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SouHRN DIsERTnční pnÁce

Tato disertaění práce se věnuje principům hormoná|ní regulace dě|ení a růstu
rost|inných buněk. Průběh buněČného dě|ení a růstu určuje tvar přisedlých rost|inných
tě|. Existence různých tvarů buněk, orgánů a potaŽmo ce|ých rostlin je výrazem
směrovosti při vytváření buněčné destičky na konci cýokineze a během buněčného
prodluŽování. V|astní ustavení, tvoření a udržování povahy p|etiva, orgánů a ce|ého
rost|inného těla během jeho vývoje, to vše je umoŽněno na buněěné úrovni procesy
ekvá|ního a inekvá|ního dě|ení a růstu v podobě prod|uŽování či isodiametrického
zvětšování.

Vědecký uýzkum v této ob|asti se vŽdy upíra| ke studiu regu|acních |átek, které
vyvo|ávají snadno zachytite|nou a pozorovate|nou odpověď. Rozkýáním mechanismu
jejich účinku by|o na|ézáno mnoho s|oučenin či struktur, které danou odpověď
zprostředkují, ale k|asický koncept ''h|avních regu|átorů'' přeŽiI do dnešních dnů. Je jisté,
Že rostlinné hormony jsou typickými představite|i regu|aČních látek. Tyto |átky jsou
studovány jiŽ okolo sta |et a postupně by|o a stále je zjišťováno jak široké spektrum
účinků mají' Jsou syntetizovány v různých pletivech rostlinného těla a mohou být také
tra nsportovány vod iuými p|etivy na de|š í tzd álenosti.

Auxiny a cytokininy - regu|átory vývoje rostlin
V pos|edních |etech ved| vědecký u.pkum k pochopení signá|ních drah, které jsou
spouštěny rost|inným hormonem auxinem. Auxin (kyse|ina indo|.3.octová, IAA) se jako
endogenní růstový regu|átor podí|í na řízení procesů buněčného dělení, po|árního
prod|uŽování i buněčné diferenciace. Koncentrační gradienty auxinu v p|etivu koordinují
vwoj rost|in jak v čase tak v prostoru (shrnuto ve Woodward a Bartel, 2005). Pod|e
souČasných znalostí je účinek auxinu zprostředkován jeho vazbou na specifický(é)
receptor(y) (shrnuto v Badescu a Napier, 2006) s nás|ednou aktivací řízené proteol1izy
transkripčních regulátoru indukovaných auxinem (shrnuto v Leyser, 2006). Tento
mechanismus představuje e|egantní a účinný systém kontro|y genové exprese.
Působení auxinu je však da|eko s|oŽitější a závisí téŽ na jeho metabo|ických přeměnách
a hlavně na jeho transportu z buňky do buňky. Auxin je jediným rost|inným hormonem,
kteý můŽe být v rostlinách transportován jedním směrem (po|arizovaným způsobem) z
buňky do buňky. Takový transport zprostředkuje informace o dějích v různých částech
rost|iny a tak umoŽňuje s|adit průběh mnoha pochodů vwoje rost|in (shrnuto V
B|akes|ee a ko|., 2005; Frim| a Wisniewska, 2005; F|eming, 2006). Samotná po|arita
transportu auxinu je zajištbvána nesouměrným rozmístěním auxinorných přenašečů v
p|azmatické membráně zajišťujících přestup auxinových mo|eku| přes membránu, a to
především přenašečů auxinu ven z buňky. Mezi jiŽ charakterizovanými proteiny jsou
vhodnými kandidáty pro přenašeče auxinu dovnitř buňky proteiny rodiny AUXLAX
(Bennet a ko|., 1996)' pro transport ven z buňky potom proteiny rodiny PIN (Paponov a
ko|., 2005; Zažíma|ová a ko|., 2007) a rost|inné orto|ogy savčích ABC.transportérŮ
(shrnuto v Geis|er and Murphy' 2006). Některé z pos|edně jmenovaných mohou s|ouŽit
jako transportéry auxinů dovnitř buňky, některé jako transportéry ven z buňky.

