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Seznam použitých zkratek 

    
2,4-D kyselina 2,4-dichlorfenoxyoctová 

ABA kyselina abscisová 

APC anafázi vyvolávající komplex (anaphase-promoting complex) 

BY-2 buněčný kmen tabáku Nicotiana tabacum L., cv. Bright Yellow 

CAK CDK-aktivující kináza (CDK-activating kinase) 

CDK cyklin-dependentí kináza (cyclin-dependent kinase) 

CIM médium indukujícím tvorbu kalusu (callus induction medium) 

CKI inhibitor cyklin-dependentní kinázy 

Cyc cyklin 

DIC Nomarského diferenciální kontrast 

DP dimerizační partner 

E2F elongační faktor 2 

FITC fluorescein isothiokyanát 

GFP zelený fluorescenční protein 

KRP protein příbuzný Kip proteinu (Kip related protein), značení 

rostlinných CKI 

MPF  mitózu (maturaci) vyvolávající faktor (mitosis (maturation) 

promoting factor) 

NAA  kyselina α-naftyloctová 

Rb protein     retinoblastoma protein 

RBR protein protein příbuzný reinoblastoma proteinu (Rb-related protein) 

RS-GFP modifikovaný zelený fluorescenční protein s posunutým 

excitačním pásmem oproti GFP o 100 nm směrem k červené 

oblasti 

SAM apikální meristém prýtu (shoot apical meristem) 

SIM médium indukující tvorbu prýtů (shoot induction medium) 

 



Abstract 
 

Morphogenetic processes including process of de novo organ formation is governed 

by the rate, frequency and orientation of cell division. Cell cycle is a complex process with 

complicated regulation. CDKs (cyclin-dependent kinases) are taken for the key proteins 

regulating cell cycle progression. These proteins are well conserved among eucaryotic 

organisms. CDK activity strictly depends on specific subunit – cyclin. The activity of the 

CDK-cyclin complex can be further modified besides others by 

phosphorylation/dephosphorylation. In yeast (and in most eukaryotic organisms) activating 

defosforalation of CDKs is performed by Cdc25 phosphatase. Situation in plants is still not 

fully elucidated. A small CDC25-like tyrosine-phosphatase was recently identified in 

Arabidopsis thaliana (Arath;CDC25), which could not, however, complement the 

temperature sensitive Spcdc25-22 mutant (Landrieu et al., 2004).  

This study is focused on the effect of expression of the foreign gene (S. pombe) 

coding for Cdc25 phosphatase on the morphogenesis, especially on the ability of de novo 

organ formation, in tobacco. Plant material used for experiments: Nicotiana tabacum L., cv. 

Samsun, wild type, two independent lines transformed with Spcdc25 under a constitutive 

promotor (designated as lines A and C) (Bell et al., 1993) and inducible line with Spcdc25 

under tetracycline-inducible promotor (designated as Tx) (McKibbin et al., 1998). Cultivation 

of internode stem segments proceeded on MS medium with or without growth regulators.  

The transformation led to dramatic change in process of  de novo organogenesis. On 

medium without growth regulators the significantly higher amounts of de novo formed buds 

were found in A and C lines, in Tx line on medium with tetracycline (inductive conditions) 

compared to Tx line on medium without tetracycline and wild type on the both types of 

media. Application of tetracycline effected the process of organogenesis and led to increase in 

the amounts of de novo formed buds on the segments of lines A and C. To study Cdc25 

involvement during particular stages of de novo organogenesis different arrangements of 

inducible condition were used – time of exposure to tetracyclin was limited to 3, 5 or 7 days 

out of 21 days of cultivation. The results indicate that the first 5 - 7 days of cultivation under 

inductive conditions are essential for the process of de novo shoot formation. As lovastatin 

had no effect on de novo organ formation on the stem segments of Spcdc25 transformed 

plants, it is likely that Cdc25 affects the process of organogenesis de novo independently of 

the endogenous level of cytokinins. 



