc2A a cdc2B) byly mezi prvními geny 

buněčného cyklu objevenými u rostlin (Colasanti et al., 1991; Ferreira et al., 1991). 

V těchto pracích byl přinesen též první důkaz funkčnosti CDK v rostlinách, když bylo 

prokázáno, že uvedené kinázy jsou schopny komplementovat kvasinkové CDK mutanty. 

Pozdější testy ukázaly, že komplementaci umožňuje přítomnost PSTAIRE sekvence (e.g. 

Stals et al., 2000). U rostlinných CDKA je zachováno také 15 nejlépe konzervovaných 

AMK zbytků, včetně ATP-vazebné domény a oblasti regulační fosforylace (Joubes et al., 

2000).  

V genomu některých rostlinných druhů byly identifikovány dvě odlišné CDKA, což 

může souviset s funkční odlišností odpovídajících proteinů. Argumentem pro toto tvrzení 

je fakt, že G1/S a G2/M přechod u cdc28-mutantní S. cerevisiae komplementují odlišné 

CDKA z vojtěšky (Hirt et al., 1993).  

CDKA nevykazují preferenční transkripční aktivitu nebo akumulaci proteinu, jsou 

exprimovány v aktivně proliferujících pletivech víceméně konstantně během celého 

buněčného cyklu a v nízkých hladinách se vyskytují i v nedělících se pletivech (např. 

úžlabní pupeny), a jsou tedy považovány za jakýsi „marker“ kompetence k dělení 

(Hemerly et al., 1993). Nicméně v současné době se již ví, že regulace probíhá převážně 

posttranslačně, tedy změnou aktivity CDKA (např. přehled v Dewitte & Murray, 2003). 

Zajímavé výsledky přinesly studie lokalizace CDKA během buněčného cyklu. 

V interfázi se protein vyskytuje jak v cytoplazmě, tak v jádře. Na konci G2 fáze 

kolokalizuje s preprofazickým prstencem v jeho kortikální části a během mitózy byla 

CDKA detekována vždy s mitotickými cytoskeletárními strukturami včetně fragmoplastu  

(Stals et al., 1997; Weingartner et al., 2001).  

CDK další třídy – CDKB - vykazují specifičnost v rámci eukaryotní říše, dosud byly 

identifikovány výhradně u rostlin. Třída je na základě fylogenetických charakteristik dále 

dělena na dvě podtřídy CDKB1 (PPTALRE motiv) a CDKB2 (PPTTLRE motiv), které se 

liší časováním exprese (Joubes et al., 2000). CDKB1 transkript se akumuluje během S, G2 

a M fáze, zatímco CDKB2 exprese je omezena jen na G2-M fázi (Sorrell et al., 1999; 
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Umeda et al., 1999), nicméně maximum kinázové aktivity bylo dosaženo vždy během 

mitózy. Ačkoli se předpokládalo, že by tyto CDK mohly vázat mitotické cykliny, 

překvapivé bylo zjištění, že vazebným partnerem CDKB2;1 z Arabidopsis je cyklin 

CYCD4;1, jehož transkript vykazuje konstantní hladiny v průběhu buněčného cyklu 

(Joubes et al., 2000; Kono et al., 2003). Z novějších výsledků vyplývá, že CDKB1;1 

z Arabidopsis by mohla být zahrnuta do regulace endoreduplikace (Boudolf et al., 2004).  

U CDKB2;1 z vojtěšky bylo prokázána kolokalizace s mikrotubulárními strukturami 

jako je preprofazický prstenec, perinukleární prstenec v časné profázi, mitotické vřeténko 

či fragmoplast (Meszaros et al., 2000).  

Třetí třída CDKC je charakterizována PITAIRE motivem, který lze též nalézt u 

CDK-příbuzné CHED kinázy (choline esterase-related cell-division controller), která se 

podílí na regulaci transkripce u živočichů (Joubes et al., 2000). Funkce těchto kináz není 

doposud známa, existují pochybnosti o tom, zda se vůbec podílejí na řízení buněčného 

cyklu, protože dosud nebyl objeven jejich cyklinový partner (Lessard et al., 1999; Mironov 

et al., 1999; Joubes et al., 2001).  

Skupina CDKD kináz byla naproti tomu již relativně dobře charakterizována. Její 

N(I/F)TALRE sekvence je blízce příbuzná sekvenci živočišné CDK7, která funguje jako 

CDK-aktivační kináza (CAK) a také kináza C-terminální domény RNA polymerázyII 

(Joubes et al., 2000). Komplementační analýzy u kvasinek ukázaly, že rostlinné CDKD 

budou mít obdobnou funkci (Yamaguchi et al., 1998; Yamaguchi et al., 2000). CDKD;1 

z rýže vykazoval preferenční expresi v G1 a S fázi buněčného cyklu (Sauter, 1997). 

Vzdáleně příbuzná této skupině je CDK-aktivační kináza Cak1At z Arabidopsis (Umeda et 

al., 1998), která byla nedávno podle stávající nomenklatury zařazena do nové třídy CDKF 

(Vandepoele et al., 2002). Podrobnosti o CAK jsou uvedeny v kap. 2.2.1.. 

CDKE (SPTAIRE motiv) byla dosud izolována pouze z vojtěšky (Magyar et al., 

1997) a její možná úloha v buněčném cyklu není dosud vyjasněna.  

Nedávno byly u Arabidopsis objeveny dva geny sedmé třídy CDKG s PLTSLRE 

motivem (Menges et al., 2005). Sekvenčně jsou nejvíce podobné lidské 

s galaktosyltransferázou  asociované proteinkináze p58 interagující s cyklinem D3. Jejich 

funkce v rostlinách je zatím neznámá. 
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2.1.2. Cykliny  
Cykliny byly poprvé objeveny u mořských ježovek jako proteiny, jejichž hladina 

osciluje  během buněčného cyklu (Evans et al., 1983). Od té doby byly cyklinové proteiny 

s podobným profilem exprese a degradace nalezeny u všech organismů napříč 

eukaryotickou říší a následné studie ukázaly, že jsou nezbytné pro konformační změnu 

katalytického místa CDK, ovlivňují však i výběr substrátů CDK, subcelulární lokalizaci a 

stabilitu komplexu (např. přehledně ve Wang et al., 2004). U všech cyklinů s odpovídající 

funkcí v buněčném cyklu je přítomen cyklinový box, konzervativní sekvence umožňující 

vazbu s CDK. Na základě struktury tohoto boxu byla vytvořena i základní nomenklatura 

rostlinných cyklinů  vycházející převážně z rozdělení cyklinů živočišných (Reichheld et 

al., 1996). V současnosti je u rostlin rozlišováno 10 tříd cyklinů (A-D, H, T, L, U, SDS a 

CycJ18), z čehož zástupci čtyř tříd se vyskytují pouze u rostlin (Wang et al., 2004). 

Přehled jednotlivých skupin cyklinů včetně doby exprese a sekvenčních charakteristik je 

uveden v Tab. 2. Rostliny také počtem genů kódujících cykliny převyšují ostatní 

eukaryota, např. u Arabidopsis jich bylo nalezeno více než 40 (Menges et al., 2005). 

Vysvětlením může být odlišný (vyšší) požadavek na variabilitu regulace buněčného cyklu 

v závislosti na rychle se měnících podmínkách prostředí (vnějšího i vnitřního) a 

požadavcích vývojového programu u rostlin. 

 

třída  
cyklinů 

charakteristická aminokyselinová
sekvence 

doba exprese / 
pletivová specifita 

CDK  
partner 

A D-box S/G2 CDKA, B? 
B D-box G2 CDKA, B? 
C ? ? ? 
D PEST  G1 příp. konstitutivně CDKA, B 
H ?PEST G1/S CDKD 
L ?PEST ? ? 
T ?PEST prašníky ? 
U ?PEST kořeny ? 

SDS ?PEST meióze /  
prašníky a květenství

? 

CycJ18 ?PEST meióze /  
prašníky a květenství

? 

 
Tabulka 2: přehled tříd cyklinů vyšších rostlin (upraveno podle Renaudin et al., 
1996; Vandepoele et al., 2002; Wang et al., 2004; Menges et al., 2005) 

 

A a B cykliny (shodné značení u živočichů, CLB proteiny u S.cerevisiae, Cdc13 a Cig 

proteiny u S.pombe) jsou řazeny k mitotickým cyklinům, i když oscilace hladin obou typů 
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proteinů se úplně nepřekrývá (A cykliny se exprimují v S-G2–M fázi, B cykliny jen na 

přechodu G2/M fáze). Cykliny obou tříd vykazují téměř bez výjimek přítomnost další 

konzervované sekvence na N-konci molekuly, tzv. destruction box (D-box), zodpovědný 

za řízenou na ubiquitinu závislou proteolýzu během mitózy, tzv. anaphase-promoting 

komplex (APC) (např. Renaudin et al., 1996).  

A cykliny se dělí do 3 podtříd lišících se v přesném časování a pletivové specifitě 

exprese i subcelulární lokalizaci v závislosti na fázi cyklu, předpokládá se tedy, že budou 

mít odlišné biologické funkce (Dewitte & Murray, 2003; Yu et al., 2003; Menges et al., 

2005).  

B cykliny patří vedle CDKA k prvním proteinům buněčného cyklu objeveným u 

rostlin (Hata et al., 1991; Hemerly et al., 1992) a byly vždy považovány za hlavní 

cyklinové partnery CDK regulující přechod buňky do mitózy. V raných pracích týkajících 

se studia regulace buněčného cyklu u rostlin byl jejich výskyt považován za „marker“ 

aktivně proliferujícího pletiva, dnes již bylo nalezeno i několik proteinů vyskytujících se 

v nízkých hladinách v buňkách podstupujících diferenciaci (Mews et al., 2000). Dosud 

byly charakterizovány 2 podtřídy B cyklinů, nicméně v poslední době se objevují návrhy 

na vytvoření třetí třídy, kam by bylo možné zahrnout B cykliny, u nichž nebyl nalezen 

charakteristický D-box (Vandepoele et al., 2002; Wang et al., 2004). Podobně jako u A 

cyklinů se podtřídy B cyklinů odlišují na základě časování exprese a intracelulární 

lokalizace. Na relativně dobré úrovni je již znalost transkripční regulace exprese B cyklinů. 

V promotorech B cyklinů u tabáku, sóji a Arabidopsis byly nalezeny 9-nukleotidové 

sekvence (označované jako M-specifické aktivátory (MSA)) homologní k Myb-vazebným 

místům u živočichů nutné pro aktivaci transkripce v G2/M fázi (Ito et al., 1998; Ito, 2000). 

U tabákové kultury BY-2 byly izolovány 3 cDNA kódující Myb proteiny (NtMybA1, A2 a 

B), z nichž A1 a A2 jsou aktivátory a B inhibitor MSA-promotorů (Ito et al., 2001).        

Nejasnost panuje ohledně úlohy B cyklinů v morfogenezi a možného dopadu 

inhibice proteolýzy cyklinu na další průběh buněčného cyklu. Cyklin B1 se zdá být 

limitujícím faktorem pro buňky zastavené v G2 fázi buněčného cyklu, např. u buněk 

pericyklu kompetentních k založení postranních kořenů u Arabidopsis (Doerner et al., 

1996), vedle toho ektopická exprese cyklinu B2 u vojtěšky vedla sice ke zkrácení G2 fáze, 

ale zároveň inhibovala regeneraci kořenů na listových explantátech (Weingartner et al., 

2003). Ektopická nadexprese cyklinu B1 v tabákové kultuře BY-2 významněji nezasáhla 

do průběhu buněčného cyklu a autoři přinášejí i důkaz o možnosti dokončení mitózy bez 

předchozí degradace mitotického cyklinu (Criqui et al., 2000). Na druhé straně exprese 
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nedegradovatelného cyklinu B1 u rostlin tabáku vedla k inhibici tvorby fragmoplastu, a tím 

ke zvýšenému výskytu endoreduplikace, způsobila změnu tvaru epidermálních buněk listů 

a kořenů na izodiametrické, aktivita CDKA i B byla ale tímto zásahem zvýšena jen 

přechodně (Weingartner et al., 2004). Pro definitivní objasnění regulace B cyklinů 

v průběhu mitózy spolu s možným dopadem na cytoskeletální struktury a morfogenezi 

bude nutné provést další analýzy optimálně u jednoho vybraného modelového organismu.  

Vedle mitotických cyklinů zastávají významnou úlohu v kontrole buněčného cyklinu 

také tzv. G1 cykliny. Tato třída se u rostlin označuje shodně jako u živočichů – D cykliny - 

a má hlavní význam při regulaci G1/S fáze (komplementují G1 mutantní kmeny kvasinek, 

(např. Dahl et al., 1995; Renaudin et al., 1996). V proteinové sekvenci většiny zástupců 

této třídy je vedle cyklinového boxu přítomen na N-konci LxCx(D/E) motiv zodpovědný 

za vazbu s retinoblastoma (příbuzným) (Rb nebo RBR) proteinem (přehled viz Ach et al., 

1997; Huntley et al., 1998; Dewitte & Murray, 2003). Funkce D cyklinů bez tohoto motivu 

zůstává zatím nejasná. U většiny rostlinných D cyklinů byla také identifikována 

konzervovaná aminokyselinová sekvence (PEST sekvence) shodná s živočišnými protějšky 

související s předpokládanou řízenou proteolýzou, tzv. SCF komplex (Renaudin et al., 

1996; Planchais et al., 2004; Yanagawa & Kimura, 2005). D cykliny se podle soudobé 

nomenklatury dělí do 6-7 podtříd (CYCD1-7) podle sekvenční homologie (Vandepoele et 

al., 2002; Wang et al., 2004; Menges et al., 2005). 

Exprese D cyklinů je významně regulována vnějšími i vnitřními signály (živiny, 

fytohormony, cukry), zdají se být jakýmisi integrátory signálů z okolního prostředí (např. 

Fuerst et al., 1996; Riou-Khamlichi et al., 1999; Riou-Khamlichi et al., 2000; Menges & 

Murray, 2002; Inze, 2005). Ačkoli se na základě studií na živočišných modelech 

předpokládá, že úloha D cyklinů je v řízení G1/S fáze, u rostlin, kde je sice exprese těchto 

molekul indukována také v G1 fázi, však hladina transkriptu i proteinu zůstává konstantní 

během celého buněčného cyklu nebo dokonce dosahuje maxima až během mitózy (Sorrell 

et al., 1999). Je tedy možné, že alespoň některé rostlinné D cykliny (např. CYCD2;1, 

CYCD3;1 a CYCD3;2 z tabáku (Sorrell et al., 1999), CYCD4;1 z Arabidopsis (Kono et 

al., 2003), CYCD1;1 z hledíku (Koroleva et al., 2004), CYCD3;1 z Arabidopsis (Menges 

et al., 2005)) budou mít regulační funkci i v G2/M přechodu. Dalším důkazem pro tuto 

domněnku je i fakt, že některé D cykliny (CYCD4;1) tvoří aktivní komplexy nejen 

s CDKA, ale i s CDKB kinázami aktivními pouze v G2/M (Kono et al., 2003). Jelikož u 

živočichů jsou Rb-proteiny fosforylovány i v G2/M fázi, spekuluje se i o tom, že 

akumulace rostlinných D cyklinů v G2 a M fázi by mohla souviset právě s regulační úlohou 
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Rb proteinů v pozdějších fázích cyklu (Sorrell et al., 1999). Dosud byly publikovány jen 

kusé informace o pletivové specifitě exprese D cyklinů (De Veylder et al., 1999; Riou-

Khamlichi et al., 1999; Gaudin et al., 2000; Dewitte et al., 2003), které zatím nedávají 

jasný obraz o korelaci hladin cyklinů s úrovní proliferace pletiva. Zcela chybí údaje o 

subcelulární lokalizaci během buněčného cyklu.  

