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l. Expresí rpt genu pro biosyntézu cytokininů pod senescenčně.specifickým sÁGí2 promotorem by|a
u transgenních rostlin pěstovaných v živném roztoku se sníŽenou koncentrací nitrátu zpoma|ena
senescence |istů' zuýšen obsah bioaktivních cytokininů v |istech, jakoŽ i příjem nitrátu a aktivita
nitrátreduktázy. Transgenní rost|iny se však neod|išovaly od rost|in kontro|ních v počtu a hmotnosti
zma pravděpodobně V důs|edku zpomalení reryk|ace Živin a metabolitů z listů do vwíjejících se
zrn. To je zřejmě v rozporu se strategií striktně monokarpických obi|ovin, která spočívá v rych|ém
přesunu |átek do generativních sinků krátce po opy|ení.

V reakci na časté vágní konstatování že fyzio|ogické účinky rytokininů jsou závis|é na genotypu a
na různých interních faktorech jsme s|edova|i účinnost jednoho aromatického (3OHBAR) jednoho
isoprenoidního (t.ZR) cytokininu na retenci ch|orofo|u V oddě|neých |istoých úsecích ovsa a
pšenice. Učinnost obou cýokininů byla různá kdyŽ by|y ap|ikovány |oká|ně nebo na ce|ý adaxi|ání
povrch |istového úseku. Listové úseky ovsa a pšenice vykazova|y různou rychlost příjmu ["H]I-ZR a
ťHI3oHBAR' která by|a ve|mi vysoká u pšenice a niŽší, a|e dlouhodobě se zvyšující u ovsa.
Listové úseky obou druhů se rovněŽ |iši|y v metabo|ismu ap|ikovaného t.ZR, kteý by| v ovsu
rychleji metabo|isován na dihydrozeatin o.g|ukosid zatímco v pŠenici převaŽova|a jeho inaktivace
konvezí na t-Z N9-g|ukosid. |soprenoidní t.ZR více neŽ 3OHBAR zvyšova| aktivitu cytokinin
oxidázy/dehydrogenázy' kterou oba cytokininy více stimu|ova|y v |istouých úsecích ovsa neŽ
pšenice. Rozdí|y v aktivitách obou cytokininů by|y minima|izovány při jejich pu|zní ap|ikaci a
nás|edné inkubaci |istových úseků ve vodě'

Xy|émová štáva z kořenů ovsa získaná po oddě|ení nadzemní části rost|iny vykazuje aktivitu CKX,
která je svázána s neg|ykosy|ovanou Íormou enzymu. optimá|ní pH pro aktivitu enzymu (8,5) je
mnohem vyšší neŽ pH xy|émového exudátu z kořenů (6'1). Svědčí to o moŽném pot|acení
degradace cýokininů působením CKX během jejich spo|ečného transportu xy|émoWm tokem do
nadzemní části rostliny' Publikovaná a|ka|izace xy|émového exudátu v apop|astu |istu a její zWšení
v reakci na nitrát a dostupnost Vody můŽe vytvářet vhodné podmínky pro metabo|ickou degradaci
současně transportovaných cýokininů v |istech a tím i pro sniŽování poměru cýokinin/ABA v
místech s vysokou transpirací.

lV. Současné stanovení aktivit CKX a ZRED v |istech hrachu umoŽňilo srovnání up|atněni obou
enzymů při regu|aci h|adin cytokininů a umoŽni|o nový poh|ed na regu|aci hormoná|ní homeostáze
v rostlinách. Charakterizace cKX potvrdila existenci neg|ykosy|ované isoformy enzymu v |istech
hrachu a její re|ativně Vysoké pH optimum (8'5). Přítomnost neg|ykosy|ované a/nebo ve|mi má|o
g|ycosy|ované isoformy CKX v rost|inách je poměrně neobvyklá a její zjištění v hrachu upozorňuje
na možnost jejího obecnějšího Výskytu V rost|inách, stejně jako na jejich potenciá|ní up|atnění
v někteých genotypech |uštěnin. Také detekce aktiviý ZRED v |istech jako vegetativních orgánech
hrachu je nová. Dosud by|a aktivita ZRED zjištěna pouze v embryích, (generativním orgánu)
fazo|u. Ačko|iv poměr ZRED a cfi aktivity ko|ísa|, je zřejmý úzký vztah mezi konvezí cytokininů
zeatinového ýpu kata|yzovanou ZRED a degradací cytokininů působením cKX. skutečnost, Že
ZRED kata|yzuje konverzi cýokininů na formy, které nejsou substrátem pro CKX umocňuje
potenciá|ní roli ZRED v regu|aci homeostáze cytokininů.

V. v easti práce věnované metodikám ana|ýzy cytokininů by|o zjištěno, Že modifikovaný extrakční
roztok Bielského, ve srovnání s ostatními testovanými roztoky, Výzmamně pot|ačova| deÍosfory|aci
ribotidů a redukova| extrakci s|oučenin sniŽujících re|ativní odpovědi vnitřních standardů (R|SR)
testovaných deuterovaných cytokininů. Čištění cytokininů pomocí extrakce na pevné fázi spojené
s chromatograf|í na dvojfunknčnímn sorbentu se ukáza|o jako vysoce účinné při odstraňování
kontaminantů z extraktů vykazujících vysoké hodnoty R|sR.
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