The transformation led also to differences between transformed and wild type plant 

material as regards shoot apical meristem structures at very early developmental stages under 

in vitro conditions. It could be causation of observed flowering of nodal-stem-segment-

derived transformed plants under  in vitro conditions. 

The expression of Spcdc25 affects organisation of cells and accumulation of starch in 

internodal-stem-segment-derived cell suspension cultures.  

The results confirmed the hypothesis that the transformation with S. pombe cdc25 

has cytokinin-like effect on morphogenetic processes and support the model of up-regulation 

of a plant Cdc25 homolog by cytokinin. 



Úvod 
 

 Cyklus duplikace a dělení, známý jako buněčný cyklus, je základním procesem růstu 

a vývoje u všech organizmů. U mnohobuněčných organizmů má nadto stěžejní význam při 

zachovávání celistvosti jejich těl, proto je nutná jeho precizní regulace. Porozumět průběhu a 

regulaci buněčného cyklu patří k prioritním úkolům buněčné biologie. Jednou z možností 

studia regulace buněčného cyklu je sledování změn navozených expresí vneseného 

cizorodého genu u příslušných transformantů. 

 Tým RNDr. Lipavské (PřF UK, Praha) se ve spolupráci s týmem Dr. Francise 

(Cardiff University, Great Britain) věnuje studiu morfologických a fyziologických 

charakteristik tabáku Nicotiana tabacum L., cv. Samsun transformovaného mitotickým 

aktivátorem cdc25 ze Schizosaccharomyces pombe. Součástí mé diplomové práce bylo 

studium vlivu transformace genem Spcdc25 na morfogenezi, zvláště pak na organogenezi 

de novo u tabáku. Navazovala jsem na práce Mgr. Maškové (1999) a Mgr. Velgové (2003), 

které se věnovaly změnám v organogenezi de novo u konstitutivních transformantů na 

médiích s růstovými regulátory indukujícími organogenní proces. Pro detailnější studium 

vlivu exprese Spcdc25 na organogenezi de novo je vhodným experimentálním materiálem 

transformant s vneseným genem Spcdc25 pod kontrolou tetracyklin-inducibilního pomotoru, 

u něhož lze časově omezit expresi genu Spcdc25, a tak například sledovat jeho vliv na 

jednotlivé fáze organogenního procesu. Dosažené výsledky by mohly prohloubit naše znalosti 

o vlivu exprese Spcdc25 na proces organogeneze a přispět k pochopení role fosfatázy Cdc25 

v regulaci buněčného cyklu u rostlin.  



Cíle práce 
 

Cílem mé diplomové práce je přispět k objasnění role rostlinného homologu fosfatázy Cdc25 

pomocí studia vlivu vneseného genu cdc25 ze Schizosaccharomyces pombe na morfogenezi 

rostlin tabáku Nicotiana tabacum L., cv. Samsun. 

 

Hypotéza 1: Exprese vneseného genu cdc25 ze Schizosaccharomyces pombe má na proces 

organogeneze de novo u internodálních stonkových segmentů tabáku obdobný vliv jako 

aplikace cytokininů.  

• Zjistit, zda nedochází k podtékání tetracyklin-inducibilního promotoru u 

transformantu Tx v daném systému, tedy zda v podmínkách in vitro vykazuje 

transformant Tx kultivovaný za neindukčních podmínek obdobné charakteristiky jako 

netransformovaná kontrola K. 

• Sledovat vliv exprese genu Spcdc25 u transformantů A, C a Tx na proces 

organogeneze de novo na médiu bez růstových regulátorů. 

•  Zjistit, jaký vliv má exprese genu Spcdc25 na tvorbu kořenů de novo. 

• Zjistit, ve které fázi procesu organogeneze de novo je exprese genu Spcdc25 esenciální 

pro determinaci dalšího vývoje. 