Na regulaci buněčného cyklu se dále prokazatelně podílejí ještě H cykliny. U rýže 

bylo dokázáno, že cyklin H interaguje s CDK-aktivační kinázou R2 (CDKD;1) a zvyšuje 

její aktivitu. Jedná se tedy s největší pravděpodobností o regulační podjednotku CAK 

(Yamaguchi et al., 2000).   

Z dalších cyklinových tříd jsou potenciálními kandidáty na regulaci v buněčném 

cyklu SDS (SOLO DANCERS) cyklin a CYCJ18 z Arabidopsis, které jsou exprimovány 

v meiotických buňkách, kde se předpokládá i jejich funkce (Azumi et al., 2002; Wang et 

al., 2004).  

 

2.1.3. Proteiny interagující s CDK/cyklinovým komplexem 
 2.1.3.1. „Scaffolding“ proteiny 

Do této skupiny proteinů jsou řazeny bílkoviny, jejichž úkolem je vytváření jakéhosi 

lešení nebo kostry zprostředkovávající interakci CDK/cyklinového komplexu s 

potenciálními substráty a dalšími regulačními proteiny. U živočichů byly označeny jako 

CKS proteiny (podle CDK subunit, homologické s kvasinkovým Suc1 – suppresor of cell 

cycle block) a předpokládá se, že mohou fungovat jako aktivátory i inhibitory CDK 

aktivity, naznačena je i možnost regulace APC řízené proteolýzy CDK/cyklinového 

komplexu zprostředkovaná právě CKS proteiny (Bourne et al., 1996; Sudakin et al., 1997). 

První vlaštovkou u rostlin byla izolace Nicta;CKS1 (dříve Ntsuc1) cDNA z tabáku 

vykazující neměnný expresní profil v průběhu buněčného cyklu (Qin et al., 1996). 

Následně se z Arabidopsis podařilo izolovat gen Arath;CKS1 (dříve CKS1At), jehož 

produkt je schopen in vitro vázat komplexy s CDK A i B typu (De Veylder et al., 1997; 

Jacqmard et al., 1999). Později byl objeven druhý CKS gen u Arabidopsis (Arath;CKS2), o 

jehož funkci však dosud není nic známo (Vandepoele et al., 2002).  

  

2.1.3.2. CDK inhibitory  

Tato skupina proteinů hraje významnou roli především v regulaci G1/S přechodu 

inhibicí komplexu CDKA/cyklin. Jedná se o jakési strážce připravenosti buňky pro zdárný 



 12

průběh buněčného cyklu, jelikož míra jejich exprese silně závisí na podmínkách vnějšího 

(stres) a vnitřního (fytohormony) prostředí (Verkest et al., 2005). Ačkoli CDK inhibitory u 

živočichů přináležejí do dvou hlavních skupin INK4 (Sic1 homolog u S.cerevisiae a Rum1 

u S.pombe) a Kip/Cip proteinů, všechny rostlinné inhibitory vykazují největší sekvenční 

podobnost (omezenou na krátký AMK úsek nutný pro vlastní interakci s CDK komplexem) 

pouze s Kip1 podtřídou živočišných CDK inhibitorů (Inze, 2005). Na základě této 

podobnosti byly rostlinné CDK inhibitory označeny jak KRP proteiny (Kip-related 

proteins) (De Veylder et al., 2001). V genomu Arabidopsis bylo dosud objeveno 7 KRP 

genů (KRP1-7; KRP1 dříve ICK1 a KRP2 dříve ICK2), jeden gen byl izolován z tabáku 

(NtKIS1) a dva geny z kukuřice (Zeama;KRP;1 a 2) (Wang et al., 1997; Lui et al., 2000; 

De Veylder et al., 2001; Jasinski et al., 2002; Coelho et al., 2005). Inhibice je dána jak 

vazbou k CDK, tak také k cyklinové podjednotce. Téměř všechny dosud objevené KRP 

proteiny jsou schopny inhibičně vázat CDK. Tato vazba se však zdá být omezena výhradně 

na komplexy s CDKA (De Veylder et al., 2001; Jasinski et al., 2002), i když nedávno byla 

zjištěna i možnost interakce s CDKB (Nakai et al., 2006). Všechny dosud objevené 

rostlinné inhibitory jsou schopné vazby s D cykliny (CYCD1;1, D2;1, D3;1 i D4;1), nikdy 

nebyla zaznamenána interakce s cykliny B typu (Verkest et al., 2005). Nedávno bylo 

zjištěno, že se KRP proteiny, shodně s živočišnými inhibitory, mohou vázat také s 

komplexy CDK/cyklin A (Coelho et al., 2005). 

Exprese KRP genů je řízena jak vývojovým plánem, tak také signály z prostředí. 

Indukci exprese spouští např. chlad, kyselina abscisová a hladovění na sacharózu, za 

represi transkripce je na druhé straně zodpovědný auxin (přehledně např. Inze, 2005; 

Verkest et al., 2005) Nadexprese KRP genů způsobila zvětšení objemu buněk, ale zároveň 

vedla ke zmenšení počtu buněk tvořících jednotlivé orgány i zmenšení orgánů samotných  

(De Veylder et al., 2001; Jasinski et al., 2002). Zdá se také, že exprese KRP snižuje výskyt 

endoreduplikací (De Veylder et al., 2001), i když ektopická exprese KRP;1 v endospermu 

kukuřice na straně druhé endoreduplikaci indukovala (Coelho et al., 2005). 

 

2.2. Regulace kontrolních bodů buněčného cyklu 
Rozhodnutí o průchodu buněčným cyklem je uskutečňováno především ve dvou 

okamžicích: 1/ během přechodu z G1 do S fáze, kdy buňka monitoruje velikost a podmínky 

vnitřního a vnějšího prostředí, tedy jakousi připravenost pro optimální dokončení celého 

buněčného dělení; a 2/ během přechodu z G2 fáze do mitózy, kdy je nejdůležitějším 
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úkolem kontrola dokončení replikace DNA. Pro správné ukončení cyklu je nutná ještě 

kontrola v průběhu metafáze/anafáze, kdy se ověřuje řádné napojení chromatid na dělící 

vřeténko. Speciálním případem průběhu buněčného cyklu je endoreduplikace, kdy dochází 

k opakovanému zmnožení DNA bez následné mitózy a cytokineze. 

  

2.2.1. Regulace G1/S přechodu 
Mechanismy regulace tohoto kontrolního bodu se zdají být velmi dobře 

konzervované mezi živočichy a rostlinami. Za primární mediátory regulace G1/S fáze jsou 

považovány D cykliny, jejichž exprese je silně závislá na extra- a intracelulárních 

signálech (Dewitte & Murray, 2003). Limitujícím faktorem je u rostlin cyklin D3, jehož 

nadexprese vede ke zrychlenému přechodu buňky do S fáze (Nakagami et al., 2002; 

Dewitte et al., 2003). Po vytvoření CDKA/cyklin D komplexu je nutná ještě jeho aktivace 

CDK-aktivační kinázou (CAK), která fosforyluje CDKA na konzervovaném 

aminokyselinovém zbytku (threonin 160-167) (Umeda et al., 2005). U rostlin se 

předpokládá, že za nepřítomnosti inhibitoru CDK (charakterizace těchto proteinů viz 

předchozí kap. 2.1.3.2.) se po aktivaci komplexu váže cyklin D pomocí LxCxE motivu na 

retinoblastoma-příbuzný tumor-supresorový protein (RBR) (Rb homolog u živočichů je 

klíčovým regulátorem zahájení replikace DNA). Tento protein je v nefosforylovaném 

stavu schopen interagovat s E2F transkripčními aktivátory, a tak znemožňovat jejich vazbu 

do promotorů genů nutných mj. pro replikaci DNA. Vedle toho je RBR protein schopen 

aktivně měnit strukturu chromatinu. Přestavba chromatinu na heterochromatin zahrnuje 

aktivaci specifických enzymů, mezi nimi např. histondeacetylázy MSI1 (živočišný 

homolog RbAp48), histonmetyltransferázy a DNA-metyltransferázy (Shen, 2002), které se 

váží s RBR proteiny. Vazba CDK/cyklinového komplexu umožní hyperfosforylaci RBR 

proteinu (kinázová aktivita CDK) a jeho následné uvolnění z vazby k E2F transkripčnímu 

faktoru. Tím se změní struktura E2F tak, že je schopen se vázat do promotoru genů 

obsahujících E2F-vazebné místo a spouští jejich transkripci. Expresí těchto genů je pak 

zahájen ireverzibilní přechod do S fáze buněčného cyklu. 

Ačkoli výše popsaný rostlinný model regulace G1/S fáze vychází z poznatků u 

živočišných buněk, byly identifikovány homology téměř všech uvedených genů/proteinů 

(viz dále) a existuje řada experimentálních důkazů pro funkčnost daného modelu. 

Schématické znázornění regulace G1/S fáze je na obr. 1.  



 14

 
 

Obr. 1: schématické znázornění regulace G1/S přechodu u rostlin. Dráhy, jejichž 
funkčnost nebyla dostatečně experimentálně ověřena, jsou označeny otazníky. 
↓ indukce exprese, ⊥ inhibice exprese (převzato z DeVeylder et al. 2003). 

 

Jak již bylo uvedeno výše, rostlinné CDK-aktivační kinázy (CAK) byly podle 

současné nomenklatury a na základě homologie s živočišnými proteiny zařazeny do dvou 

skupin CDK – CDKD a CDKF (viz kap. 2.1.1.). Podrobnější studie obou skupin CAK z 

posledních let ukázaly, že CAK ze skupiny CDKD fosforylují jak CDKA tak také CTD 

RNA polymerázy II (Fabian-Marwedel et al., 2002; Shimotohno et al., 2003). Jejich 

kinázová aktivita je podmíněna interakcí s cyklinem H (Yamaguchi et al., 2000). CAK z 

druhé skupiny mohou fosforylovat pouze CDK, a to CDKD. Komplementační kvasinkové 

analýzy potvrdily, že se jedná o novou CAK-aktivační kinázu (CAKAK) (Shimotohno et 

al., 2004). Dosud byly objeveny CAK u Arabidopsis, vojtěšky a rýže a CAKAK u pryšce, 

rýže, sóji a také Arabidopsis (Umeda et al., 2005) 
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Geny kódující RBR proteiny byly identifikovány u Arabidopsis, kukuřice, tabáku, 

hrachu, topolu aj. (Ach et al., 1997; Vandepoele et al., 2002; De Veylder et al., 2003) a 

byla také prokázána schopnost fosforylace RBR pomocí CDK/cyklinového komplexu (De 

Veylder et al., 2003). Zdá se, že i rostlinné RBR proteiny budou fungovat jako „strážci“ 

buněčné proliferace a předpokládá se i účast v programované buněčné smrti. RBR proteiny 

jsou pravděpodobně zodpovědné též za ustavení tělního plánu u mnohobuněčných 

organismů (de Jager & Murray, 1999; Stals & Inze, 2001). 

Složitější je situace u rodiny transkripčních faktorů. U živočichů fungují E2F 

transkriční faktory jako heterodimery s DP (dimerizační partner) proteiny. Kromě E2F 

aktivátorů fungují u vyšších eukaryot včetně rostlin i tzv. E2F represory indukující 

terminální diferenciaci buňky (De Veylder et al., 2003). U Arabidopsis byly identifikovány 

tři E2F (aktivátory E2Fa a b a represor E2Fc) a dva DP (DPa a b) geny, u všech byla 

nalezena vysoce konzervativní DNA-vazebná doména (del Pozo et al., 2002; Mariconti et 

al., 2002; Vandepoele et al., 2002). Ještě dříve však byly nalezeny homology E2F a DP u 

jiných rostlinných druhů (Grafi et al., 1996; Ramirez-Parra et al., 1999; Albani et al., 

2000; Kosugi & Ohashi, 2002a), i když až znalost kompletního genomu Arabidopsis 

otevřela možnost srozumitelné interpretace získaných dat. Díky tomu byla objevena i nová 

skupina transkripčních faktorů, která se zdá být specifická pouze pro rostliny. Jedná se o 

DP-E2F-podobné (DP-E2F-LIKE; DEL) geny/proteiny, jež jsou schopny vázat se do E2F-

vazebných míst jako monomery a reprimovat transkripci daných genů (Kosugi & Ohashi, 

2002b; Mariconti et al., 2002). Nedávno bylo zjištěno, že DEL1 transkript se hojně 

vyskytuje v dělících se buňkách a funkční analýzy ukázaly na pravděpodobnou roli tohoto 

proteinu v inhibici endoreduplikace (Vlieghe et al., 2005). Rostlinné specifikum této 

rodiny proteinů bylo nedávno částečně zpochybněno objevem E2F7 faktoru u savců, jež 

postrádá transaktivační doménu a který by tedy mohl mít podobnou funkci jako rostlinné 

DEL proteiny (Inze, 2005). 

V genomu Arabidopsis bylo in silico identifikováno více než 180 genů s E2F 

vazebným motivem, mezi nimi i geny pro replikaci DNA, regulaci buněčného cyklu, 

transkripční regulátory a geny účastnící se přenosu signálu a odpovědi na stres (Ramirez-

Parra et al., 2003). Detailní studie prokázaly E2F-zprostředkovanou aktivaci transkripce u 

DNA-polymerázy a, ORC, MCM3, CDC6, RNR2 a PCNA (Castellano et al., 2001; De 

Veylder et al., 2002; De Veylder et al., 2003).  
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2.2.2. Regulace G2/M přechodu 
Ačkoli informace o molekulárních aspektech regulace nástupu S fáze dosáhly v 

poslední době již značné šíře umožňující detailní pochopení celého procesu, znalosti 

regulace přechodu rostlinné buňky do mitózy jsou stále víceméně útržkovité. I když i 

regulace tohoto kontrolního bodu se zdá být do značné míry konzervovaná napříč 

eukaryotickou říší, jsou již dnes známa určitá rostlinná specifika, která jsou na druhé straně 

právě časovou brzdou ucelené představy regulace vstupu do mitózy na molekulární úrovni. 

Předpokládá se, že shodně s živočišnými buňkami je pro průchod tímto regulačním bodem 

třeba vytvoření aktivního komplexu CDK/cyklin. U rostlin se regulace s největší 

pravděpodobností účastní dvě skupiny kináz; CDKA exprimující se konstitutivně v 

průběhu celého buněčného cyklu a CDKB specifické pro rostliny s maximem aktivity v 

pozdní G2 fázi cyklu (viz kap. 2.1.1.).  

Regulační podjednotkou CDKA jsou podobně jako u živočichů A a B cykliny, z 

nichž B cykliny se exprimují později v G2 fázi a pravděpodobně řídí vlastní průchod G2/M. 

Geny kódující B-typ cyklinů obsahují v promotoru charakteristický MSA (M-specifický 

aktivátor) motiv nutný pro G2/M indukovanou expresi (Ito et al., 1998). Podobnou 

sekvenci lze nalézt v promotoru dalších G2/M specifických bílkovin jako je např. kinesin-

like protein (NACK1) podílející se na správné funkci cytoskeletu (Ito et al., 2001). Byly 

též objeveny MSA vazebné transkripční faktory podobné živočišným c-myb proteinům 

(Myb-like proteiny). U tabáku byly popsány tři takové faktory (NtmybA1, Ntmyb A2 a 

NtmybB), z nichž Ntmyb A1 a A2 fungují jako transkripční aktivátory a Ntmyb B jako 

represor (Ito et al., 2001). 

