ávĚnY
pod senescenčně.specifickým
l. Expresírptgenu pro biosyntézu
sÁGí2 promotorem
cytokininů
by|a
u transgenních
rostlinpěstovanýchv živnémroztokuse sníŽenoukoncentrací
nitrátuzpoma|ena
senescence|istů'zuýšenobsah bioaktivních
v |istech,jakoŽ i příjemnitrátua aktivita
cytokininů
nitrátreduktázy.
Transgenní
rost|iny
od rost|inkontro|ních
v počtua hmotnosti
se všakneod|išovaly
zma pravděpodobně
V důs|edku
zpomaleníreryk|aceŽivina metabolitů
z listůdo vwíjejících
se
zrn. To je zřejmě v rozporuse strategiístriktněmonokarpickýchobi|ovin,která spočíváv rych|ém
přesunu|átekdo generativních
sinkůkrátcepo opy|ení.

ll.

jsou závis|éna genotypua
V reakcina časté
vágníkonstatování
žefyzio|ogické
účinky
rytokininů
jednohoaromatického
(3OHBAR)jednoho
na různýchinterních
faktorechjsme s|edova|i
účinnost
(t.ZR) cytokininuna retencich|orofo|u
isoprenoidního
V oddě|neých|istoých úsecíchovsa a
pšenice.Učinnost
obou cýokininůbyla různákdyŽby|yap|ikovány|oká|něnebo na ce|ýadaxi|ání
povrch|istového
úseku.Listovéúsekyovsa a pšenicevykazova|yrůznourychlostpříjmu["H]I-ZR
a
u ovsa.
ťHI3oHBAR' která by|a ve|mivysoká u pšenicea niŽší,a|e dlouhodoběse zvyšující
Listovéúsekyobou druhůse rovněŽ|iši|yv metabo|ismuap|ikovaného
t.ZR, kteý by| v ovsu
jeho inaktivace
převaŽova|a
na dihydrozeatin
o.g|ukosidzatímcov pŠenici
rychlejimetabo|isován
konvezí na t-Z N9-g|ukosid.|soprenoidní
t.ZR více neŽ 3OHBAR zvyšova|aktivitucytokinin
oxidázy/dehydrogenázy'kterou oba cytokininy více stimu|ova|yv |istouýchúsecíchovsa neŽ
pšenice.Rozdí|yv aktivitáchobou cytokininůby|y minima|izovány
při jejich pu|zníap|ikacia
nás|edné
inkubaci|istových
úseků
ve vodě'

ilt.

Xy|émová
štávaz kořenůovsa získanápo oddě|ení
nadzemníčástirost|inyvykazujeaktivituCKX,
kteráje svázána s neg|ykosy|ovanou
Íormouenzymu.optimá|nípH pro aktivituenzymu(8,5)je
mnohemvyššíneŽ pH xy|émového
exudátuz kořenů(6'1). Svědčíto o moŽném pot|acení
degradacecýokininůpůsobením
CKX běhemjejichspo|ečného
transportuxy|émoWm
tokemdo
nadzemní
částirostliny'Publikovanáa|ka|izace
xy|émového
exudátuv apop|astu|istua jejízWšení
v reakci na nitráta dostupnostVody můŽevytvářetvhodnépodmínkypro metabo|ickoudegradaci
současnětransportovaných
cýokininův |istecha tím i pro sniŽovánípoměru cýokinin/ABAv
místechs vysokoutranspirací.

lV. SoučasnéstanoveníaktivitCKX a ZRED v |istechhrachu umoŽňilosrovnáníup|atněniobou
enzymůpři regu|acih|adincytokininů
a umoŽni|o
novýpoh|edna regu|acihormoná|ní
homeostáze
v rostlinách.CharakterizacecKX potvrdilaexistencineg|ykosy|ované
isoformyenzymu v |istech
hrachua jejíre|ativněVysoképH optimum(8'5).Přítomnostneg|ykosy|ované
a/nebove|mimá|o
je poměrněneobvykláa jejízjištění
g|ycosy|ované
isoformyCKX v rost|inách
v hrachuupozorňuje
na možnostjejíhoobecnějšího
VýskytuV rost|inách,stejnějako na jejich potenciá|ní
up|atnění
v někteýchgenotypech|uštěnin.
TakédetekceaktiviýZRED v |istechjako vegetativních
orgánech
hrachu je nová. Dosud by|a aktivitaZRED zjištěnapouze v embryích,(generativním
orgánu)
je zřejmýúzkývztah mezi konvezícytokininů
poměrZRED a cfi aktivityko|ísa|,
fazo|u.Ačko|iv
působením
zeatinového
ZRED a degradacícytokininů
cKX. skutečnost,
Že
ýpu kata|yzovanou
ZRED kata|yzujekonverzicýokininůna formy, kterénejsou substrátempro CKX umocňuje
potenciá|ní
roliZRED v regu|acihomeostázecytokininů.
V. v easti práce věnovanémetodikámana|ýzycytokininů
by|ozjištěno,Že modifikovaný
extrakční
roztok Bielského,ve srovnánís ostatnímitestovanýmiroztoky,Výzmamněpot|ačova|
deÍosfory|aci
re|ativní
ribotidů
a redukova|extrakcis|oučenin
sniŽujících
odpovědivnitřníchstandardů(R|SR)
pomocíextrakcena pevnéfázi spojené
cytokininů
testovanýchdeuterovaných
cytokininů.
Čištění
při odstraňování
sorbentuse ukáza|ojako vysoce účinné
s chromatograf|í
na dvojfunknčnímn
kontaminantů
vysokéhodnotyR|sR.
z extraktůvykazujících
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