Cytokininy jsou zpravid|a definovány jako |átky, které indukují buněČné dě|ení v
rostlinných tkáňouých ku|turách za přítomnosti optimá|ní koncentrace auxinu (Horgan,
1984). obecně jsou cytokininy deriváty adeninu a jedná se o |átky které mají řadu
da|ších fyzio|ogických účinkÚ (shrnuto v Sakakibara, 2006). Mechanismus úcinku
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cytokininů je za|oŽen na jejich vazbě na histidinkinázový receptor v p|azmatické
membráně. Jeho autofosfory|ace po vazbě cytokininu vyvo|á nás|ednou kaskádu
fosfory|ačních reakcí končící fosfory|ací regulátorů odpovědi spouštějících transkripci
určiých genů (shrnuto v Bishopp a kol., 2006). Dá se říci, že oproti auxinům nepůsobí
cytokininy prostřednictvím specifické degradace proteinů, a|e jsou spíše pozitivními či
negativními regulátory exprese genetické informace. V porovnání s auxiny se
nepředpok|ádá existence specia|izovaného způsobu transportu cytokininů přes buněčné
membrány, ačkoliv existují důkazy o aktivitě ma|ých membránových proteinŮ permeáz
purinu, jejichŽ aktivita je kompetitivně inhibována cýokininy (Gil|issen a ko|., 2000).

Modelové systémy při studiu hormonální regulace buněčného dělení a
prodlužování u rostlin

Poměr koncentrací cytokininů a auxinů v tkáňových kulturách určuje povahu
morfogeneze a vyvqouých dějŮ vůbec. Tato skutečnost byla poprvé demonstrována v
tkáňových ku|turách tabáku (Skoog a Mil|er, 1957). Převaha cytokininů ved|a k
diferenciaci pýtů, převaha auxinů k prorůstání kořenů a vzájemně vyváŽené h|adiny
obou regu|átorů způsobova|y růst kalusu. Toto pojetí je dodnes p|atné a přesně
stanovené vzájemné poměry v koncentracích auxinů i cytokininů přidávaných do médií
jsou jedinými nezbýnými hormoná|ními faktory udrŽujícími opakované uuňěčné dělení
v buněčných systémech in vitro.

Pro úČe|y studia procesů buněčného dě|ení a rŮstu jsou výhodnými mode|y buněčné
linie kultivované v tekutých médiích. Vysoce rozpadavé |inie Nicofrana tabacum, L., cV.
Bright Ye||ow BY-2 (Nagata a kol., ,1992) a cv. Virginia Bright |ta|ia VBI-O (opatrný a
opatrná, 1976) představují jedny z má|a, ne.li jediné mode|y simu|ující zhruba v
prŮběhu rŮstového cyk|u chování buněk kořenového meristému, prod|uŽovací zÓny a
dokonce kořenové čepičky (Sakai a kol., 2004). V průběhu Životního cyk|u takové
ku|tury můŽeme chápat probíhající buněčné dě|ení a prod|uŽováníjako zjednodušenou
formu vývojového \rzorce. V axiá|ně se dě|ících buňkách tabáku by|a takto ukázána ro|e
auxinu při synchronizaci buněcných dělení v buněČném řetízku (shrnuto v Nick, 2006).

cíle a hlavní obrys disertační práce

H|avním cílem předk|ádané práce by|o prispět k pochopení procesŮ hormoná|ní
regu|ace dělení a růstu rost|inných buněk. K těmto úěelů by|y vyuŽity zjednodušené
mode|y tabákových buněčných |inií VB|.O aBY-2. V těchto cytokinin.autotrofních liniích
je moŽné intenzitu { Po|aritu buněčného dě|ení ov|ivnit změnou v koncentraci auxinu v
ku|tivačním médiu. Učinné aktuá|ní koncentrace auxinů a cytokininů uvnitř buněk jsou
výs|edkem mnoha procesů zahrnujících změny exogenních zdrojů ýtohormonů, či
biosyntézu, konjugaci a degradaci těchto regulátorů pocházejících z endogenních
zdrojů a jejich vnitro. a mezibuněČný transport. V této práci by|y změny koncentrací
exogenních a endogenních auxinů a cytokininů studovány s oh|edem na buněcné
dělení a rust. Vzh|edem k tom, co by|o naznačeno Wše, tj. Že směrovaný transport
auxinu je v řadě případů určující pro udrŽování vyvážených h|adin auxinu a tím pro
ustavení správného vývoje tvaru určitého orgánu, by|y nejdůleŽitější otázky, které
povstaly v průběhu této práce, spojeny s mechanismem transportu auxinu. Na počátku
práce jsme se však zaměň|i také na zjištění poměrů exkretovaných a vnitrobuněčných
cytokininů.