Cyklinový partner CDKB kináz nebyl dlouho známý, dnes existují důkazy, že 

regulační podjednotkou těchto kináz jsou cykliny D typu ((Meszaros et al., 2000; Kono et 

al., 2003), viz kap. 2.1.2.). Bylo též zjištěno, že CDKB/cyklin D komplexy mohou být 

inhibovány v některých případech KRP proteiny (Menges & Murray, 2002; Nakai et al., 

2006); uplatňuje se zde tedy regulační mechanismus, který byl dosud výhradně považován 

za charakteristický pro G1/S fázi cyklu. V promotoru CDKB kináz bylo identifikováno 

E2F vazebné místo (Boudolf et al., 2004), což svědčí pro funkci CDKB jako spojovacího 

můstku mezi G1/S a G2/M kontrolními body. Mutace CDKB vede ke zpoždění G2/M 

přechodu, nicméně průchod buněčným cyklem není úplně zastaven (Porceddu et al., 2001). 

Úloha této kinázy je pravděpodobně také v inhibici endoreduplikace (Boudolf et al., 2004). 

Význam existence tohoto „přídatného“ regulačního mechanismu u rostlin zbývá ještě 
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objasnit, v současnosti je předmětem intenzivního zájmu a rozsáhlých spekulací především 

týmu Dirka Inzého (podrobně viz kap. 3). 

 Jelikož akumulace mitotických cyklinů (případně G2/M specifických CDKB kináz) 

je proces plynulý, zatímco definitivní přechod buňky do M fáze je děj náhlý, funguje u 

rostlin podobně jako u živočichů regulace aktivity komplexu aktivačně-inaktivační 

(de)fosforylací CDKA kinázy asociované s cyklinem. Jak již bylo uvedeno výše (viz kap. 

2.2.1.), pro aktivaci CDK/cyklinového komplexu je nutná fosforylace na konzervovaném 

threoninu 160-167, která však probíhá již v průběhu S fáze cyklu. Shodně s ostatními 

eukaryoty byla u rostlin identifikována další konzervovaná AMK místa threonin 14 a 

tyrosin 15 (u kvasinek probíhá reverzibilní fosforylace pouze na Tyr 15) a byla potvrzena 

nutnost odstranit před vstupem do mitózy inhibiční fosfát na těchto reziduích, který brání 

fixaci ATP a vazbě substrátu (přehledně např. v De Veylder et al., 2003). Ačkoli se 

podařilo identifikovat rostlinný ortolog inaktivační kinázy Wee1 (Sun et al., 1999; Sorrell 

et al., 2002), jehož mutace způsobuje zvětšení buněk pletiva a nadexprese naopak spouští 

proces endoreduplikace, gen/protein zodpovědný za aktivační defosforylaci („dual“ 

fosfatáza Cdc25 u kvasinek i živočichů) stále nebyl plně charakterizován vyjma mořské 

jednobuněčné řasy Ostreococcus tauri, kde exprese tohoto genu komplementuje 

kvasinkové cdc25 mutanty (Khadaroo et al., 2004). I když je dnes známa kompletní 

sekvence genomu Arabidopsis a rýže, nepodařilo se dodnes nalézt plně funkční fosfatázu 

aktivující CDKA/cyklinové komplexy. Pracovní skupina Dirka Inzého sice objevila 

Cdc25-like fosfatázu u obou jmenovaných zástupců vyšších rostlin, nicméně se ukázalo, že 

se jedná pouze o protein obsahující katalytickou doménu, který sice dokáže in vitro 

defosforylovat odpovídající kinázu, ale pravděpodobně kvůli chybějící regulační doméně 

není schopen komplementovat cdc25 mutantní kmeny kvasinek (Landrieu et al., 2004a; 

Landrieu et al., 2004b). Dokud se nepodaří definitivně objasnit problematiku aktivační 

defosforylace u vyšších rostlin, je možné experimentální využití pouze transgenních rostlin 

s vneseným cizorodým (např. kvasinkovým) cdc25 genem. Funkčnost kvasinkové 

fosfatázy v rostlinné buňce při aktivaci CDK byla již opakovaně experimentálně potvrzena 

(Bell et al., 1993; McKibbin et al., 1998; Zhang et al., 2005). Regulace průchodu G2/M 

kontrolním bodem je schématicky zobrazena na obr. 2. 
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Obr. 2: schématické znázornění regulace G2/M přechodu u rostlin. Dráhy, jejichž 
funkčnost nebyla dostatečně experimentálně ověřena, jsou označeny otazníky.  
↓ indukce exprese, ⊥ inhibice exprese (převzato z DeVeylder et al. 2003).   

 
 
2.3. Substráty CDK 
Hlavním substrátem CDK/cyklinového komplexu v G1/S fázi cyklu jsou 

retinoblastoma-příbuzné proteiny (RBR), jejichž hyperfosforylace vede k aktivaci E2F 

transkripčních faktorů (podrobnosti viz výše kap. 2.2.1.). Substráty CDK v G2/M fázi 

nejsou u rostlin téměř vůbec prozkoumány. Dobrým příkladem mitotického substrátu je 

pouze histon H1 používaný v testech aktivity CDK. Pokud vyjdeme z kvasinkového 

modelu, lze předpokládat, že i u rostlin patří mezi proteiny  fosforylované CDK 

transkripční regulátory, proteiny cytoskeletu, jaderné matrix a jaderné membrány (Heberle-

Bors, 2001). CDK také fosforyluje řadu proteinů, jež jsou takto „označeny“ pro řízenou 

proteolýzu, a tak umožňují postup buněčným cyklem (např. v Dewitte & Murray, 2003).   

2.4. Hormonální a sacharidová signalizace při regulaci buněčného 

cyklu 
Již od prvotních studií zabývajících se pochopením regulace buněčného dělení se 

jasně ukázalo, že časování a průběh buněčného cyklu bude koordinován signály z okolního 
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prostředí (zabezpečení optimálních podmínek pro vývojový program jako klíčení, kvetení 

apod.), ale také vnitřními poměry v buňce, pletivu, orgánu či celé rostlině, tak aby byla 

zajištěna řádná realizace tělního plánu. Mezi signální molekuly s rozhodující regulační 

funkcí jsou řazeny především fytohormony, ale v posledních letech nabývá na důležitosti i 

signální funkce sacharidů. Model propojení fytohormonální a sacharidové signalizace 

při regulaci buněčného cyklu modelové kultury BY-2 je zachycen na obr. 3.  

 

 
 
Obr. 3: Interakce auxinů, cytokininů a sacharidů při generování signálu a řízení 
exprese genů buněčného cyklu u BY-2 buněk tabáku (převzato z Hartig a Beck 2006). 

 

2.4.1. Regulace buněčného cyklu fytohormony 
Není sporu o tom, že všechny nebo téměř všechny skupiny fytohormonů (v 

některých případech i rostlinných růstových regulátorů jako jsou brasinosteroidy či 

kyselina jasmonová) se podílejí na regulaci buněčného cyklu. Již více než padesát let je 

znám pozitivní účinek cytokininů a také auxinů na buněčnou proliferaci (Skoog & Miller, 

1957). Ačkoli od té doby doby byla prokázána regulační funkce dalších fytohormonů na 

expresi řady genů účastnících se regulace buněčného cyklu, auxiny a především 

cytokininny své výsadní postavení hlavního koordinátora buněčného dělení neztratily. S 
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ohledem na značný objem literárních dat týkajících se obou zmiňovaných hormonů jsou 

dále jen stručně uvedeny hlavní regulační funkce ostatních růstových regulátorů v průběhu 

buněčného cyklu s odkazem na odpovídající přehledné články. 

Gibereliny mají stěžejní úlohu při regulaci buněčného cyklu především u rýže, kde 

indukují expresi CDK, cyklinů a také CAK. Kyselina abscisová je obecně uváděna mezi 

růstovými inhibitory. Z hlediska buněčného dělení zprostředkovává především indukci 

exprese CDK inhibitorů (KRP) způsobujících pokles aktivity CDK. Inhibiční účinek 

etylénu v buněčném cyklu se projevuje především poklesem syntézy DNA. Zdá se, že by 

mohl též indukovat expresi CDK inhibitorů. Vedle toho byl u některých rostlinných druhů 

(rýže) ale zjištěn pozitivní vliv etylénu na expresi CDK a cyklinů, což však může být 

sekundární efekt vyvolaný akumulací giberelinů při zvýšení hladin etylénu. Z růstových 

regulátorů mají významnější vliv ještě brasinosteroidy (pravděpodobná indukce exprese 

CDK a cyklinů) a kyselina jasmonová (inhibice syntézy DNA a pravděpodobný pokles 

exprese CDKB a cyklinů). (Francis & Sorrell, 2001; Richard et al., 2002; Dewitte & 

Murray, 2003; del Pozo et al., 2005)   

 

2.4.1.1. Auxiny 

Účinek auxinů na jakékoli rostlinné pochody (na úrovni organismu, orgánu, pletiva 

či buňky) je těsně provázán s cytokininy. Pokud dojde ke změně hladiny jednoho hormonu, 

následně dochází ke kompenzačnímu posunu v hladině druhého hormonu.  Auxiny působí 

v regulaci buněčného cyklu (exprese genů CDKA, CDKB, některých B a D cyklinů) 

většinou synergicky s cytokininy. Výjimkou je antagonistické působení cytokininů a 

auxinů na expresi CDKA při zakládání laterálních kořenů (Vanneste et al., 2005).  

Asi nejpodstatnější posun v poznání auxinové regulace buněčného cyklu přinesly v 

poslední době výsledky del Poza a kolektivu, jež částečně vyjasnily mechanismus nepřímé 

auxinové signalizace v buněčném dělení (přehled v del Pozo et al., 2005). Ukázalo se, že 

auxin řídí expresi genů buněčného cyklu nepřímo tím, že aktivuje SCF a APC komplexy 

zodpovědné za proteolytickou degradaci inhibičních proteinů. Auxinový receptor TIR1 je 

totiž součástí SCF komplexu, jež v G1 fázi řídí degradaci AUX/IAA transkripčního 

inhibitoru, a tím umožňuje vazbu transkripčních faktorů ARF do promotorů cílových genů 

jako jsou CDK a cykliny, ale i E2F a KRP (del Pozo et al., 2002; Himanen et al., 2002). 

Auxinová signalizace v G2/M fázi cyklu probíhá pravděpodobně částečně přes 

aktivaci APC komplexu. V této fázi buněčného dělení dochází pod vlivem auxinu k expresi 

genu HOBBIT, jež je součástí APC komplexu, a tak možná spouští signální dráhu 
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degradace AXR3/IAA17 inhibitoru a následně expresi genů pod kontrolou auxinu (Blilou 

et al., 2002).   

I když je už téměř 15 let sledován vliv auxinů na expresi jednotlivých genů 

buněčného cyklu (Hemerly et al., 1993; Ferreira et al., 1994; Chung & Parish, 1995; Soni 

et al., 1995), existuje velmi málo poznatků o jejich přímé regulaci. Ojedinělá detailní 

studie buněčných kultur Arabidopsis zachytila v promotorech řady genů účastnících 

regulace buněčného cyklu auxin-responsivní elementy (AuxRE, Aux-RR core, TGA 

element), které nasvědčují transkripční regulaci těchto genů. Jedná se o CDKA, CDKB1, 

CYCA2, CYCB1, CYCD2-4, KRP1-3 a CKS1 (Richard et al., 2002), i když je nutno 

poznamenat, že v jiných modelových systémech nebyl např. zjištěn žádný vliv auxinu na 

expresi CDKB (De Veylder et al., 1999; Fountain et al., 2003).  

Ačkoli se auxiny podílejí významně na indukci exprese celé škály genů buněčného 

cyklu, většina autorů se shoduje na tom, že rozhodující regulační úloha připadá 

cytokininům. Bylo opakovaně ukázáno, že auxiny v kooperaci s cytokininy jsou nezbytné 

pro zahájení buněčného cyklu a G1/S přechod, nicméně přechod z G2 fáze do mitózy je 

možný i za nepřítomnosti auxinu (Redig et al., 1996; Laureys et al., 1998; Roef & Van 

Onckelen, 2004).      

 

2.4.1.2. Cytokininy 

Podobně jako auxiny mají cytokininy (přirozeně se vyskytující jako N6 substituované 

deriváty adeninu) nepostradatelnou roli ve většině procesů spojených s růstem a vývojem 

rostlin. Významnou signalizační úlohu plní také v regulaci buněčného dělení, kde jsou 

považovány za hlavní regulátory průchodu oběma kontrolními body G1/S a G2/M a účastní 

se též regulace průchodu fází syntetickou. Vysoká hladina cytokininů koreluje z velké části 

s proliferační aktivitou pletiv (vyskytuje se např. v meristémech, tkáňových kulturách v 

exponenciální fázi růstu aj.). Nejčastěji se v pletivech rostlin vyskytuje zeatin, 

dihydrozeatin a izopentenyladenin a jejich ribozidy a ribotidy. Tyto jsou považovány za 

aktivní formy cytokininů. Glykosylované konjugáty uvedených forem jsou využívány 

především jako transportní formy chráněné před rychlou degradací (cytokininoxidázou) a 

dále představují reverzibilně a ireverzibilně inaktivovaný pool cytokininů (Mok & Mok, 

2001).  

Rozhodující posun v poznání cytokininové signalizace byl učiněn objevem 

cytokininových receptorů, histidinkináz – AHK, jež stojí na počátku fosforylační kaskády 

přenášející signál až k cílovým substrátům fosforylace, „response” regulátorům – ARR, 
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které fungují jako transkripční aktivátory (B-typ) nebo represory (A-typ) (Kakimoto, 1996; 

Kakimoto, 2003). Oba typy ARR tvoří jakousi signální smyčku. B-typ ARR není citlivý 

vůči cytokininům, zatímco A-typ cytokininy indukují, a tak A-typ ARR po přijetí fosfátu 

z cytokininem-indukované fosforylační kaskády přes dosud neznámý mezičlánek přepne 

aktivitu B-typu ARR, který může nepřímo transkripčně regulovat expresi dalších genů a 

také ARR A-typu. Vedle toho A-typ ARR může interagovat s jinými proteiny, a tak měnit 

jejich stabilitu (např. fytochromu B) (přehled viz Kakimoto, 2003).  

Ačkoli jsou rostlinné tkáňové kultury většinou závislé na exogenně dodaném auxinu 

i cytokininu, existuje řada habituovaných kultur, které pro dělení vyžadují pouze dodání 

auxinu. V těchto případech je pravděpodobně endogenní hladina cytokininů dostatečná pro 

udržení proliferace. Mezi takové kultury patří bezesporu tkáňová kultura tabáku BY-2, 

která je nejen nezávislá na exogennně dodaném cytokininu, ale zároveň dosahuje vysoké 

míry synchronizovatelnosti, a je proto vhodným modelem pro studium oscilace 

endogenních hladin cytokininů během buněčného cyklu (Roef & Van Onckelen, 2004; 

Hartig & Beck, 2005). V průběhu cyklu vykazuje tato kultura několik lokálních maxim 

především v hladinách trans-zeatinu, jedná se o konec G1 fáze, S fázi, přechod G2/M fáze a 

konec mitózy (Hartig & Beck, 2005). Bylo také zjištěno, že důležitá je především 

amplituda oscilací nikoli konkrétní hladina daného cytokininu.   

Ačkoli se efekt cytokininů z hlediska signalizace v buněčném cyklu jeví jako 

pleiotropní, většina současných prací považuje z hlediska vlastního průběhu za klíčovou 

cytokininovou regulaci exprese D3 cyklinu v G1/S fázi a zprostředkování aktivační 

defosforylace CDK v G2/M fázi (Frank & Schmulling, 1999; John & Zhang, 2001; Dewitte 

& Murray, 2003; Kakimoto, 2003; Roef & Van Onckelen, 2004; del Pozo et al., 2005). 

Regulace S fáze cytokininy prostřednictvím aktivace latentních replikačních počátků, a tím 

celkové zkrácení doby nutné pro dokončení replikace (Houssa et al., 1990; Houssa et al., 

1994) bude pravděpodobně jen krokem urychlujícícm průchod buněčným cyklem nikoli 

krokem rozhodovacím. 