• Sledovat vliv lovastatinu na organogenezi de novo na médiu s přidanými růstovými 

regulátory u transformantů A a C a kontroly K. 

 

Hypotéza 2: Tetracyklin ovlivňuje aktivitu promotoru CaMV 35S a pomocí ovlivnění 

exprese vneseného genu Spcdc25 pod tímto promotorem i proces organogeneze de novo u 

konstitutivních transformantů A a C. 

• Sledovat vliv aplikace tetracyklinu na expresi genu pro fluorescenční protein RS-GFP 

pod CaMV 35S promotorem u transformovaných rostlin bramboru Solanum 

tuberosum L., cv. Désirée a suspenzní buněčné kultury tabáku BY-2. 

• Sledovat vliv aplikace tetracyklinu na organogenezi de novo u segmentů 

kontroly K kultivované na médiu s přidanými růstovými regulátory. 

• Sledovat vliv aplikace tetracyklinu na chování suspenzní buněčné kultury odvozené 

z internodálních segmentů transformantu C. 

 



Hypotéza 3: Exprese vneseného genu cdc25 z S. pombe navozuje u suspenzních 

buněčných kultur odvozených z internodálích segmentů tabáku obdobné změny jako 

aplikace cytokininů. 

• Zjistit, zda v daném systému nedochází k podtékání tetracyklin-inducibilního 

promotoru u transformantu Tx, tedy zda suspenzní buněčná kultura transformantu Tx 

vykazuje za neindukčních podmínek obdobné charakteristiky jako suspenzní buněčná 

kultura kontroly K. 

• Porovnat rozdíly v základních charakteristikách suspenzních buněčných kultur 

transformantu C a Tx a kontroly K kultivovaných na médiu s tetracyklinem a bez 

tetracyklinu. 

 

Hypotéza 4: Exprese genu cdc25 z S. pombe ovlivňuje stavbu apikálního stonkového 

meristému tabáku již u velmi mladých rostlin kultivovaných v podmínkách in vitro. 

• Porovnat stavbu apikálního stonkového meristému rostlin transformantu A a C a 

kontroly K kultivovaných v podmínkách in vitro. 

 



Literární přehled 

1 Literární přehled 
Poznámka:  značení jednotlivých genů a jejich produktů je v odborné literatuře značně nejednotné. Z tohoto 

důvodu bych chtěla na úvod upřesnit, který typ nomenklatury budu v následujícím textu používat. 

1) Značení genů: rostlinné geny bývají značeny kurzívou, malými písmeny (např. cdc2) nebo i velkými 

písmeny (např. CYCD3). Často bývá v názvu zahrnuta i zkratka rostlinného druhu (např. cyc1At). 

Všechny tři typy značení jsem v textu použila, většinou jsem zachovávala značení z citované literatury. 

U kvasinkových genů je situace ještě komplikovanější, u S. cerevisiae se pro označení dominantní alely 

genu používají velká písmena (např. CDC28), pro mutanty písmena malá (cdc28). U S. pombe se pro 

dominantní alelu genu používá označení cdc2+. V následujícím textu budu jednotně používat značení 

kurzívou, malými písmeny. 

2) Značení proteinů: je u kvasinek několikero, např. pro cyklin-dependentní kinázu kódovanou genem 

cdc2 rodiny je to Cdc2, p34, p34cdc2 nebo Cdc2p. Všechny typy značení jsem v textu použila, opět 

s ohledem na citovanou literaturu. U rostlin budu používat pro značení proteinů velká písmena (CYCB), 

případně velké počáteční písmeno (CycB1;1) bez  použití kurzívy. 
 

1.1 Buněčný cyklus eukaryot 

1.1.1 Fáze buněčného cyklu 

Dělení buněk je uspořádaný sled akcí, ve kterém buňka zdvojí svůj obsah a následně 

se fyzicky rozdělí na dvě buňky. Průběh buněčného cyklu se různí v závislosti na typu 

organizmu, buňky a jejich vývojové fázi. Základní charakteristiky jsou však univerzální. 