Kapitola 1 této disertace je pokračováním práce, která započa|a v |aboratoři
školite|ky, Doc. RNDr. Evy ZaŽima|ové, CSc. Pň studiu mechanismů regu|ujících
intrace|u|ární h|adiny hormonů zde bylo zjištěno, Že sníŽení h|adiny auxinů v kultivačním
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médiu ved|o k podstatnému zuýšení intrace|u|ámích h|adin bio|ogicky aktivních
cýokininů během exponenciá|ní fáze růstu buněk VB|.O (ZaŽíma|ová a kol., 1996). V
době, kdy byla tato práce započata, neby|o mnoho údajů a tom, jak a zda.li vůbec jsou
endogenní cýokininy exkretovány buňkami suspenzních ku|tur do ku|tivačního média a
v jakých poměrech interní a exkretované cytokininy jsou. V této kapitole je popsáno, jak
buňky VBI.O udržují vyváŽené hladiny ýiologicky aktivních cytokininů. Týo by|y
uvo|ňovány do média během celé subku|tivace a jejich koncentrace v médiu kore|ova|y
s koncentracemi uvnitř buněk samotných. Exkrece cytokininů tedy můŽe představovat
mechanismus kontro|ující zpětně jejich intemí h|adiny. Jak bylo zjištěno v naší da|ší
práci (Motyka a ko|., 2003), indukovaná exprese genu pro isopenteny|transferasu
(,,Vstupní.. enzym biosyntézy cýokininů) V suspenzních buňkách tabáku (Nicotiana
tabacum, L., cV. Wisconsin 38) zuýši|a exkreci cytokininů do média; navíc doš|o ke
zvýšení dě|ivé aktivity, která pak ved|a ke vzniku většího mnoŽství ma|ých buněk. Týo
výs|edky naznačují existenci mechanismu(Ů)' kteý(é) regu|uje(í) transport cytokininů
přes buněČnou membránu.

Stejně jako v případě cýokininů, i poměr mezi externími a interními koncentracemi
auxinů urěuje průběh buněčného dě|ení a růstu. V kapitole 2 je detai|ně popsán váah
mezi intracelu|ární akumu|ací auxinu odrážející aktuá|ní tok auxinu buňkou a buněcným
dě|ením v buňkách VBI-O. JiŽ dříve by|o prokázáno (ZaŽíma|ová a ko|., 1995), že
sníŽené koncentrace auxinu v ku|tivačním médiu jsou vyrovnávány zrnýšenou syntézou
endogenní lAA. V této práci je poprvé na buněčné úrovni popsán účinek inhibitoru
po|árního transportu auxinu, kyse|iny 1-naftylftalamové (NPA). NPA zvyšova|a u buněk
VB|.0 akumu|aci auxinu (v podobě značené kyseliny nafta|en.1.octové, 13H1runn1 a
současně docháze|o k dočasné inhibici dě|ivé aktiviý. Po překonání této inhibice by|y
pozorovány poruchy v orientaci buněčného dě|ení vyvo|ávající ma|formace buněčných
řetízků. Týo údaje svědčí pro to, Že hypotetický regu|ační protein, kteý váŽe NPA, se
můŽe podí|et na správném (po|árním) umísťování přenašeče auxinu z buňky v určitém
místě p|azmatické membrány. Protoko| pro měření akumu|ace různých auxinů buňkami,
za|oŽený na postupu pod|e De|barre a ko|. (1996) by| upraven pro buňky VB!.O a jeho
postup by| pub|ikován v ZaŽíma|ová a Petrášek (2000).