 

2.4.1.2.1. Regulace G1/S přechodu 

Jak již bylo uvedeno dříve (viz kap. 2.2.1.), ústředním regulátorem průchodu prvním 

kontrolním bodem je přítomnost D cyklinu(ů). Zdá se, že u všech eukaryotních organismů 

bude hladina D cyklinů řízena signály jak z vnějšího prostředí, tak také signály vnitřními, 

především růstovými faktory. Důkazy z rostlinné říše o regulaci alespoň některých D 

cyklinů tuto představu plně podporují. Gen CYCD3;1 z Arabidopsis a vojtěšky exprimující 
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se v aktivně se dělících pletivech je pod kontrolou cytokininů a u Arabidopsis též 

sacharózy (Dahl et al., 1995; Soni et al., 1995; Riou-Khamlichi et al., 2000). Hladina D3 

cyklinu v amp1 mutantu Arabidopsis se zvýšenou hladinou cytokininů je také zvýšena a 

nadto nadexprese tohoto cyklinu v tkáňové kultuře Arabidopsis umožňuje průběh 

buněčného cyklu bez přidání exogenního cytokininu (Riou-Khamlichi et al., 1999). Mezi 

další D cykliny regulované cytokininy patří CYCD2;1 z Arabidopsis, u něhož cytokinin 

působí na expresi genu synergicky se sacharózou (Richard et al., 2002), ačkoli původní 

práce dokumentovala indukovatelnost exprese tohoto genu pouze sacharózou (Soni et al., 

1995). Naproti tomu u BY-2 došlo po aplikaci cytokininu ke snížení exprese D2;1 a D3;2 

cyklinu (Hartig & Beck, 2006). Autoři přisuzují odlišný účinek hormonů na expresi těchto 

genů různému pletivovém původu tkáňových kultur (Hartig & Beck, 2006). Zajímavý je 

také poznatek, že do cytokininové signalizace by mohla být zapojena 26S proteasomem 

zprostředkovaná degradace proteinů, jelikož mutantní linie Arabidopsis, které chybí 

regulační podjednotka 26S proteasomu RPN12, je méně citlivá vůči cytokininům a 

vykazuje zvýšenou expresi cytokininem-indukovaných genů (např. D3 cyklinu) (Smalle et 

al., 2002). 

Nutnou podmínkou pro vstup do S fáze je i přítomnost CDKA, kinázy, která 

koordinuje postup celým buněčným cyklem, s čímž koreluje i míra exprese tohoto genu. 

Již velmi původní práce zabývající se studiem regulace rostlinného buněčného cyklu 

zmiňují indukovatelnost exprese CDKA fytohormony, auxiny a cytokininy (např. Hemerly 

et al., 1993; Trehin et al., 1998). Nicméně CDKA protein se vyskytuje jak v aktivně se 

dělících, tak i nedělících se pletivech s dělivým potenciálem a spolu s faktem, že 

nadexprese tohoto genu nevyvolává specifický fenotyp (Hemerly et al., 1993; Hemerly et 

al., 1995), lze hlavní účel této regulace přisuzovat tomu, že přítomnost CDKA jako 

katalytické podjednotky CDK/cyklinového komplexu bude „jen” nutnou podmínkou pro 

vlastní funkci interagujícího partnera G1/S fáze - D3 cyklinu.  

 

2.4.1.2.2. Regulace G2/M přechodu 

Cytokinin má v regulaci vstupu buňky do mitózy nezastupitelnou úlohu. Již časné 

práce ukázaly, že tkáňová kultura BY-2 vykazuje zvýšení endogenních hladin cytokininů 

zeatinového typu mezi S a M fází a po zablokování syntézy izoprenoidních cytokininů 

lovastatinem je pro překonání G2/M kontrolního bodu nutná přítomnost trans-zeatinu 

(Redig et al., 1996; Laureys et al., 1998). Esenciální význam zeatinu pro regulaci může 

spočívat v tom, že jako jediný cytokinin byl lokalizovaný v jádře (Dewitte et al., 1999). 
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Hlavní účinek cytokininů při regulaci nástupu mitózy je pravděpodobně v posttranslační 

modifikaci CDK, a to přes stimulaci aktivační defosforylace (Zhang et al., 1996). V  

buněčných kulturách Nicotiana plumbaginifolia závislých na cytokininu způsobila 

nepřítomnost kinetinu zablokování cyklu v G2 fázi a navýšení poolu inaktivní 

fosforylované CDKA. Přidání kvasinkové Cdc25 fosfatázy k purifikovanému enzymu 

vedlo podobně jako opětovný přísun kinetinu k buňkám zastaveným v G2 fázi k masivní 

defosforylaci a následné aktivaci CDK (Zhang et al., 1996). U buněčné kultury BY-2 

transformované cdc25 z S.pombe nahradila exprese tohoto genu u varianty ošetřené 

lovastatinem (inhibitorem syntézy izoprenoidních cytokininů) stimulační účinek 

cytokininů při průchodu G2/M (Orchard et al., 2005). Zajímavé bylo i to, že přítomnost 

kvasinkové fosfatázy snížila endogenní hladiny cytokininů v transgenní kultuře, což 

nasvědčuje zpětnovazebné kontrole hladin cytokininů signalizací z buněčného cyklu. 

Dosud neobjasněná se jeví možnost přímé interakce cytokininů a CDK. Z experimentů 

s cytokininovými analogy, olomoucinem a roskovitinem, vyplývá, že se tyto molekuly váží 

do místa pro ATP, a tak znemožňují funkci CDK (Planchais et al., 1997), do jaké míry by 

tento mechanismus interakce byl platný pro cytokininy, zůstává ale velkou neznámou. 

Cytokininy, často v kooperaci s auxiny, také regulují hladiny mitotických cyklinů, 

jejichž exprese koreluje s mitotickou aktivitou pletiv (Hemerly et al., 1992). Pod kontrolou 

obou fytohormonů jsou především B cykliny (Ferreira et al., 1994; Jelenska et al., 2000; 

Boucheron et al., 2002; Richard et al., 2002; Fountain et al., 2003), ale pod cytokininovou 

kontrolou je i exprese některých A cyklinů (Burssens et al., 2000; Richard et al., 2002; 

Fountain et al., 2003). Úloha hormonální regulace mitotických cyklinů však bude mít 

podobnou úlohu jako regulace exprese CDKA v G1/S fázi, cykliny budou nutné pro 

sestavení CDK/cyklinového komplexu, jež však musí být dále modifikován pro získání 

kinázové aktivity. 

 

2.4.2. Regulace buněčného cyklu sacharidy 
Ačkoli mají sacharidy nezastupitelnou roli jako zdroj uhlíku a energie, v posledních 

patnácti letech se ukazuje i jejich význam jako primárních přenašečů signálu. 

V současnosti byl učiněn velký pokrok v pochopení molekulárních mechanismů 

souvisejících s cukernou signalizací u rostlin. Pestrost regulačních mechanismů je 

dokumentována existencí několika signálně transdukčních drah. Nejprobádanější je 

hexokinázová signalizace, kde senzor glukózy – hexokináza - ovlivňuje expresi řady genů 
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a vedle toho také modifikuje přenos signálu transdukčními drahami fytohormonů (Rolland 

et al., 2002). Vedle toho existuje způsob signalizace hexóz nezávislý na hexokináze 

generovaný membránovým hexózovým přenašečem nebo receptorem (Halford et al., 1999; 

Sherson et al., 2003). Paralelní signální dráhy vycházejí též ze sacharózy (např. pomocí 

sacharózového přenašeče) a trehalózy (signální molekulou je pravděpodobně trehalóza-6-

fosfát) (Smeekens, 2000). Objevují se též novější informace o tom, že svou roli v cukerné 

signalizaci by mohly hrát i Snf-příbuzné proteinkinázy (SnRK) (Halford, 2006). Regulace 

genové exprese sacharidy, především sacharózou (identifikovány stovky sacharózou 

indukovatelných a podobné množství reprimovatelných genů u Arabidopsis (Price et al., 

2004; Osuna et al., 2007)), se projevuje v různých metabolických procesech jako je 

fotosyntéza, metabolismus škrobu, lipidů, nitrátů, ale účastní se také řízení buněčného 

dělení, pravděpodobně regulace G1/S i G2/M fáze cyklu. 

Esenciální úloha sacharidů v regulaci buněčného dělení byla opakovaně potvrzena v 

řízení exprese D cyklinů. Experimenty s tkáňovou kulturou Arabidopsis ukázaly, že pro 

expresi D2;1, D3;1 a D4;1 cyklinu v G1 fázi buněčného cyklu je rozhodující sacharóza 

(Soni et al., 1995; De Veylder et al., 1999; Riou-Khamlichi et al., 2000; Richard et al., 

2002). Ačkoli exprese D3;1 cyklinu je současně pod kontrolou cytokininů (později 

potvrzeno též pro D2;1 cyklin), zdá se, že signál generovaný sacharózou je v tomto případě 

nadřazený a přítomnost sacharózy je nezbytnou podmínkou pro spuštění cytokininové 

signální kaskády (Riou-Khamlichi et al., 2000; Richard et al., 2002). Vedle sacharózové 

signalizace zjistili Riou-Khamlichi a kol. i možnost indukce exprese D2;1  a D3;1 cyklinu 

glukózou, nicméně signální regulační dráhy obou cyklinů budou v tomto případě odlišné. 

Zatímco dráha spouštějící expresi D2;1 cyklinu je pravděpodobně závislá na aktivitě 

hexokináz, exprese cyklinu D3;1 se zdá být na hexokináze nezávislá (Riou-Khamlichi et 

al., 2000). V apikálním meristému hledíku byla zjištěna indukce exprese sacharózou u D2, 

D3, ale i D1 cyklinu, z nichž exprese D1 a D3 cyklinu byla stimulovatelná též cytokininy 

(Gaudin et al., 2000). U tabákové buněčné kultury BY-2 byla testována závislost exprese 

D cyklinů na dostupnosti hexóz. V případě D2;1 a D3;2 cyklinu došlo k indukci exprese, 

naproti tomu cyklin D3;1 nevykazoval výraznou závislost na endogenní hladině 

monosacharidů (Hartig & Beck, 2006).  

Údaje o regulaci transkripce dalších genů buněčného cyklu jsou pouze kusé. U 

suspenzní buněčné kultury Arabidopsis byla po aplikaci sacharózy zaznamenána indukce 

exprese CDKA a A2;1 cyklinu a snížení exprese některých KRP genů a B1;1 cyklinu (De 

Veylder et al., 1999; Richard et al., 2002). Tabáková suspenzní buněčná kultura BY-2 
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vykazovala po navýšení endogenních hladin hexóz stimulaci exprese A3;2 a B1;2 cyklinu 

v kooperaci s auxiny a cytokininy (Hartig & Beck, 2006). Vliv aplikace sacharózy a 

glukózy na expresi vybraných genů buněčného cyklu byl také sledován u buněčné 

suspenzní kultury a kořenových kultur rajčete. Autoři zjistili, že se přítomností sacharidů 

(glukózy i fruktózy) v médiu indukovala exprese CDKA;1, CDKB1;1 a 2;1, a cyklinu 

A2;1 (Joubes et al., 2001). Význam regulace exprese CDKB sacharidy přisuzují i další 

práce (Francis & Halford, 2006).  

Odlišnosti ve výsledcích dosažených jednotlivými týmy mohou být dány 

různorodostí experimentálního materiálu, porovnání výsledků navíc znesnadňují rozdíly v 

metodických přístupech a dílčí hodnocení expresních profilů vybraných genů buněčného 

cyklu.  

 

2.5. Organogeneze de novo v kontextu buněčného dělení 
Organogeneze de novo je proces utváření nových orgánů z již diferencovaných (příp. 

dediferencovaných) pletiv. Zakládání orgánů de novo může probíhat buď přímo 

z indukovaných buněk primárního pletiva – organogeneze přímá, či nepřímo přes 

vývojovou mezifázi neorganizovaného pletiva – kalusu – organogeneze nepřímá. U mnoha 

rostlinných druhů je nutno ji indukovat uměle, často v podmínkách in vitro. Organogenní 

procesy jsou závislé především na signálech generovaných fytohormony, zejména auxiny a 

cytokininy, v podmínkách in vitro je však většinou nutné exogenní zásobení těmito 

růstovými regulátory. V závislosti na poměru dodaných auxinů a cytokininů je potom 

možné měnit typ zakládajících se struktur; posun rovnováhy směrem k cytokininům vede 

k zakládání prýtů, posun ve prospěch auxinů k indukci kořenů. Při vyrovnaném poměru 

auxinů a cytokininů (z hlediska odpovědi daného pletiva) v kultivačním médiu lze navodit 

tvorbu dediferencovaného pletiva – kalusu  (Skoog & Miller, 1957).  

Pletivo prochází při procesu de novo organogeneze vývojovými fázemi, které 

podmiňují výslednou tvorbu a typ nových orgánů (Sugiyama, 1999):  

1) získání kompetence odpovědět na signál vyvolaný fytohormony  

2) následná dediferenciace a determinace kompetentních buněk k tvorbě určitých 

orgánů na základě rovnováhy růstových regulátorů         

3) vlastní morfogeneze struktur, která je již nezávislá na exogenním zásobení 

růstovými regulátory. 
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V případě přímé organogeneze je první fáze vynechána, neboť buňky takového 

pletiva jsou již plně kompetentní k přijetí signálu. 

Na základě studia termosenzitivních mutant Arabidopsis s defektem v tvorbě kořenů 

a prýtů (srd mutace) byly definovány 3 fáze vedoucí k získání kompetence pletiva k 

organogenní odpovědi (Ozawa et al., 1998): 

1) fáze IC (incompetent) – buňky pletiva nejsou kompetentní k dediferenciaci 

a následné organogenezi 

2) fáze CR – pletivo je kompetentní k rediferenciaci kořenů 

3) fáze CSR - pletivo je kompetentní k rediferenciaci kořenů i prýtů. 

Mutantní linie Arabidopsis srd1-3 (shoot redifferentiation defective) (Yasutani et al., 

1994) se liší v míře schopnosti dokončení jednotlivých vývojových fází vedoucích k 

získání kompetence. Pro přechod z IC do CR fáze je nutná exprese genu srd2, pro přechod 

z CR do CSR fáze potom exprese genu srd3 (Ozawa et al., 1998). Explantáty hypokotylů v 

CSR fázi po přenesení na médium podporující zakládání prýtů (SIM - shoot-inducing 

medium) potřebují pro rediferenciaci prýtů expresi srd1 a 2. Pro kalogenezi na médiu 

podporujícím dediferenciaci (CIM  - callus-inducing medium) je taktéž nutná exprese srd2 

(přechod z IC do CR fáze). Zajímavé je, že kořenové explantáty jsou již v době založení 

kultury v CR fázi (Ozawa et al., 1998).  

U Arabidopsis se také podařilo izolovat geny IRE (increased organ regeneration), 

jejichž mutace vede ke zvýšené tvorbě de novo prýtů za podmínek suboptimálního 

zásobení cytokininy (Cary et al., 2001). Mutantní linie vykazovaly též zvýšenou produkci 

kalusu a kořenů na odpovídajících médiích. Autoři na základě výsledků předpokládají, že 

produkty IRE genů budou fungovat při regulaci dediferenciace a regenerace v době získání 

kompetence k přijetí signálu fytohormonů a to tak, že tuto kompetenci budou snižovat 

(Cary et al., 2001).  Screening cDNA knihoven Arabidopsis odhalil další transkript ESR1 

(enhancer of shoot regeneration) s účastí v regulaci organogeneze (Banno et al., 2001). 