Zvláště u eukaryotických organizmů jde o evolučně dobře konzervovaný proces a jeho obecné 

schéma je obdobné pro rostlinné i živočišné buňky. 

Eukaryotický buněčný jaderný cyklus je tradičně rozdělován do čtyř fází: 

předsyntetické G1-fáze (G z angl. gap = mezera), syntetické S-fáze, postsyntetické G2-fáze a 

fáze vlastního jaderného dělení (mitózy) neboli M-fáze. G1, G2 a S-fáze společně tvoří tzv. 

interfázi. (viz např. Alberts et al., 2001; Luštinec a Žárský, 2003): 

G1-fáze: Na počátku buněčného cyklu (po předchozím dělení) vstupuje buňka do G1-fáze, 

během níž roste, zvětšuje počet většiny buněčných struktur – ribozómů, mitochondrií, 

endoplasmatického retikula a dalších. Dochází k intenzivní syntéze proteinů, RNA a 

nukleotidů. G1-fáze obvykle končí tehdy, když buňka dosáhne určité velikosti a vstoupí do 

další fáze, S-fáze, kdy zahájí replikaci DNA. Délka trvání G1-fáze je velmi variabilní. 

V G1-fázi leží první důležitý kontrolní bod. Pokud jím buňka projde, je většinou předurčena 

k dokončení celého buněčného cyklu.  
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S-fáze: Během této fáze dochází k replikaci (syntéze) DNA. Celkový obsah DNA v jádře se 

zdvojuje, což zajišťuje, že dceřiné buňky ponesou rovnocennou genetickou informaci. 

Narozdíl od G1-fáze, je doba trvání S-fáze poměrně stabilní.  

G2-fáze: Probíhá v období mezi ukončením replikace DNA a vstupem buňky do mitózy. 

Opět dochází k intenzivní syntéze RNA a bílkovin a k tvorbě buněčných struktur. Na 

konci G2-fáze leží druhý ze základních kontrolních uzlů buněčného cyklu, který rozhoduje 

o vstupu buňky do mitózy.. 

M-fáze (mitóza): Na počátku mitózy dochází ke kondenzaci chromozómů, které jsou později 

během karyokineze (dělení buněčného jádra) uspořádaně rozděleny mezi dvě geneticky 

rovnocenná dceřiná jádra. Průběh mitózy lze rozdělit do několika fází (profáze, metafáze, 

anafáze, telofáze).  

Cytokineze: Vlastní dělení buňky, které následuje až po rozdělení genetického materiálu, 

bývá tradičně řazeno zvlášť, mimo vlastní jaderný cyklus (G1, S, G2 a M-fáze). U živočichů 

dochází k rozdělení buňky jejím „zaškrcením“ od obvodu ke středu. U rostlin se nová 

buněčná přepážka tvoří naopak od středu k obvodu buňky, rozhodující roli při tom hraje 

fragmoplast. (V případě tvorby vícejaderných buněk cytokineze neprobíhá.) 

 

Buněčný cyklus nemusí vždy zahrnovat všechny tyto fáze. Např. u některých 

živočišných embryí je několik prvních buněčných dělení po oplození velice rychlých, chybí 

prakticky obě G fáze. Buňky nerostou a téměř nesyntetizují nové bílkoviny, vznikající 

embryo žije ze zásob vajíčka a z veliké vaječné buňky vzniká množství menších buněk 

(Cvrčková, 1995). Pokud není replikace DNA následována mitózou, dochází k tzv. 

endoreduplikaci (endoreplikaci) a polyploidizaci DNA. Tento jev je celkem častý u rostlin 

během diferenciace (Jakoby a Schnittger, 2004). 