Kapitola 3 je příspěvkem k výzkumu mechanismu(ů)' jakým působí f,1totropiny, tj.
|átky schopné narušit po|ární transport auxinu. V buňkách BY.2 by|y porovnávány
úČinky fytotropinu NPA a inhibitoru vezikulárního transportu brefeldinu A (BFA) na
transport auxinu a současně na stav buněčných struktur cytoskeletu a
endop|asmatického retiku|a. obě tyto |átky si|ně sniŽovaly transport auxinu z buňky,
BFA však na rozdí| od NPA v daném časovém horizontu si]ně narušil také aktinové a
endomembránové struktury. Tyto výs|edky spo|u s koncentraČními závis|ostmi ve
vztahu k exportu auxinů z buněk naznačují, Že působení NPA a moŽná i da|ších
f.ytotropinů na transport auxinů není zprostředkovánoinhibičním účinkem na veziku|ární
transport obecně (Ge|dner a ko|., 2001), a|e Že týo |átky ve|mi specificky inhibují
proteiny exportující auxin z buněk. Navíc naše data ukazují na dŮ|eŽitou roli aktinových
fi|ament a možná endomembrán pň transportu membránových váěků a v cyk|ování
v|astního transportéru auxinu z buňky.

Ved|e vyše zmíněných rolí fýotropinů můŽe být regu|ace aktivit auxinových
transportérů pod kontro|ou auxinu samotného. ov|ivnění vnitrobuněčné trans|okace
proteinů je totiŽ jedním zmoŽných mechanismů, kteým signá|ní mo|eku|y mohou
kontrolovat chování buněk. V Živočišných buňkách je taková regulace často za|ožena
na tzv. konstitutivním cyk|ování proteinŮ, které sestává z opakovaných interna|izací
proteinů zp|azmatické membrány a jejich recyk|ování zpět. Ačkoliv něko|ik proteinů,
včetně proteinů PlN, pod|éhá u rost|in konstitutivnímu cyklování, Žádná hormonální

I



I,tN PBrnÁŠpt< SouHnN

regulace takového procesu neby|a dosud u rost|in prokázána. V kapitole 4 je taková
regu|ace naznačena. Mezi jinými důkazy jsou výs|edky našich experimentů s buňkami
VB|.O a BY-2. Předpůsobení syntetickým auxinem, kyse|inou 2,4.dichlorfenoxyoctovou
(2,4-D, která je v buňkách BY.2 s|abým substrátem pro transportér auxinu Ven z buňky)'
na týo buňky významně zvýši|o vytok auxinu, kteý je v buňkách BY.2 naopak dobým
substrátem pro transportér auxinu Ven z buňky (NAA)' z buněk a současně zrušilo
inhibiční účinek BFA. Toto naznačuje, Že auxin stimu|uje svůj v|astní export z buněk tím,
Že ov|ivní veziku|ární transport proteinŮ PIN: inhibice interna|izačního kroku jejich
konstitutivního cyklování vede k vyššímu mnoŽství proteinů PlN na p|azmatické
membráně a tím i k vyšší kapacitě exportu auxinu z buněk)' Takto můŽe auxin
regu|ovat mnoŽství svých vlastních transportních mo|eku| na membráně.

Rost|inná p|etiva jsou ve|mi obtíŽně přístupná pro přímé měření akumu|ace auxinu
v buňkách. To je jeden z důvodů, proč aŽ doposud chyběl jasný důkaz, Že proteiny
rodiny PlN jsou opravdouými přenašeči auxinu ven z buňky. V kapitole 5 je v buňkách
BY.2 detai|ně popsána rychlost.limitující funkce těchto proteinů. Navíc je ukázáno, Že
proteiny PlN zprostředkovávají transport auxinu Ven z buněk i v heterologních
systémech savčích buněk a kvasinek. Fenotyp podmíněných aktivačních transformantů
a kvantitativní měření akumu|ace auxinu V Arabidopsis a tabákových buňkách
naznačují, Že působení proteinů P|N v transportu auxinu je od|išné od role proteinů
PGP, Že |imituje rych|ost transportu auxinu, je specifické pro auxiny a citlivé na
inhibitory jejich transportu. Toto vše naznačuje, Že proteiny P|N jsou přímo zahrnuty v
procesu přenosu auxinu z buněk, ve|mi pravděpodobně jako v|astní přenašeČe.