ESR1 kóduje pravděpodobně transkripční faktor s AP2 homeodoménou a jeho nadexprese 

indukuje tvorbu prýtů nezávisle na cytokininech, zatímco tvorba kalusu a kořenů ovlivněna 

není. Předpokládaná funkce ESR1 je v regulaci tvorby prýtů po získání kompetence pletiva 

k organogenní odpovědi (Banno et al., 2001).  

Buněčná proliferace a organogeneze de novo jsou však závislé na regulaci exprese 

řady dalších genů, geny buněčného cyklu, fytohormonální signalizace a geny nutné pro 

ustavení identity meristémů nevyjímaje.  



 28

Dílčí studie zabývající se problematikou vztahu de novo organogeneze k regulaci 

buněčného cyklu se shodují na tom, že pro proces buněčné proliferace a následné tvorby 

orgánů je nutná především exprese CDK a cyklinů (Sugiyama, 1999). Je známo, že 

poranění vedoucí u rostlin většinou k dediferenciaci a tvorbě hojivého pletiva, je spojeno s 

indukcí exprese CDKA (např. Hemerly et al., 1993; Boucheron et al., 2002). Významnou 

úlohu v dediferenciaci mají také cykliny, především cyklin CycD3. Rychle rostoucí 

mutatní linie Arabidopsis schopné dediferenciace na médiu bez růstových regulátorů 

vykazují stabilně zvýšené hladiny CycD3 a CDKA mRNA (Frank et al., 2000). Explantáty 

z Arabidopsis s nadexpresí CycD3 jsou také schopné iniciace a růstu kalusu na médiu bez 

cytokininů (Riou-Khamlichi et al., 1999). Zdá se, že kompetence k dediferenciaci alespoň 

některých pletiv tabáku je vázána i kapacitou exprese mitotických A a B cyklinových genů 

(Boucheron et al., 2002; Yu et al., 2003). Pro buněčnou proliferaci a diferenciaci je však 

nutná možnost regulace hladin jednotlivých cyklinů. Ektopická nadexprese 

MedsaCYCB2;2 v tabáku inhibovala regeneraci kořenů na listových explantátech 

(Weingartner et al., 2003). Podobně naprodukce tabákového CYCA3;2 způsobila u 

listových explantátů Arabidopsis neschopnost regenerace prýtů i kořenů z pletiv kalusu 

(Yu et al., 2003). Vložení CYCA3;2 v antisense orientaci vedlo u tabáku k neschopnosti 

kalogeneze i následné organogeneze (Yu et al., 2003). Na druhé straně v případě 

MedsaCYCA2;2 obdobný zásah nevedl k ovlivnění tvorby kalusu, nicméně následný vývoj 

prýtů a kořenů byl inhibován (Roudier et al., 2003). Z výsledků se nabízí možnost 

přisuzovat jednotlivým cyklinům různé role v dediferenciaci a následné regeneraci orgánů, 

nicméně až po sjednocení metodických přístupů a zkoumaného materiálu bude možné 

vytvořit si ucelenou představu a účelně využít získané poznatky v návazných oborech, 

např. rostlinné biotechnologii.  

V poslední době se ukazuje, že neméně důležitá úloha v řízení dediferenciace a 

organogeneze bude přináležet modifikacím aktivit CDK. Ektopická nadexprese rýžové 

CAK v tabáku indukovala tvorbu kalusu na listových explantátech kultivovaných na médiu 

bez cytokininů (Yamaguchi et al., 2003). Koexprese CAK s cyklinovým partnerem (cyklin 

H) prohloubila fenotypický projev, zatímco aplikace roskovitinu, inhibitoru CDK, ho 

potlačila. Vedle toho naše výsledky ukázaly, že nadexprese kvasinkové CDK aktivační 

fosfatázy Cdc25 v tabáku indukovala de novo tvorbu prýtů na stonkových segmentech bez 

ošetření růstovými regulátory (Suchomelova et al., 2004). V obou případech transformace 

nevyvolala zvýšení endogenních hladin cytokininů, z čehož vyplývá, že cytokininy působí 

v signální dráze regulace buněčného cyklu nadřazeně CDK a že cytokininová signalizace v 
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procesech de novo regenerace probíhá alespoň částečně prostřednictvím regulace aktivity 

CDK. 

Již desítky let je známo, že auxiny a cytokininy mají v indukci de novo organogeneze 

nezastupitelnou roli. Analýzy fytohormonální signalizace na molekulární úrovni tyto 

poznatky potvrzují a do určité míry zpřesňují. Pokud vyjdeme z auxin:cytokininového 

modelu, můžeme předpokládat, že jakýkoli posun v hladinách či citlivosti k jednotlivým 

fytohormonům vyvolá posun v organogenní odpovědi.  

Ke genům účastnícím se auxinové signalizace při regeneraci kořenů patří bezesporu 

rac gen. Rac mutantní linie tabáku byla izolována jako auxin-tolerantní linie s narušeným 

vývojem primárního kořene (Muller et al., 1985). Stonkové segmenty mutantu po ošetření 

exogenním auxinem vytvářely kalus namísto adventivních kořenů vyvíjejících se za 

obdobných podmínek u divokého genotypu (Lund et al., 1997). Rac gen je tedy příkladem 

genu, jehož exprese zvyšuje senzitivitu pletiv k aktuální hladině auxinu. Specifita 

regenerace adventivních kořenů indukovaných auxinem či poraněním je dobře 

demonstrována výsledky studia rtsc mutantu kukuřice a Mortal mutantu jetele (Hetz et al., 

1996; White et al., 1998). Mutace těchto genů narušují zakládání nodálních kořenů (druh 

adventivních kořenů), přičemž vývoj primárního kořene ani tvorba adventivních kořenů 

indukovaných auxinem či poraněním není narušen. rtsc a Mortal mutace tedy zasahuje do 

procesu získání kompetence pro organogenezi kořenů, nicméně rhizogenezi je možné 

vyvolat po předchozím umělém navození dediferenciace (Hetz et al., 1996; White et al., 

1998).  

Zajímavé výsledky z hlediska účasti auxin/cytokininové signalizace přinesla práce 

týkající se mutantních linií Arabidopsis se schopností kalogeneze, případně i regenerace, 

na médiu bez růstových regulátorů (Frank et al., 2000). Bylo zjištěno, že některé linie se 

schopností diferenciace kořenů na bezhormonovém médiu (rooty callus) mají 

mnohonásobně zvýšené endogenní hladiny auxinů a téměř většina rooty callus linií měla 

zvýšené hladiny IAA1 a IAA2 mRNA (geny primární odpovědi na přítomnost auxinu). 

Linie vykazující schopnost tvorby prýtů bez přítomnosti růstových regulátorů (shooty 

callus) měly zvýšené hladiny transkriptu CKI genu a také homeobox genů KNAT1 a 

SHOOTMERISTEMLESS (STM) zodpovědných za utváření stonkového apikálního 

meristému (SAM) beze změn endogenních hladin auxinů a cytokininů. Výsledky 

nasvědčují tomu, že mutantní fenotyp byl v tomto případě způsoben změnou v 

cytokininové signalizaci (Frank et al., 2000). Jak ukázaly další organogenní experimenty 

s Arabidopsis, exprese genů zahrnutých v utváření meristému: STM, ale také CLAVATA1 
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(CLV1) a WUSCHEL (WUS), koreluje se zahájením tvorby meristematických struktur 

(Cary et al., 2002). Poněkud časnější je exprese genů CUP-SHAPED COTYLEDON1 a 2 

(CUC1 a 2), jež jsou vyžadovány pro expresi STM (Cary et al., 2002).  Korelace mezi 

hladinami fytohormonů a organogenní odpovědí demonstruje charakter mutantu hoc (high 

organogenic capacity) z Arabidopsis, který vykazuje několikanásobně zvýšené endogenní 

hladiny cytokininů a zároveň disponuje kapacitou organogeneze prýtů na médiu bez 

růstových regulátorů (Catterou et al., 2002). Také pozitivní ovlivnění exprese (aktivační 

tagging) rostlinného ipt (izopentenyltransferáza) genu Sho (Shooting) z petúnie vedlo ke 

zvýšené tvorbě prýtů v tkáňových kulturách za současného zvýšení hladin cytokininů 

izopentenyladeninového typu (Zubko et al., 2002). Význam cytokininové signalizace v 

organogenních procesech prokázaly již experimenty s cki (cytokinin-independent) mutanty 

Arabidopsis (Kakimoto, 1996). Kalus odvozený z těchto rostlin byl schopen rediferenciace 

prýtů bez přítomnosti exogenních cytokininů. Předpokladá se, že CKI1 protein je součástí 

signálně transdukční dráhy cytokininů, pravděpodobně cytokininový receptor (Kakimoto, 

2003), a tak by CKI1 mohl vzhledem k diferenciaci prýtů determinovat senzitivitu buněk k 

cytokininovému signálu. Další složka cytokininové signalizace, response regulátory ARR, 

se také významně podílejí na regulaci de novo organogeneze. Nadexprese ARR4 v 

Arabidopsis vede za přítomnosti cytokininů k regeneraci prýtů, zatímco nadexprese ARR8 

tuto regeneraci potlačuje (Osakabe et al., 2002). Efekt zvýšené exprese jednotlivých 

response regulátorů na tvorbu prýtů je v souladu s jejich rolí v signálně transdukční dráze 

cytokininů (ARR4 pozitivní a  ARR8 negativní regulátor).  

Existence spojujícího článku mezi fytohormonální signalizací a regulací buněčného 

dělení v kontextu organogeneze de novo doplňuje pestrou mozaiku regulačních drah celého 

procesu. Takovýmto pojítkem se zdá být gen PROPORZ1 z Arabidopsis kódující 

transkripční adaptorový protein regulující expresi genů buněčného cyklu. Exprese genu 

PROPORZ1 je pod kontrolou fytohormonů v závislosti na rovnováze auxinů a cytokininů a 

zdá se, že jeho funkce je nezbytná pro přepnutí vývojového programu z proliferace 

k diferenciaci (Sieberer et al., 2003).  
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2.6. Úloha buněčného dělení v regulaci nástupu kvetení 
Přechod z vegetativní do reproduktivní fáze je pro rostlinu významnou 

ontogenetickou událostí. Časování tohoto okamžiku je důležité pro správný průběh a 

dokončení reprodukce, a proto si rostliny vyvinuly mechanismy precizně monitorující 

podmínky okolního prostředí (fotoperioda, teplota a dostupnost vody a živin) i vnitřní 

poměry v rostlinném těle (vývojová fáze, dostupnost metabolitů apod.). Nástup kvetení je 

náhlý proces nejčastěji spuštěný signálem(y) generovaným(i) výše uvedenými 

podmínkami, který vyvolá kasakádu reakcí v rostlině vedoucí ke změně stavby stonkového 

apikálního meristému (SAM), jež následně začne produkovat květní struktury. Rostliny lze 

na základě toho, která podmínka je pro ně rozhodující, rozdělit na: fotoperiodicky citlivé, 

indukovatelné sumou nízkých teplot a autonomně regulované.  

Původní předpoklad jediné molekuly (florigenu) spouštějící v SAM změny spojené 

s kvetením byl v současnosti nahrazen řadou dalších hypotéz o povaze květního signálu, 

z nichž je v současnosti nejvíce přijímána multikomponentní teorie kvetení (Bernier, 

1988). Tato teorie je založena na myšlence, že signální úlohu v indukci kvetení bude mít 

celý soubor látek, především však asimiláty a fytohormony (gibereliny a cytokininy).  

Již téměř půl století je zkoumán vliv giberelinů na indukci kvetení. Z obrovského 

množství získaných dat lze uzavřít, že gibereliny mají specifickou funkci květního stimulu 

především u rostlin, které vytvářejí ve vegetativní fázi přízemní růžici, u kterých dokáže 

giberelin nahradit požadavek dlouhodenního fotoperiodického signálu (např. Lang, 1965). 

Panuje však dosud nejasnost, zda gibereliny stimulují pouze dlouživý růst stonku (nutná 

podmínka pro květní iniciaci) nebo mění přímo morfogenetický program v SAM, i když 

důkazy regulace exprese genů souvisejících s nástupem kvetení (SOC1, LEAFY) a 

existence vlastní giberelinem-indukované dráhy (viz dále) svědčí o tom, že i druhý 

regulační mechanismus u rostlin funguje (Mouradov et al., 2002). Pozitivní vliv cytokininů 

na indukci kvetení je obecně přijímán až v posledních 15 letech. Zdá se, že cytokininy 

stimulují kvetení nejen u fotoperiodicky citlivých, ale také u autonomně regulovaných 

druhů (Bernier et al., 1993; Dielen et al., 2001). Ačkoli přesná úloha cytokininů v indukci 

kvetení není dodnes vyjasněna, většina současných prací předpokládá, že hlavní podíl 

cytokininů v tomto procesu bude v regulaci buněčného dělení (Dewitte et al., 1999; 

Corbesier et al., 2003), nicméně je nutno mít na paměti, že se cytokininy též podílejí na 

regulaci exprese řady genů identity SAM a genů signálně transdukční dráhy iniciace 

kvetení (Bonhomme et al., 2000; Fletcher, 2002). Důležitou složkou květního signálu jsou 
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sacharidy, u nichž se vedle výživové funkce ukazuje důležitá i jejich úloha signální. 

Sacharóza se akumuluje velmi brzy po přijetí indukčního signálu v apikálním meristému 

(Bodson & Outlaw, 1985), kde aktivuje expresi genů květního meristému, vedle toho však 

i genů regulace buněčného cyklu (např. D cyklinů) (Blazquez et al., 1998; Roldan et al., 

1999; Meijer & Murray, 2001). Sacharóza také např. dokáže zvrátit mutatní fenotyp rostlin 

Arabidopsis vykazujících opožděný nástup kvetení (Roldan et al., 1999). 

 
 

Obr. 4: Interakce drah květní indukce u Arabidopsis. Jednotlivé dráhy 
monitorují délku dne, sumu nízkých teplot a také podmínky vnitřního prostředí. 
Signály ze všech drah se setkávají na úrovni regulace exprese jednoho čí více 
genů integrátorů, FT (Flowering locus T), SOC1 (Suppressor of Overexpression 
of Constans1) a LFY (Leafy). Exprese těchto genů vede k posílení exprese LFY 
a indukuje expresi dalšího genu identity květního meristému AP1 (Apetala1). 
Regulace exprese represoru FLC (Flowering Locus C) soustřeďuje signály 
z vernalizační a autonomní dráhy, regulace genu CO (Constans) je pod 
kontrolou dráhy stimulované dlouhým dnem a také dráhy regulované kvalitou 
světla. ↓ indukce exprese, ⊥ inhibice exprese (převzato z Putterill 2004). 
 

U Arabidopsis (modelového organismu pro studium molekulárních mechanismů 

květní indukce) se do určité míry podařilo charakterizovat síť signálních drah koordinující 

nástup kvetení v SAM na základě vnějších či vnitřních stimulů, jež vedou k expresi genů 

identity květního meristému (především LEAFY a APETALA1) a ty následně indukují 

expresi genů identity květních orgánů (APETALA2, 3 a AGAMOUS) (Mouradov et al., 

2002; Putterill et al., 2004) (zjednodušený model regulační sítě v  obr. 4).  
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Představa vztahu složek květního stimulu k expresi jednotlivých genů této kaskády je 

však zatím poněkud mlhavá. Bylo zjištěno, že fytohormony a sacharóza mají pozitivní vliv 

na expresi genu pro transkripční faktor LEAFY (Blazquez et al., 1998). Cytokininy spolu 

s gibereliny také pozitvně regulují expresi MADS A genu (homolog SOC1 u Arabidopsis) u 

hořčice, nicméně efekt sacharózy na expresi tohoto genu prokázán nebyl (Bonhomme et 

al., 2000). Složitost vztahů jednotlivých regulačních drah vedoucích k přepnutí 

vývojového programu u dlouhodenní rostlin Arabidopsis naznačuje recentní model 

naznačený na obr. 5. 