V zájmu zachování integrity mnohobuněčného organizmu se nemohou všechny 

buňky neustále dělit. Alternativně se mohou buňky v G1 a G2-fázi rozhodnout opustit aktivní 

růstový cyklus a vstoupit do klidového stavu, tzv. G0-fáze, ve kterém je systém regulace 

buněčného cyklu částečně odbourán a buněčné dělení je dočasně zastaveno. V tomto stavu 

mohou buňky setrvat dny, měsíce a dokonce i roky. Pokud spící buňky dostanou správné 

signály, mohou se z klidového stavu probrat a opět vstoupit do aktivního buněčného cyklu 

(Alberts et al., 2001).  
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1.1.2 Buněčný cyklus kvasinek a živočichů 

Buněčný cyklus probíhá v oddělených, na sebe navazujících krocích. Průchod buňky 

buněčným cyklem vyžaduje přesnou prostorovou, časovou a vývojovou regulaci. Navzdory 

velké odlišnosti životních strategií jednotlivých eukaryotických organizmů se ukázalo, že 

mechanizmus řízení buněčného cyklu a proteiny účastnící se této regulace byly ve fylogenezi 

silně konzervovány (Buchanan et al., 2000). 

 

1.1.2.1 Kontrolní body buněčného cyklu 

Rozhodnutí o tom, zda buněčný cyklus bude pokračovat, nebo se v dané fázi zastaví, 

buňka provádí v tzv. kontrolních bodech (checkpoint controls). Prvním rozhodujícím 

okamžikem je kontrolní bod v pozdní G1-fázi (u kvasinek tzv. start), kdy buňka rozhoduje o 

započetí nového buněčného cyklu. Zastavení buněčného cyklu v G1-fázi může být způsobeno 

nevýhodným mimobuněčným prostředím, rozměrem buňky menším než kritickým, 

přítomností poškozené DNA nebo vývojovým signálem. V tomto bodě může buňka též 

vstoupit do G0-fáze (viz výše) (Alberts et al., 2001).  

Druhým kontrolním bodem je přechod G2/M, ve kterém buňka opět kontroluje svoji 

velikost (aby nedocházelo k neustálému zmenšování dceřiných buněk, musí být buňka 

dostatečně velká, než vstoupí do mitózy) a především dokončení a správné provedení 

replikace DNA. Přítomnost poškozené DNA způsobí zastavení buněčného cyklu v G2-fázi, 

dokud není chyba opravena. Pokud dojde k neopravitelnému poškození, buňka spáchá 

„sebevraždu“ (dojde-li k selhání těchto kontrolních mechanismů, vznikne buňka 

s pozměněnou genetickou informací) (Alberts et.al., 1998; Lodish et al., 2001).  

Relativní důležitost jednotlivých kontrolních bodů záleží  na konkrétním organizmu.  

U Saccharomyces cerevisiae a většiny organizmů je rozhodující G1-kontrolní bod (čili start). 

U Schizosaccharomyces pombe a organizmů, jež jsou většinu života v haploidním stavu, je 

ústředním kontrolním bodem přechod G2/M. Poškození jednoho vlákna DNA v G1-fázi, by 

bylo neopravitelné, a proto je nutné zkrátit dobu trvání G1-fáze na minimum (Nasmyth et al., 

1991). U rostlin a živočichů jsou hlavními kontrolními body G1 a G2-kontrolní bod, jako 

další kontrolní bod slouží přechod metafáze/anafáze, kde se zjišťuje správné přichycení všech 

chromozómů na mitotické vřeténko. Za kontrolní bod lze považovat i přechod 

anafáze/telofáze a zahájení cytokineze. Většina těchto přechodů je ireversibilní, neboť je 
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spojena s degradací proteinů, což zajišťuje jednosměrný průchod buněčným cyklem (Lodish 

et al., 2001). 