Kapitola 6 by|a pub|ikována v knize věnované tabákové buněčné |inii BY.2 jako
modelovému systému v bio|ogii rost|in. Tento příspěvek shrnuje a diskutuje
současný stav poznání na po|i auxinového transportu a zejména tu část, která by|a
objasněna pomocí tabákových buněČných |inií. Yyzdviženy jsou zejména jejich uýhody
při studiu takových procesů, jako jsou buněčné dělení a prod|uŽování a také ustavení
buněčné po|ariý. Na obr. 3 této kapitoly je shrnutí našich posledních výsledků. Ukazuje
fenotypové změny buněk, které by|y pozorovány v reakci na nadprodukci proteinů PlN a
které by|y dříve popsány jako reakce na auxinové h|adovění. Jedná se o zastavení
buněčného dě|ení, tvorbu škroborných zrn a stimulaci buněčného prod|uŽování. Dů|eŽité
přitom je, že aplikace NPA, stejně tak jako zuýšené koncentrace přidávaných auxinů
odvrátily všechny tyto projevy. To jasně ukazuje, Že příČinou těchto fenoýpových
projevŮ by|y změny v aktivitě přenašeče auxinu Ven z buněk.

Kapitoly (publikované původní práce) tvořící disertační práci

Kapitola í

Exkrece cýokininů do kultivačního média u buněk tabáku kultivovaných
v buněčné suspenzi

Jan Petrášek, A|ena Březinová, Josef Ho|ík, EvaZaŽímalová

Pfant Cell Reports 21, 97-104,2002
Dynamika koncentrací jednot|iuých cýokininů byla stanovena současně v buňkách a v kutivačním médiu
během subku|tivačního interva|u buněčné suspenze Nicotiana tabacum L., Iinie VB|-0. obsah cýokininů v
kultivačním médiu by| méně neŽ 1 pmo|/m| suspenze. V pozdní stacionární fázi rustu zde docháze|o k
významnému nárůstu koncentrace izopenteny|adenozinu, dihydrozeatinu a jeho ribozidu' Při vztaŽení
hodnot na buněčný počet by|y koncentrace cytokininů zeatinového a izopenteny|adeninového typu v
buňkách a v médiu maximá|nÍ na počátku subku|tivačnÍho interva|u a poté postupně klesa|y. Cýokininy
by|y exkretovány z buněk během ce|ého subku|tivačního interva|u a jejich koncentrace v médiu vŽdy
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přib|iŽně kore|ova|a s koncentrací cytokininů v buňkách. Exkrece tak můŽe představovat jeden z
mechan ismů kontro| uj ících endogen n í h |ad i n u cýoki n i nů.

Kapitola 2

Aktivita přenašeče auxinu z buněk a akumulace auxinu regulují buněčné dě|ení a
po|aritu v buňkách tabáku

Jan Petrášek, Miros|av E|čkner, David A. Monis, EvaZaŽíma|ová

Planta 216, 302-308, 2002
Dě|ení a růst většiny typů rost|inných buněk ku|tivovaných in vitro vyŽaduje externí zdroj auxinu. V
takových ku|turách poměr koncentracíexterního a interního auxinu určuje průběh Životního cyk|u. V této
práci by|a interní koncentrace auxinu v suspenzních ku|turách tabáku Nicotiana tabacum L. kmene VB|-0
cí|eně změněna bud'(i) desetinásobným zvtýšením koncentrace kyse|iny nafta|en-1-octové (NAA) a 2,4-
dichlorfenoxyoctové a nebo (ii) přidáním inhibitoru přenosu auxinu z buněk kyse|iny 1- nafty|fta|amové
(NPA). obě tato působenÍ oddá|i|a počátek buněčného dě|enÍ o 6-7 dnů bez sníŽení buněčné viabi|iý. V
obou případech se buněčné dě|ení opět obnovi|o současně se sniŽující se schopností buněk akumu|ovat
ťH]NAA z externího média. Po|arita buněčného dě|ení po jeho obnovení by|a u podstatné části buněk
ovlivněných NPA narušena, zatímco po zvýšení koncentrace auxinů k tomuto efektu nedoš|o' Tyto
výsledky naznačují, Že zuýšení koncentrace auxinu nad kritickou mez inhibuje buněčné dělení, zatímco
buněčná elongace probíhá dá|e a Že směrované uk|ádání auxinových přenašečů na p|azmatickou
membránu můŽe regu|ovat orientaci buněčného dě|ení.