 

 
Obr. 5: Model regulace nástupu kvetení v SAM rostlin Arabidopsis vystavených 
indukční fotoperiodě (LD- long day). Předpokládá se, že přepnutí vývojového 
programu je spuštěno interakcí signálů z listů a molekul produkovaných v SAM. Suc – 
sacharóza, iP – izopentenyladenin, FT – Flowering locus T, CO – Constans, AP1 – 
Apetala1, SOC1 – Suppressor of Overexpression of Constans1, GA – gibereliny, LFY – 
Leafy (upraveno podle Bernier & Perilleux, 2005).  

 

Úloha buněčného dělení v nástupu generativní fáze je především ve změně velikosti 

a tvaru v různých částech SAM, tedy změnách spojených u mnoha rostlinných druhů s 

přechodem ke kvetení. Urychlení buněčného dělení v SAM je velmi časnou událostí 

související s nástupem kvetení a předchází (o mnoho hodin, někdy i dní) založení prvních 

květních struktur (Jacqmard et al., 2003). Zvýšená rychlost buněčného dělení je většinou 

způsobena zkrácením G1 fáze (podrobně v práci Gegas & Doonan, 2006). Vedle toho ale 

Bernier a kol. ukázali, že u Sinapis alba se za neindukčních podmínek aplikací cytokininu 
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vyvolá u buněk vegetativního SAM zkrácení S a G2 fáze, což částečně simuluje stav po 

vystavení SAM indukčním podmínkám, kdy dochází ke zkrácení S, G2, ale i G1 fáze 

(Bernier et al., 1993). Přechod ke kvetení u Sinapis alba, Silene coeli-rosa a Pharbitis nil 

je také spojen s aktivací latentních replikačních počátků, což vede ke zkrácení S fáze 

buněčného cyklu (Houssa et al., 1990; Durdan et al., 1998). Jelikož podobný efekt na 

délku S fáze mají cytokininy, je možné, že stimulační vliv cytokininů z hlediska nástupu 

kvetení je zprostředkován i touto cestou. Úzkou souvislost regulace buněčného dělení a 

regulátorů květní iniciace naznačují experimenty, kdy u rostlin hledíku s potlačenou 

epxresí genu FLO (homolog LEAFY u Arabidopsis) nedošlo k nárůstu mitotické aktivity 

v SAM (Vincent et al., 1995). 

Dosud nevyřešená zůstává otázka, v jakém vztahu je změna rychlosti dělení k dalším 

dějům spojeným s přechodem ke kvetení. Z tohoto hlediska se zdá být zajímavá studie u 

fotoperiodicky citlivé rostliny Sinapis alba, kde bylo zjištěno, že aplikace sacharózy a 

cytokininů simuluje v určitých ohledech efekt indukční fotoperiody (Bernier et al., 2002). 

U sacharózy se jednalo mj. o zvýšení hladin škrobu, aktivity kyselé invertázy, zvýšení 

počtu rychle se dělících buněk a změnu struktury jadérka. Aplikace cytokininu vyvolala 

vedle dalších také zvýšení hladin škrobu, aktivaci exprese SaMADS A genu, zkrácení S a 

G2 fáze cyklu a zvýšení mitotického indexu a vyšší rychlost zakládání listů (Bernier et al., 

2002). Jelikož se sacharidy spolu s fytohormony (zvláště cytokininy) významně podílejí na 

regulaci buněčného dělení, které je zároveň nutnou podmínkou pro přestavbu 

vegetativního SAM v květní meristém (viz výše), lze si snadno představit, že vhodnou 

modifikací buněčného cyklu simulující efekt zmiňovaných signálních molekul by bylo 

možné regulovat časování reproduktivní fáze.  
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3. Diskuse 
 
Náplní předložené práce je studium vybraných fyziologických a biochemických 

aspektů růstu a vývoje rostlin v podmínkách in vitro s využitím transgenních rostlin tabáku 

s vneseným mitotickým aktivátorem cdc25 z kvasinky Schizosaccharomyces pombe. Cílem 

této studie bylo přinést nové poznatky o regulaci G2/M fáze buněčného cyklu u rostlin a 

jejím podílu v morfogenních a vývojových procesech, a přispět tak upřesnění současného 

modelu regulace nástupu mitózy u rostlin. S ohledem na dnes již rozsáhlé množství dat 

získaných ze studia rostlinného buněčného cyklu se v prvním přiblížení může jevit studium 

vybraného experimentálního materiálu transformovaného cizorodým genem jako 

nerelevantní, zbytečné či téměř zpátečnické. Většina klíčových genů a jimi kódovaných 

proteinů účastnících se regulace buněčného cyklu byla alespoň u modelových organismů 

(Arabidopsis, rýže, tabák) objevena a jejich funkce alespoň částečně ověřena. Vzhledem 

k tomu, že u Arabidopsis a rýže je v současnosti známa sekvence celého genomu, je tento 

pokrok v pochopení regulačních mechanismů buněčného dělení více než logický. Právě 

proto je však značně překvapující, že se ani cestou prohledávání v genomech uvedených 

organismů ani u jiných vyšších rostlin nepodařilo nalézt ortolog cdc25 aktivační fosfatázy, 

jež je přítomna a funkční u všech ostatních zástupců eukaryotické říše, tedy u živočichů a 

hub, a jak zdá se, i u některých řas (viz Khadaroo et al., 2004 versus Bisova et al., 2005).  

V nedávné době u Arabidopsis objevily důkazy o existenci malého proteinu 

odpovídajícího katalytické podjednotce homologní k Cdc25, jež v in vitro podmínkách 

defosforyluje rostlinnou CDK, její exprese v S. pombe však nedokáže komplementovat 

cdc25− mutantní fenotyp (Landrieu et al., 2004a). Ačkoli se zdá, že uvedený protein by 

mohl fungovat jako mitotický aktivátor, nebyla pozorována očekávaná zvýšená exprese 

Arath;CDC25 v rychle se dělících pletivech (Sorrell et al., 2005). V poslední době se 

objevují pochybnosti o tom, zda se tento protein vůbec účastní regulace buněčného cyklu, 

protože se objevují důkazy, že by pravděpodobněji mohl být zahrnut do metabolismu 

arsenu (Bleeker et al., 2006). Aktivační defosforylace CDK hraje u většiny eukaryot 

rozhodující úlohu v průchodu G2/M kontrolním bodem cyklu, aktivita Cdc25 je tedy pro 

buňku signál typu „všechno nebo nic“ (O'Farrell, 2001). Do jaké míry toto tvrzení platí i 

pro rostliny však zůstává nevyřešenou otázkou. Novou, originální představu o mechanismu 

regulace G2/M fáze rostlinného buněčného cyklu prezentovala skupina Prof. Dirka Inzého. 

Nastínila totiž možnost, že u rostlin by mohla být klíčovým regulátorem G2/M přechodu 

CDKB kináza (Boudolf et al., 2006). Exprese a aktivita této kinázy, narozdíl od CDKA, je 
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omezena na pozdní G2 fázi cyklu, nadto je schopna inaktivačně fosforylovat KRP proteiny, 

inhibitory CDKA, a tak aktivovat CDKA/cyklinové komplexy, a tím potažmo urychlit 

vstup do mitózy (Verkest et al., 2005; Boudolf et al., 2006). Tato práce však neuvažuje 

nebo alespoň výslovně nezmiňuje důležitý fakt, že pro průchod G2/M fází je nutná 

defosforylace CDKA, a to nezávisle na aktivitě CDKB. Je také dále nutno připomenout, že 

i tato kináza (CDKB) má konzervovaná aminokyselinová rezidua, jež pravděpodobně 

podstupují (de)fosforylaci (Sorrell et al., 2001; publikace 4).  

Jak je tedy zabezpečeno, že při vstupu buňky do mitózy a vytvoření aktivního 

CDK(A)/cyklinového komplexu je CDK defosforylována na konzervovaných 

aminokyselinových zbytcích (threoninu 14 a tyrosinu 15)? Jako nejpravděpodobnější se 

jeví možnost, že rostlinná CDK aktivační fosfatáza bude na základě sekvenční homologie 

nepříbuzná eukaryotickým Cdc25, a proto bylo pátrání dosud neúspěšné.  

Význam aktivační defosforylace CDK před vstupem do mitózy zesiluje i fakt, že u 

rostlin existuje inaktivační kináza Wee1 fosforylující CDK na stejných místech a že 

aktivační defosforylace je regulovatelná cizorodou Cdc25 fosfatázou (Zhang et al., 1996; 

Zhang et al., 2005). Na základě těchto poznatků lze říci, že studium G2/M fáze rostlinného 

buněčného cyklu s využitím rostlin s introdukovaným cizorodým genem pro Cdc25 je stále 

opodstatněné a aktuální, o čemž svědčí i fakt, že práce zabývající se experimenty 

s tabákem transformovaným kvasinkovým cdc25 genem (Spcdc25) jsou stále citovány 

(Bell et al., 1993 – 29x; McKibbin et al., 1998 – 37x; Suchomelová et al., 2004 (publikace 

1) – 4x; Orchard et al., 2005 (publikace 4) – 3x) nejen ve specializovaných publikacích, ale 

i v článcích přehledných zabývajících se regulací rostlinného buněčného cyklu (De 

Veylder et al., 2003; Zhang et al., 2005; Gegas & Doonan, 2006). 

Výchozím stimulem pro studium transformovaných rostlin s vneseným cdc25 genem 

z poltivé kvasinky (Spcdc25) byla skutečnost, že Cdc25 mitotický aktivátor je u kvasinky 

(ale i živočichů) klíčovým faktorem rozhodujícím o vstupu buňky do mitózy (Moreno et 

al., 1990), který v případě nadexprese vyvolá u kvasinek zkrácení G2 fáze a zmenšení 

velikosti buněk vstupujících do mitózy (Russell & Nurse, 1986). Bell a kol. proto 

transformovali tabák (Nicotiana tabacum, cv. Samsun) Spcdc25 cDNA pod 35S CaMV 

promotorem a odvodili 9 nezávislých linií, u nichž testovali možnost ovlivnění rostlinného 

vývoje expresí Spcdc25 (Bell et al., 1993). Překvapivě bylo zjištěno, že vedle zmenšení 

velikosti buněk kořenového meristému u vybrané transgenní linie byly u 8 linií pozorovány 

především změny v morfologii listů a urychlení nástupu kvetení oproti divokému 

genotypu. Snaha porozumět mechanismům způsobujícím tyto fenotypové změny vedla 
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naši pracovní skupinu k myšlence testovat ovlivnění dalších vývojových procesů 

spojených se změnou intenzity buněčného dělení, jak bude demonstrováno dále, doplnit 

tak mozaiku vývojových, morfologických a biochemických změn vyvolaných expresí 

mitotického aktivátoru a na základě těchto dat vytvořit návrh možných interakcí 

s rostlinnými regulačními drahami.      

Práce týkající se de novo regenerace na stonkových segmentech tabáku (publikace 1) 

vycházela především z myšlenky, že proces úzce spjatý s regulací buněčného dělení může 

být konstitutivní expresí vneseného mitotického aktivátoru (Spcdc25) ovlivněn. Pro vlastní 

výsledky a jejich interpretaci pak byla bezesporu významná průlomová práce Zhanga et al. 

(1996). Autoři prokázali, že v in vitro podmínkách lze aktivovat rostlinnou CDK 

kvasinkovou Cdc25 fosfatázou a že podobný aktivační efekt má i aplikace cytokininů 

k buněčné kultuře Nicotiana plumbaginifolia. Význam cytokininů pro regulaci vstupu 

buňky do mitózy byl potvrzen i výsledky dalších autorů, kteří ukazují, že nepřítomnost 

cytokininu vede u tkáňových kultur k zablokování v G2 fázi cyklu a naopak u kultur 

nezávislých na exogenním cytokininu dochází v pozdní G2 fázi k nárůstu endogenních 

hladin cytokininů, což souvisí s nadcházející mitózou (např. Redig et al., 1996; Laureys et 

al., 1998). Proces zakládání struktur de novo je většinou striktně závislý na vhodném 

poměru exogenně aplikovaného auxinu a cytokininu (Skoog & Miller, 1957). Naše 

výsledky přinesly důkaz o tom, že konstitutivní exprese kvasinkové cdc25 (Spcdc25) 

dokáže v určité míře simulovat vliv cytokininů i v tak komplexním procesu jako je de novo 

organogeneze. Vedle skutečnosti, že experimenty odhalily posun v organogenní odpovědi 

transgenního tabáku ve prospěch tvorby prýtů, ukázaly také možnost indukovat zakládání 

prýtů i bez přítomnosti růstových regulátorů v médiu, kdy kontrolní genotyp nevykazuje 

schopnost tvorby orgánů de novo (publikace 1).  

Ačkoli se může zdát, že námi zjištěná snížená schopnost zakládání kořenů de novo u 

Spcdc25 transgenních linií je v rozporu s výsledky získanými McKibbinem a kol., kteří 

zjistili zvýšenou tvorbu primordií laterálních kořenů u tabáku transformovaného Spcdc25 

genem pod inducibilním promotorem (McKibbin et al., 1998), rozdíly lze pravděpodobněji 

přičíst tomu, že se adventivní kořeny a kořeny laterální nezakládají ze stejných pletiv. Je 

známo, že buňky pericyklu, pokud se nedělí, jsou zastaveny v G2 fázi cyklu (Doerner et al., 

1996), zdá se tedy logické, že exprese mitotického aktivátoru zmnoží počet založených 

primordií u transgenního materiálu. Na druhé straně v případě nepřímé de novo 

organogeneze se kořeny zakládají z pletiva kalusu, tedy nediferencovaného proliferujícího 

pletiva, kde o typu zakládajícího se orgánu rozhoduje primárně poměr dostupných auxinů a 
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cytokininů. Jestliže Spcdc25 exprese v tabáku simuluje efekt cytokininů, je 

pravděpodobné, že v tomto případě nebude zakládání kořenů posíleno, nýbrž potlačeno. 

Tuto představu zesiluje i fakt, že u rostlin pěstovaných v podmínkách in vitro je kořenový 

systém (adventivní kořeny založené na bazální řezné ploše segmentu v průběhu jedné 

subkultivace) u transgenních rostlin průkazně menší oproti rostlinám kontrolním 

(publikace 3). 

 V souladu s představou, že konstitutivní exprese Spcdc25 urychlí vstup do mitózy a 

potažmo celý buněčný cyklus, byl ověřováním rychlosti zakládání prýtů v počátečních 

stádiích vývoje prokázán i časnější výskyt meristemoidů v pletivech explantátů Spcdc25 

transgenních linií. Výsledky byly potvrzeny u čtyřech nezávisle transformovaných linií (A, 

B, C a F) a následně byla ověřena i schopnost organogeneze na médiu bez růstových 

regulátorů u Spcdc25 tetracyklin-inducibilní linie za indukčních podmínek, což dále 

zvyšuje spolehlivost a vypovídací hodnotu uvedených výsledků. V naší laboratoři se také 

podařilo s využitím Spcdc25 tetracyklin-inducibilních transformantů zjistit, že exprese 

Spcdc25 je nezbytná pro vlastní založení struktur, nicméně pro následný vývoj orgánů již 

exprese Spcdc25 vyžadována není (Uchytilová, 2006), což nasvědčuje tomu, že kultura 

(transgenní linie i divoký genotyp) se v dané době stává nezávislá na exogenním 

cytokininu. 

Z literárního přehledu je zřejmé, že cytokininy regulují průchod buněčným cyklem 

především dvěma hlavními cestami: 1) indukují expresi D cyklinů nutných pro přechod 

G1/S fází a 2) stimulují aktivační defosforylaci CDK v G2/M fázi cyklu (viz kap. 2.4.1.2.). 