Eliminace kontrolních bodů může způsobit buněčnou smrt, poruchy v distribuci 

chromozómů a jiných organel, nebo může zvýšit citlivost buňky k některým škodlivým 

vlivům prostředí (např. k agens způsobujícím poškození DNA). Zdá se ale, že některé 

kontrolní body jsou eliminovány v časných embryonálních fázích vývoje určitých organizmů 

(Hartwell et al., 1989).  

 

Obrázek 1-1:   Schéma buněčného cyklu 
a) mitóza (M), post-mitotická fáze (G1), syntetická fáze (S), post-syntetická fáze (G2), klidový stav (G0-fáze);

    

     
 
b) Alternativní schéma buněčného cyklu, žlutě značeny možnosti spuštění endoreplikace; 

   
 

1.1.2.2 Základní proteiny buněčného cyklu 

Za klíčové regulační proteiny buněčného cyklu jsou považovány serin/threonin-

specifické proteinkinázy, tzv. CDK (cyclin-dependent kinases) (Cvrčková, 1995). Kvasinky 

mají jedinou CDK s typickou PSTAIRE sekvencí uvnitř cyklin-vazebné domény. Vyšší 

eukaryota mají několik CDK, které hrají roli v různých krocích buněčného cyklu. Rostlinné a 
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živočišné CDK vykazují určitou homologii, zároveň jsou však specifické pro danou skupinu 

organizmů (Dewitte a Murray, 2003). Živočišné CDK jsou značeny jako CDK1 až CDK11 

(Guo a Stiller, 2004). 

Aktivita CDK je regulována na několika úrovních: 

• vazbou cyklinů - regulačních podjednotek CDK. První cykliny byly identifikovány ve 

vajíčkách ježovky jako proteiny, jejichž koncentrace v průběhu buněčného cyklu 

kolísá v pravidelných cyklech, díky čemuž byly nazvány cykliny (Evans et al., 1983). 

Cykliny tvoří  rozmanitou skupinu homologních proteinů, které sdílejí rozsáhlou, 

nepříliš konzervovanou oblast zodpovědnou za jejich interakci s CDK, známou jako 

„cyclin core“ (cyklinové jádro). Cyklinové jádro obsahuje ale také krátkou vysoce 

konzervovanu sekvenci aminokyselin – tzv. „cyclin box“ (Dewitte a Murray, 2003). 

U živočichů lze cykliny dělit do skupin nejen podle sekvenční podobnosti (cykliny A, 

B, C, D a E), ale také podle fyziologických funkcí na: mitotické cykliny (cykliny B), 

S-fázové cykliny (cykliny A) a G1 cykliny (C, D a E cykliny) (Murray, 1992). 

U kvasinek je rozdělení cyklinů jiné. Asi nejpřehlednější je jejich zařazení podle 

fyziologické funkce – na G1, G2 a mitotické cykliny. 

• fosforylací/defosforylací katalytické podjednotky CDK. Aby byla kináza enzymově 

aktivní, musí být fosforylována na jednom nebo více místech a defosforylována na 

jiných. U S. pombe je CDK aktivována v G2-fázi fosforylací konzervativního 

threoninového zbytku (T167) a defosforylací tyrosinového zbytku (Y15). U vyšších 

eukaryot může být k aktivaci nutná též defosforylace threoninu 14 (T14) (Hayles a 

Nurse, 1992). 

• vazbou inhibitorů - významnou složkou regulačního aparátu jsou specifické CDK 

inhibitory (CKI), které se možná podílejí na řízení buněčného cyklu stejně významnou 

měrou jako cykliny. Koncentrace CKI je, podobně jako koncentrace cyklinů ale i kináz 

a fosfatáz, regulovaná (Nasmyth a Hunt, 1993). CKI jsou velmi různorodé – liší se 

navzájem strukturou, velikostí i funkcí (Cvrčková, 1998).  