Kapitola 3

lnhibují ýtotropiny transport auxinu z buněk narušením vezikulárního
transportu?

Jan Petrášek, Adriana Černá, Kateřina Schwarzerová, Miros|av Elěkner, David A.
Morris, EvaZažíma|ová

Plant Physiology 131, 254-263, 2003
Fytotropiny, jako například kyse|ina 1. nafty|ftalamová (NPA), jsou |átky, které si|ně sniŽují po|ární
transport auxinu. Mechanismus tohoto sníŽení však není znám. Přenos auxinu ven z buněk je také si|ně
pot|ačován inhibitorem veziku|árního transportu, brefe|dinem A (BFA)' S vyuŽitím suspenzních
interfázových buněk tabákové buněčné |inie BY-2 (Nicotiana tabacum L. cv. Bright Ye||ow) jsme
porovnáva|i účinek NPA a BFA na akumu|aci auxinu a na uspořádání cytoske|etu a endoplasmatického
retiku|a (ER). SníŽení přenosu auxinu z buněk (zvýšení čisté akumu|ace) způsobené jak NPA tak i BFA
se projevilo okamŽitě bez znate|né prod|evy. NPA nemě|a Žádný pozorovate|ný účinek na uspořádání
mikrotubulů, aktinových fi|ament a ER. JejÍ inhibiční Účinek na přenos auxinu z buněk tedy neby|
zprostředkován narušením cýoske|etu a ER. Naproti tomu BFA způsobi| podstatné změny v uspořádání
aktinových fi|ament a ER, které zahrnova|y sh|ukování aktinu v perinuk|eární cýop|azmě. NPA sniŽova|a
přenos auxinu z buněk s daleko většÍ účinností neŽ BFA. To znamená, Že část auxinových přenašečů
cit|ivých na NPA můŽe být chráněna proti účinku BFA. Maximá|ní sníŽení přenosu auxinu z buněk se
projevova|o při pouŽití koncentrací NPA, které by|y podstatně niŽší, neŽ koncentrace, které jsou uváděny
v recentní |iteratuře jako koncentrace nezbýné k narušení veziku|árního transportu. Nenalez|ijsme Žádný
důkaz, kteý by podporova| nedávné náznaky, Že působení inhibitorú transportu auxinů je
zprostředkováno ce|kouým sníŽením veziku|árního transportu směrem k p|azmatické membráně.

Kapitola 4

Auxin inhibuje endocýózu a podporuje svůj v|astní export z buněk

Tomasz Paciorek, Eva Zažíma|ová, Nadia Ruthardt, Jan Petrášek, York-Dieter
Stierhof, JŮrgen Kleine.Vehn, David A' Morris, Nei| Emans, Gerd Jurgens, Niko
Ge|dner, Jiří Frim|

Nature 435(7046), 1251-1256, 2005
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Jedním z mechanismů, kteým signá|ní mo|eku|y mohou regu|ovat fungování buňky, je ovlivnění
vnitrobuněčného transportu proteinů. Tento způsob regu|ace je často za|oŽen na specia|izovaném
veziku|árním transportu, tzv. konstitutivním cyk|ování. Tento proces sestává z opakujícÍ se internalizace
proteinů a jejich transportu zpět na p|azmatickou membránu (PM). U rost|in neby| Žádný obdobný
mechanismus působení hormonů dosud prokázán' i kdyŽ některé proteiny, včetně regu|átorů přenosu
auxinů z buňky přes PM typu P|N, konstitutivně cyk|ují. Tato práce ukazuje, Že auxin, jeden z h|avních
regu|átorů vývoje rost|in, inhibuje endocýosu' Tento účinek je specifický pro bio|ogicý aktivní auxiny a
zahrnuje aktivitu proteinu B|G, příbuzného Ca|ossinu. Auxin inhibuje interna|izační krok konstitutivního
cyk|ování proteinů P|N a tím zvyšuje vyskyt těchto proteinů na PM. Takto auxin podporuje svůj v|astní
export z buněk mechanismem závis|ým na veziku|árním transportu. Asymetrická trans|okace auxinu
během gravitropní odezvy navíc kore|uje se snÍŽenou interna|izací proteinů P|N' Tato pozorování
odráŽejí dosud nepopsaný mechanismus působenÍ rost|inných hormonů: auxin reguIuje transport proteinů
P|N a tím i jejich VýsM a aktivitu na buněčném povrchu, čímŽ můŽe zpětně regu|ovat svůj v|astní
transport.