Zásah do obou regulačních kroků simulující účinek cytokininu, tedy nadexprese D cyklinu 

a navýšení „poolu“ defosforylované CDK, by mohl mít podobný efekt na procesy 

související s buněčným dělením. U Arabidopsis s nadexpresí cyklinu D3 byla zjištěna 

schopnost indukce a proliferace zeleného kalusu z listových explantátů na médiu bez 

cytokininů, který je u divokého genotypu pro kalogenezi vyžadován. Z tohoto kalusu však 

nebylo možné regenerovat prýty (Riou-Khamlichi et al., 1999). V kontextu dalších změn 

vyvolaných touto transformací a odlišností ve fenotypu indukovaných expresí Spcdc25 (viz 

dále v diskusi) se zdá, že regulační potenciál cytokininů v G1/S a G2/M fázi bude alespoň 

do určité míry specifický. Potvrzují to i výsledky experimentů s listovými explantáty 

tabáku s nadexpresí CDK aktivující kinázy (CAK) R2 z rýže (Yamaguchi et al., 2003). 

Aktivační fosforylace CDK zde vedla k indukci tvorby kalusu na médiu bez cytokininů (u 

divokého genotypu spouštějící rhizogenezi), což přináší další důkaz nejen o významu 
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posttranslačních modifikací CDK pro regulaci buněčného cyklu, ale i o odlišnosti 

deregulace průběhu G1/S a G2/M fáze napodobující efekt cytokininu.  

Pro potvrzení vztahu mezi pozorovanými morfologickými změnami a působením 

produktu vneseného genu bylo nutno článek týkající se de novo organogeneze doplnit o 

výsledky korelace hladin Spcdc25 transkriptu s časováním výskytu organogenních struktur 

u Tx-inducibilní linie (publikace 1). Ačkoli byl protokol pro ověření přítomnosti 

transkriptu publikován již v první práci s Spcdc25 transgenním tabákem (Bell et al., 1993), 

rozhodli jsme se nakonec stanovit znovu míru exprese Spcdc25 u všech studovaných linií 

transgenního tabáku pěstovaného v našich laboratorních podmínkách (publikace 1 a 3). 

Množství Spcdc25 mRNA jsem kvantifikovala pomocí RT PCR, které jsme prováděla ve 

spolupráci s laboratoří Dr. Martina Pospíška (Katedra genetiky a mikrobiologie PřF UK). 

Kvalitu izolované RNA z rostlin tabáku jsem ověřovala pomocí nové alternativy RNA 

denaturační elektroforézy v Tris-acetátovém pufru (TAE), jejíž vhodnost a účinnost se 

právě v uvedeném období v laboratoři Dr. Pospíška testovala. Vzhledem k tomu, že jsem 

pomohla validizovat účinnost této nové metody na RNA izolované z transgenních rostlin a 

výslednou publikaci jsem zahrnula do předkládané práce (publikace 2), dovolím si krátce 

shrnout výhody tohoto nového elektroforetického postupu.  

Dnes nejpoužívanějším protokolem pro separaci RNA je elektroforéza v MOPSovém 

pufru, kde se pro denaturaci RNA molekul používá formaldehydu a formamidu. 

Samozřejmě lze použít i jiných elektroforetických metod, ale vždy v přítomnosti silných 

denaturačních agens. Nevýhodou takovýchto látek je zejména jejich vysoká toxicita. Tris-

acetátová denaturační elektroforéza metodicky vychází z klasického postupu pro separaci 

DNA. Jako jediného denaturačního agens se zde ale používá jen formamidu, který musí 

tvořit alespoň 60 % testovaného vzorku. Prezentovaná práce (publikace 2) ukazuje, že 

elektroforéza v TAE pufru je vhodná pro testovaní integrity RNA, Northern blotting a 

odhad velikosti jednotlivých RNA molekul a že v uvedených aspektech je srovnatelná 

s běžnou RNA elektroforézou v MOPSovém pufru. Kromě výrazného snížení expozice 

laboratorních pracovníku toxickým a karcinogenním látkám, RNA elektroforéza v TAE 

pufru představuje levnější a rychlejší alternativu k dosud používaným postupům.    

Studie zabývající se regulací nástupu kvetení u transgenního materiálu (publikace 3) 

částečně vycházela z práce Bella a kol. (1993), kteří poprvé transformovali fotoperiodicky 

neutrální tabák Nicotiana tabacum, cv. Samsun Spcdc25 cDNA a u rostlin všech 

hodnocených transgenních linií pěstovaných ve skleníkových podmínkách pozorovali 

časnější nástup kvetení. Druhým nezávislým impulsem pro vznik této práce bylo naše 
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zjištění, že při dlouhodobém udržování kultury množené z nodálních segmentů v in vitro 

podmínkách, kdy rostliny divokého genotypu setrvávají po neomezenou dobu ve 

vegetativní fázi, u čtyřech sledovaných transgenních linií postupně narůstal podíl rostlin 

s vytvořenými květními primordii (Suchomelova, 1999). Systematické hodnocení zahrnuté 

v uvedeném článku tento fenomén potvrdilo. Jelikož v současnosti převládá názor, že 

signál pro přepnutí vegetativní fáze na fázi generativní je multikomponentní povahy, kde 

dílčími složkami jsou fytohormony (mj. i cytokininy) a asimiláty ((Bernier, 1988), viz kap. 

2.6.), a protože konstitutivní exprese Spcdc25 simuluje, alespoň z hlediska regulace 

buněčného dělení, efekt cytokininů (viz výše a dále), dá se předpokládat, že Spcdc25 

transformace přebírá alespoň částečně úlohu cytokininů v regulaci kvetení.  

Velmi zajímavé výsledky přinesla také kultivace rostlin na médiu se zvýšeným 

obsahem sacharózy (publikace 3). Sacharóza, důležitá složka květního stimulu u 

fotoperiodicky citlivých (Corbesier et al., 1998) a pravděpodobně i autonomních druhů 

(Dielen et al., 2001; Dielen et al., 2003), zkrátila ve vyšších koncentracích (5 a 7 % (w/v)) 

nejen dobu do kvetení u transformovaných rostlin, ale byla schopna přepnout vývojový 

program i u kontroly. Nicméně doba nutná pro vytvoření květních struktur byla vždy 

výrazně delší oproti transgenním rostlinám. Sacharidová signalizace v buněčném cyklu je 

především soustředěna na urychlení G1/S fáze prostřednictvím indukce exprese D cyklinů 

(Riou-Khamlichi et al., 2000). Pouhá nadexprese D cyklinů však pro indukci kvetení není 

dostačující, jelikož mutantní rostliny Arabidopsis s nadexpresí CycD3 měly opožděný 

nástup kvetení ve srovnání s kontrolou (Riou-Khamlichi et al., 1999). Vysvětlením pro 

sledované rozdíly by tedy mohlo být, že pokud se zvýšenou dostupností sacharidů urychlí 

průchod G1/S fází, a konstitutivní exprese Spcdc25 zabezpečí urychlení nástupu mitózy, 

celý buněčný cyklus se výrazně zkrátí. Sacharóza však pravděpodobně stimuluje i expresi 

některých genů autonomní dráhy regulace kvetení (např. FLC, (Putterill et al., 2004)). 

Jelikož zvýšená rychlost dělení buněk v SAM je jednou z časných událostí v apexu při 

přechodu ke kvetení, zdá se, že transformací mitotickým aktivátorem může zásah do tohoto 

procesu probíhat přinejmenším dvěma cestami.  

U Spcdc25 rostlin byl také zjištěn vyšší obsah endogenních sacharidů (publikace 3), 

což by mohlo částečně vysvětlovat zrychlený vývoj transformovnaých rostlin. Tato 

skutečnost však bude diskutována v souvislostech buněčného dělení až společně 

s výsledky získanými z měření sacharidů u buněčných kultur (viz dále). 

Vedle časnější generativní fáze byl u transgenních rostlin zjištěn též menší počet listů 

vytvořených do kvetení ve srovnání s divokým genotypem při stejném zásobení sacharidy 
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(publikace 3). U fotoperiodicky neutrálních druhů je regulace nástupu generativní fáze 

autonomní, tj. závislá pouze na vnitřních poměrech v rostlině. Důležitým kritériem pro 

přepnutí vývojového programu je dosažení určitého počtu listů (stabilně pro daný druh). 

Spcdc25 transgenní tabák se i v tomto parametru liší od kontroly, a sice ve skleníkových 

podmínkách je kritický počet listů pro zahájení kvetení pouze 1/3 počtu listů kontroly 

(Smoloňová, 2003; Vojvodová, 2005). Ačkoli tento fakt se zdá být určující pro regulaci 

nástupu kvetení i v in vitro podmínkách, je nutné si uvědomit, že vyjmutím nodálního 

segmentu z celistvé rostliny a vysazením na nové médium se naruší vnitřní korelace, takže 

rostlina, pokud je ve vegetativní fázi, musí vytvořit stejný počet listů jako rostlina 

pěstovaná ze semene (Dennin & McDaniel, 1985). V našem systému však toto platí pouze 

pro kontrolní materiál při nižším zásobení sacharidy, kdy po vysazení rostlin udržovaných 

z nodálních segmentů do podmínek ex vitro vytvořily stejný počet listů jako rostliny 

dopěstované ze semen.  

Během vývoje rostlin se vytváří akropetální gradient květní kapacity podél osy 

stonku, což se projevuje tím, že rostliny dopěstované z apikálních pupenů po vyjmutí 

kvetou dříve než rostliny z pupenů bazálních (Gebhardt & McDaniel, 1991). Z námi 

získaných výsledků vyplývá, že tento gradient je u transgenních rostlin (oproti divokému 

genotypu) narušen, takže rostliny dopěstované jak z apikálních, tak i z bazálních segmentů 

kvetou po vytvoření podobného počtu listů (publikace 3). Literární data pro vysvětlení 

tohoto fenoménu chybějí,  nicméně s ohledem na funkci vneseného genu lze spekulovat, že 

transformací jsou zasaženy především aktivně se dělící pletiva, tedy i meristémy 

prorůstajících úžlabních pupenů. Tuto představu podporují i výsledky hodnocení stavby 

SAM u velmi mladých vegetativních rostlin dopěstovaných ve skleníku. Narozdíl od 

kontrolních rostlin, SAM transgenních rostlin vykazoval charakteristiky bližší květnímu 

meristému (meristém s vyklenutým dómem, větší počet meristematických buněk aj.) 

(Vojvodová, 2005). Dále tuto hypotézu podporují i výsledky roubovacích experimentů, 

kdy rychlost nástupu kvetení byla vždy určena původem roubu (úžlabního pupene bez 

listu), nikoli vývojovým stavem či původem (kontrola x transformant) podnože 

(Smoloňová, 2003; Vojvodová, 2005). Zdá se tedy, že Spcdc25 exprese vyvolává alespoň u 

fotoperiodicky neutrálních druhů takové morfologické (stavba meristému) a biochemické 

(zvýšení hladin sacharidů) změny v SAM, které zvyšují připravenost meristému ke květní 

iniciaci. 

Výsledky týkající se Spcdc25 transgenních buněčných kultur byly shrnuty do dvou 

článků. První článek (publikace 4) je zaměřen převážně na studium buněčného cyklu 
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tabákové kultury BY-2 exprimující Spcdc25, nicméně vhodně srovnává vybrané 

charakteristiky s hodnocením buněčných kultur tabáku N. tabacum, cv. Samsun taktéž 

částečně zahrnutém do uvedené publikace. Součástí práce bylo mimo jiné zjištění, že 

exprese Spcdc25 vede u transgenní linie ke zkrácení G2 fáze cyklu s kompenzací 

v prodloužení G1 fáze, což je plně v souladu s fenotypem, jež vykazuje mutantní klon S. 

pombe s nadexpresí cdc25 (Russell & Nurse, 1986). Testování aplikace lovastatinu, 

inhibitoru syntézy izoprenoidních cytokininů, potvrdilo u Spcdc25-exprimujících kultur 

procházejících G2/M fází nezávislost na přítomnosti cytokininu, což souhlasí s výsledky 

získanými u buněčných kultur Nicotiana plumbaginifolia, u nichž požadavek cytokininu 

pro aktivaci CDK byl nahrazen expresí Spcdc25 (Zhang et al., 1996; Zhang et al., 2005). 

V souladu s tím jsou i výsledky pocházející z naší laboratoře, které ukazují, že proces 

zakládání prýtů de novo není u Spcdc25 linií (na rozdíl od kontroly) aplikací lovastatinu 

významněji ovlivněn (Uchytilová, 2006).  

Vedle nárůstu aktivity CDKA v G2/M fázi u Spcdc25 linie byl taktéž pozorován 

časnější nárůst a prodloužení aktivity CDKB (G2/M rostlinně specifická CDK viz kap. 

2.1.1., publikace 4). Schopnost urychlit a prodloužit aktivitu CDKB prostřednictvím 

exprese Spcdc25 přináší tedy další důkaz o tom, že i aktivita této kinázy bude 

regulovatelná (de)fosforylací na konzervovaných místech. Tato skutečnost tedy na jedné 

straně podporuje představu významné účasti CDKB v regulaci nástupu mitózy (Boudolf et 

al., 2006), avšak na straně druhé zeslabuje argumenty zpochybňující existenci rostlinné 

Cdc25-podobné fosfatázy.      

Další výsledky uvedené v  publikaci 4 souvisejí s výsledky uvedenými v publikaci 5, 

proto jsem považovala za vhodné diskutovat uvedené charakteristiky společně. Ačkoli 

výsledků bylo dosaženo s jiným experimentálním materiálem (BY-2 (publikace 4) x 

buněčné kultury cv. Samsun (publikace 5)) a v jiných laboratorních podmínkách, v 

převážné většině případů se velmi dobře shodují, a nabývají tak na přesvědčivosti.   

U obou kultur bylo hodnoceno uspořádání buněk v suspenzní kultuře. Narozdíl od 

kontrolního materiálu tvořícího pravidelné řetízky buněk vykazovaly transgenní kultury 

odlišný fenotyp. V případě BY-2 Spcdc25 kultury se vyskytovaly v hojné míře buněčné 

dvouřetízky, u Spcdc25 buněčných kultur odvozených z kultivaru Samsun byla pozorována 

větší disorganizace s výskytem buněčných shluků různých velikostí. U linie A tohoto 

kultivaru se však občas vyskytovaly i útvary podobné dvouřetízkům. Na tomto místě je 

vhodné upozornit na fakt, že ačkoli oba typy tabákových kultur (BY-2 i cv. Samsun) byly 

transformovány shodnou cDNA, v případě BY-2 kultury byl použit modifikovaný 35S 
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CaMV promotor zajišťující sníženou expresi transgenu z důvodu zachování dostatečné 

viability. Snížená hladina exprese u BY-2 kultur by tak mohla vysvětlovat vyšší 

organizovanost buněk oproti kulturám cv. Samsun konstitutivně exprimujícím Spcdc25. 

V obou případech však výsledky jasně ukazují, že dělení je u Spcdc25 transgenních kultur 

více či méně chaotické a může být vyvoláno rychlejším nástupem mitózy, potažmo i 

zkrácením doby nutné pro vytvoření mitotických a premitotických cytoskeletárních 

struktur, např. preprofazického prstence (PPB), jež určuje rovinu, ve které dojde 

k vytvoření buněčné přepážky. Výsledky podporuje i zjištění, že mikroinjekce aktivního 

CDKA/cyklin B komplexu k živým buňkám trichomů voděnky vedla k urychlení nástupu 

profáze a rychlé destabilizaci PPB (Hush et al., 1996). V těsné souvislosti s buněčnou 

organizací je i tvar buněk suspenzní kultury. U 4 nezávislých kultur cv. Samsun 

vykazovaly mitotické buňky výrazně vyšší míru cirkularity v porovnání s protáhlými 

buňkami kontrolní kultury (publikace 5). Jelikož tvar buněk v tkáňové kultuře určuje do 

značné míry orientace předchozího buněčného dělení, je tento fenotyp předpokládatelný. 

Navíc literární údaje ukazují, že např. změna ve stabilitě cyklinu B (na úrovni zvýšené 

exprese i snížené degradace), jež vedla také k urychlení nástupu mitózy a reorganizaci 

cytoskeletu, indukovala v listové i kořenové epidermis tabáku tvorbu izodiametrických 

buněk (Weingartner et al., 2003; Weingartner et al., 2004).  

K zajímavým výsledkům jsme dospěli také při porovnávání velikosti buněk u kultury 

BY-2 a cv. Samsun (publikace 4 a 5). U BY-2 Spcdc25 suspenzní kultury byly mitotické 

buňky menší v porovnání s kontrolním genotypem. Naproti tomu u Spcdc25 suspenzních 

kultur kultivaru Samsun nebyla opakovaně zjištěna menší velikost buněk vstupujících do 

mitózy. Možným vysvětlením tohoto rozdílu by mohla být právě odlišná intenzita exprese 

Spcdc25. U kvasinkových buněk nadexprimujících cdc25 bylo zkrácení G2 fáze 

kompenzováno prodloužením G1 fáze podobně jako u Spcdc25 BY-2 kultury, nicméně 

narozdíl od kvasinek nebyla u tabákové kultury časová kompenzace úplná, takže došlo k 

mírnému zkrácení celého cyklu. Možným vysvětlením odlišného fenotypu v Spcdc25 

kultuře cv. Samsun by mohla být srovnatelná délka buněčného cyklu s kontrolní 

netransformovanou kulturou, tedy s úplnou kompenzací zkrácení G2 fáze v prodloužení G1 

fáze následujícího cyklu. S ohledem na tvorbu velkých buněčných shluků v transgenních 

kulturách však byly pokusy o synchronizaci těchto kultur neúspěšné, takže nebylo možné 

fakticky testovat tento předpoklad, a proto je nutné zvážit i případné zapojení dalšího 

regulačního mechanismu u tohoto materiálu. V této souvislosti je ale vhodné uvážit i určitá 

specifika dlouhodobě udržovaných tkáňových kultur, mezi něž patří i kultura BY-2. Jak 



 44

ukázali (např. Zhang & John, 2005), proběhla u dlouhodobě udržované tabákové kultury N. 

plumbaginifolia vysoce účinná selekce rychle proliferujících buněk, které vykazují nejen 

zvýšené hladiny CDKA, ale i zkrácení buněčného cyklu, urychlení doby mezi S fází a 

mitózou a nepřítomnost PPB. Dá se tedy předpokládat, že zásah do regulace G2/M 

přechodu u nich může významně ovlivnit délku celého cyklu. 

Hodnocení růstových charakteristik u tabákové kultury cv. Samsun ukázalo větší 

akumulaci biomasy v exponenciální fázi růstu u Spcdc25 linií v porovnání s divokým 

genotypem (publikace 5). Tento výsledek nasvědčuje tomu, že ačkoli se buněčný cyklus 

transgenních linií zdá být přibližně stejně dlouhý s kontrolou, urychlení vstupu do mitózy 

pozitivně ovlivňuje akumulaci biomasy. Nicméně vzhledem k tomu, že stacionární fáze 

nastává u kontrolních kultur později oproti transformovaným liniím a maximální přírůstek 

sušiny (ve stacionární fázi) je ve výsledku srovnatelný, zdá se pravděpodobnější, že u 

transgenních kultur byl cyklus buď urychlen nebo pravděpodobněji byla zkrácena lag fáze.      

Lze výše uvedené změny v růstových a buněčných charakteristikách vyvolaných 

Spcdc25 transformací, podobně jako změny na orgánové či organismální úrovni, přičíst 

simulaci efektu cytokininů? Na základě výsledků ošetření kontrolních kultur exogenním 

cytokininem můžeme jednoznačně odpovědět, že ano. Kontrolní genotyp po aplikaci 

cytokininu vykazoval ve všech sledovaných parametrech obdobné změny jako 

transformovaný materiál. Na druhé straně Spcdc25 linie ošetřené cytokininem ve stejné 

koncentraci nebyly schopné růstu a vytvářely neživotaschopné obří shluky buněk, což opět 

simuluje stav „předávkování“ cytokininem. 

V kontextu uvedených charakteristik je nutno uvést, že jak BY-2 Spcdc25 kultura, 

tak i Spcdc25 kultury cv. Samsun jsou nezávislé na exogenně dodaném cytokininu a že oba 

typy kultur vykazovaly nižší endogenní hladiny cytokininů (publikace 4 a 5), což opět vede 

k závěru, že efekt této transformace pouze simuluje vliv cytokininů a pro udržení 

životaschopnosti je naopak nutné endogenní hladiny snížit.  

Do značné míry byly překvapivé další výsledky uvedené v publikaci týkající se 

Spcdc25 kultur cv. Samsun (publikace 5). Transgenní buněčné kultury sledovaných linií 

vykazovaly vyšší akumulaci škrobu i rozpustných sacharidů a tento trend byl také potvrzen 

u transgenních rostlin pěstovaných v podmínkách in vitro za účelem hodnocení nástupu 

kvetení (viz výše publikace 3). Tuto změnu lze simulovat aplikací cytokininů, jak také 

dokládáme u kontrolní varianty buněčné kultury ošetřené exogenním cytokininem, 

nicméně interpretace s ohledem na regulační zásah vyvolaný transformací je poněkud 

složitější. Nabízí se následující vysvětlení pozorovaného fenoménu. Jelikož buněčné dělení 
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je proces energeticky náročný, je nutné dostatečné zásobení buněk živinami. Senzorem 

monitorujícím sacharidový status buňky a rozhodujícím o zahájení buněčného cyklu je D 

cyklin (klíčový regulátor G1/S fáze). Jeho exprese je totiž pod kontrolou sacharidů (Riou-

Khamlichi et al., 2000). Zdá se však, že pokud buňka rychleji vstoupí do mitózy, v našem 

případě zvýšením aktivity CDK vyvolané Spcdc25 fosfatázou, zesílí se i signalizace 

opačným směrem, tedy spuštění dráhy reagující na zvýšený požadavek cukerných 

metabolitů generovaný aktivitou mitotické CDK. Ačkoli tuto myšlenku podporuje 

ojedinělá studie u kvasinek, kde byly mezi substráty CDK nalezeny i proteiny biosyntézy a 

transportu sacharidů (Ubersax et al., 2003), u rostlin bude nutno tuto představu 

experimentálně ověřit.    

 

Souhrn dosud publikovaných výsledků v kontextu dat získaných s využitím Spcdc25 

transgenních rostlin nabízí možnost vytvoření následujícího modelu. Cytokininová 

regulace v G1/S fázi by podle zjištěných dat mohla být stěžejní pro vlastní zahájení 

buněčného cyklu u buněk, které se aktivně nedělí a vykazují pouze dělivý potenciál. Pokud 

se však celý koloběh buněčného dělení jednou rozběhne, vyvstane jako důležitý krok 

regulace cytokininy v G2/M přechodu, který rozhoduje nejen o rychlosti celého cyklu, ale i 

o organizaci buněčného dělení, což nakonec může ovlivnit i relativně komplexní procesy 

jako je tvorba orgánů, přepnutí vývojového programu apod. Působení cytokininů na 

aktivitu CDK s sebou navíc může nést i zesílení kinázové kaskády pod kontrolou CDK 

s možným odrazem v různých biochemických procesech (např. metabolismus sacharidů), 

který byl sice dosud přičítán cytokininům, nikoli však v kontextu regulace buněčného 

dělení. Z dosažených výsledků nicméně jednoznačně vyplývá, že aktivační defosforylace 

CDK v G2/M fázi je důležitým regulačním mechanismem rostlinného buněčného cyklu a 

výsledky též silně podporují představu regulace tohoto kroku cytokininy.  

 

Závěrem bych ráda uvedla, že studium regulace G2/M fáze buněčného cyklu 

s využitím Spcdc25 transformovaných rostlin tabáku v naší laboratoři úspěšně pokračuje a 

jeho tématické zaměření je daleko širší, než uvádím v předložené práci. Velmi cenné 

výsledky by mohlo přinést detailní studium procesu iniciace kvetení, jehož studium je 

zdárně rozběhnuto a jsou připraveny další výsledky pro publikaci zaměřené především na 

výsledky získané z roubovacích experimentů a dále se buduje i metodické zázemí pro 

studium molekulárních aspektů regulace nástupu kvetení, které by mohlo poskytnout cenné 

výsledky především v kontextu změn v sacharidovém metabolismu vyvolaném Spcdc25 
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transformací. Z hlediska regulace buněčného cyklu v komplexních vývojových procesech 

se jeví jako velmi perspektivní i započaté studium procesu pylové embryogeneze. Tento 

model skýtá řadu výhod: např. 1) metodika indukce daného procesu je u tabáku relativně 

dobře zvládnutá, 2) ačkoli se jedná o složitý vývojový proces, vychází z jednobuněčného 

útvaru – pylového zrna, 3) proces je závislý na tom, v jaké fázi buněčného cyklu se tato 

buňka nachází, a tak využití rostlin s pozměněnou regulací buněčného dělení může přinést 

řadu cenných poznatků u standardního materiálu jen obtížně dosažitelných. Ačkoli se 

z prvotních experimentů zdá, že optimalizace metodických postupů je zvládnutelná a 

indukce pylové embryogeneze bude probíhat úspěšně i u transgenních linií, nepodařilo se 

bohužel v dané době dovést hodnocení na takovou úroveň, aby umožnila zařazení do 

dizertační práce, i když by jistě tématicky vhodně doplnila uvedené výsledky. 
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4. Shrnutí výsledků 
 
Exprese cdc25 regulátoru buněčného cyklu z poltivé kvasinky indukuje de novo 

tvorbu prýtů u tabáku: důkaz cytokinin-like efektu tohoto mitotického aktivátoru 

 

• na médiu s převahou cytokininů je de novo tvorba prýtů u Spcdc25 transgenních 

linií posílena oproti kontrolnímu genotypu 

• anatomická studie potvrdila časnější zakládání prýtů u transformantů bez ovlivnění 

kvality vytvářených struktur  

• na médiu podporujícím kořenění (vysoký obsah auxinů : nízký obsah cytokininů) je 

na rozdíl od kontrolního genotypu u Spcdc25 rostlin zakládání kořenů potlačeno, 

namísto nich se s nízkou četností vytvářejí prýty 

• u transgenních rostlin s konstitutivní i inducibilní expresí Spcdc25 byl prokázán 

potenciál k vytváření de novo prýtů bez ošetření růstovými regulátory 

 všechny změny vyvolané expresí Spcdc25 napodobují efekt cytokininu, což je 

v souladu s předpokládanou funkcí CDK aktivační fosfatázy při vstupu do mitózy  

 

Denaturační RNA elektroforéza v TAE agarózovém gelu 
 

• koncentrace formamidu 60% a vyšší postačuje k dostatečné denaturaci RNA pro 

elektroforetické rozdělení 

• kvalita rozlišení u elektroforézy v TAE pufru je srovnatelná se vzorky 

analyzovanými pomocí MOPSové elektroforézy; samotná separace molekul je 

rychlejší 

• TAE denaturační elektroforéza umožňuje analýzu směsných vzorků obsahujících 

kromě RNA také DNA a bílkoviny (např. buněčných lyzátů) 

 tento alternativní protokol je levnější a omezuje styk laboratorních pracovníků 

s toxickými látkami v porovnání s ostatními běžně používanými elektroforetickými 

technikami 
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Mitotický aktivátor cdc25 z poltivé kvasinky a sacharóza indukují synergicky 

časnější nástup kvetení u fotoperiodicky neutrálního tabáku cv. Samsun 

 

• aplikace nižších koncentrací sacharózy (3%) nevedla u rostlin kontroly 

udržovaných kultivací nodálních segmentů k vykvetení, zatímco Spcdc25 rostliny 

za shodných podmínek vytvářely květní struktury 

• vyšší zásobení sacharidy (5 a 7 % sacharózy) indukovalo kvetení i u kontrolního 

materiálu, nicméně Spcdc25 rostliny pěstované na odpovídajícím médiu vytvořily 

květní primordia vždy dříve a po vytvoření menšího počtu listů 

• opakovaná kultivace rostlin z apikálních a bazálních segmentů ukázala, že Spcdc25 

expresí byl akropetální květní gradient zjištěný u kontrolního genotypu narušen 

• v listech Spcdc25 rostlin byl zjištěn vyšší obsah rozpustných sacharidů v porovnání 

s kontrolou 

 exprese Spcdc25 a sacharóza působí synergicky na květní indukci, a potvrzují tak 

rozhodující úlohu buněčného dělení a sacharidů v přepnutí vývojového programu  

 

BY-2 buňky tabáku exprimující cdc25 z poltivé kvasinky obcházejí zablokování 

buněčného cyklu v G2/M fázi  

 

• u BY-2 buněk způsobila exprese Spcdc25 zkrácení G2 fáze a zmenšení velikosti 

mitotických buněk  

• Spcdc25 BY-2 kultury a buněčné kultury cv. Samsun vytvářely izodiametrické 

buňky uspořádané do dvouřetízků či shluků narozdíl od kultur kontrolních 

• Spcdc25 transgenní buňky vykazovaly časnější nárůst a prodloužení doby aktivity 

CDKB1  

• exprese Spcdc25 umožnila u BY-2 buněk ošetřených lovastatinem vyhnout se 

zablokování v G2 fázi cyklu 

• hladina cytokininů v Spcdc25 transgenních BY-2 buňkách byla nižší ve srovnání 

s kontrolním materiálem 

 urychlení nástupu mitózy významně ovlivňuje orientaci buněčného dělení a buňky 

s expresí Spcdc25 se stávají při průchodu G2/M fází nezávislé na cytokininu   
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Buňky tabáku transformované Spcdc25 mitotickým aktivátorem z poltivé kvasinky 

vykazují růstové a morfologické charakteristiky a hladiny škrobu a sacharidů, jež 

jsou vyvolatelné aplikací cytokininu   

 

• Spcdc25 exprese vedla k vyšší akumulaci biomasy v exponenciální fázi růstu 

buněčných kultur 

• transgenní kultury byly tvořeny kulatějšími buňkami uspořádanými do shluků či 

dvouřetízků oproti elongovaným buňkám kontroly vytvářejícím řetízky 

• růstové a morfologické změny vyvolané expresí Spcdc25 lze u kontrolního 

genotypu simulovat aplikací cytokininu 

• u Spcdc25 buněk byla stanovena vyšší hladina škrobu a rozpustných sacharidů, 

stejný posun v hladinách sacharidů lze u kontroly vyvolat ošetřením cytokininem  

• efekt Spcdc25 exprese simulující aplikaci cytokininu není způsoben cytokininem 

samotným, hladiny v transgenní kultuře jsou nižší ve srovnání s kontrolním 

genotypem 

 exprese Spcdc25 vedle změn v rychlosti a orientaci buněčného dělení 

vyvolatelných cytokininem mění i sacharidový status buňky, což nasvědčuje 

komplexním interakcím buněčného cyklu s rostlinným metabolismem  

 

 

         V souhrnu výsledky přinášejí další důkaz pro existenci a významnost aktivační 

defosforylace CDK v G2/M fázi rostlinného buněčného cyklu a podporují i model regulace 

tohoto kroku cytokininem. Zároveň naznačují i možnost, že rozhodnutí buňky o vstupu do 

mitózy generuje signál vysílaný směrem do metabolismu buňky.  
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