Kapitola 5

Proteiny PlN vymezuji rychlost přenosu auxinu z buněk

Jan Petrášek, Jozef Mravec, Rodolphe Bouchard, Joshua J. Blakes|ee, Melinda Abas,
Danie|a Seifertová, Justyna WiŠniewska, Zerihun Tade|e, Martin Kubeš, Mi|ada
Čovanová, Pankaj Dhonukshe, Petr SkŮpa, Eva Benková, Lucie Perry, Pavel KřeČek,
Ok Ran Lee, Gerald R. Fink, Markus Geisler, Angus S. Murphy, Christian Luschnig, Eva
ZaŽima|ová, Jiří Frim|

Science 312, 914-91 8, 2006
Mezibuněčný transport fytohormonu auxinu je zák|adem pro mnohé vývojové procesy u rost|in. K|íčovými
faktory pro týo procesy jsou proteiny P|N, specifické pro rost|iny, a některé transportéry typu PGP.
Mo|eku|ární funkce proteinů P|N však dosud nenÍ známa. V našÍ práci jsme prokáza|i, Že proteiny P|N
umoŽňují export auxinových mo|eku| z kvasinek a savčích buněk, aniŽ by zde býy třeba da|šÍ rostlinné
faktory. S vyuŽitím indukovate|né exprese a kvantitativních měření akumu|ace auxinů v buňkách
Arabidopsis a tabáku ku|tivovaných in vitto jsme objasni|i, Že působení proteinů PlN se |iší od působení
transpoňérů typu PGP, vymezuje rych|ost přenosu auxinů z buněk, je specifické vůči auxinům a cit|ivé
vůči inhibitorům transportu auxinu' Tyto poznatky svěděí pro přímou funkci proteinů P|N v kata|yzování
exportu auxinů z buněk.

Kapitola 6

Buněčná |inie tabáku BY.2 jako nástroi pro studium transportu auxinu

Jan Petrášek, Eva ZaŽíma|ová

Biotechnology in Agriculture and Forestry Vol. 58 "Tobacco BY-2 Cells: From
Ce||ular Dynamics to omics'', Nagata, T., Matsuoka, K., !nzé, D. (eds), Springer-Ver|ag,
Berlin Heidelberg, 107-115, 2006
Transport auxinu hraje k|íčovou ro|i při řízení růstu a u.ývoje rost|in. Probíhá buď v apoplastu hromadným
tokem spo|ečně s dalšími metabo|iý a/nebo je auxin transportován z buňky do buňky pomocÍ přenašečů
uspořádaných po|árním způsobem. Výzkum na úrovni celistvých rost|in představuje největšÍ příspěvek k
pochopení fyzio|ogie a mo|eku|árnÍ podstaý po|árního toku auxinu. Během pos|edních něko|ika |et se pro
pochopení buněčné podstaty toku auxinu ve|mi dobře osvědčila buněčná |inie tabáku BY-2. V této
kapito|e jsou shrnuty čerstvé poznatky o mo|ekulárním mechanismu transportu auxinu a jsou diskutovány
s oh|edem na ro|i auxinu ve vývoji rost|in' Výs|edky dosaŽené s vyuŽitÍm tabákové |inie BY-2 a da|ších
buněčných |inií ukazují jasně na výhody takových mode|ů pň rnýzkumu auxinem regu|ovaných procesů
jako je buněčné dě|ení, prodIuŽování a ustavenÍ buněčné po|ariý.