 

Na základě strukturální podobnosti a CDK afinity jsou CKI savců řazeny do dvou 

skupin – Kip/Cip rodiny a INK4 rodiny (Zhou et al., 2002). Mezi významné inhibitory 

u S. pombe patří Rum1, který je specifickým inhibitorem komplexu Cdc2/Cdc13 - 

mitotického CDK komplexu. Rum1 také inhibuje aktivitu komplexu Cdc2/Cig2, regulačního 

komplexu CDK pro G1-fázi, avšak ne tolik jako aktivitu Cdc2/Cdc13 (Correa-Bordes a 

Nurse, 1995). 
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Aktivní mitotický CDK komplex (MPF – mitosis promoting factor) aktivuje tzv. 

APC (anaphase promoting complex). Tento multiproteinový komplex řídí na ubiquitinu 

závislou proteolýzu inhibitorů anafáze, což vede k inaktivaci proteinového komplexu, který 

spojuje sesterské chromatidy v metafázi, a tedy i k následnému rozpojení chromatid. Aktivace 

APC tedy indukuje nástup anafáze. Později během anafáze řídí APC též proteolytickou 

degradaci mitotických cyklinů (Lodish et al., 2001). 

CDK rovněž asociují v G2-fázi se Suc1/Cks1 proteiny (nazývány Suc1 u S. pombe; 

homolog Cks1 u S. cerevisiae a u živočichů), jejichž struktura a funkce je u eukaryot celkem 

konzervována. Ačkoliv se ví, že Cks proteiny jsou nezbytné pro správnou funkci CDK a 

průběh buněčného cyklu u kvasinek, detaily jejich působení na molekulární úrovni zůstávají 

nejasné (Hattori et al., 2003). Předpokládá se, že působí jako činitelé usnadňující pozitivní i 

negativní regulaci aktivity CDK (Bourne et al., 1996). Bylo zjištěno, že vysoké hladiny těchto 

proteinů způsobují zpoždění M-fáze (Hayles et al., 1986). Suc1 se váže na komplex APC 

(Sudakin et al., 1997), jehož aktivita je nutná během mitózy. Zvýšená exprese Cks1 může 

zesílit proteosomální degradaci p27Kip1, jednoho z CKI regulující přechod G1/S-fáze, čímž 

ovlivní aktivitu CDK a  umožní tak vstup buňky do S-fáze. Ukázalo se tedy, že je nutné 

regulovat úroveň exprese Cks1 jak na transkripční, tak na posttranskripční úrovni, aby bylo 

zabráněno abnormální buněčné proliferaci. Hladina Cks1 je tedy, alespoň částečně, 

regulována systémem ubiquitin-proteazómů. Cks proteiny jsou degradovány hlavně během 

M-fáze, ale malá část Cks proteinů může být degradována až na přechodu G1/S-fáze, právě 

pomocí ubiquitin-závislé degradace (Hattori et al., 2003). 

Substrátů CDK je známa celá řada, např. komplex CDK s cykliny A nebo B 

fosforyluje histon H1 (Peeper et al., 1993). Dále mezi substráty CDK patří např. transkripční a 

translační faktory, RNA polymeráza II, T antigen, elongační faktory, laminy A, B a C, 

vimentin, caldesmon, p40, p60scr a nukleolin (přehled v Norbury a Nurse, 1992). 

 

1.1.3 Regulace buněčného cyklu u kvasinek 

Regulace buněčného cyklu je nejlépe prostudována u Saccharomyces cerevisiae a 

Schizosaccharomyces pombe. Celý cyklus je řízen jedinou CDK, která je u S. pombe 

kódována genem cdc2 a u S. cerevisiae genem cdc28 (označení cdc je odvozeno z „cell 

division cycle mutant“). Hladina této kinázy je, narozdíl od hladin jednotlivých cyklinů, 

během buněčného cyklu stálá. Vlastní aktivita této kinázy je řízena dalšími proteiny (Nurse, 

1990). 
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U S. cerevisiae bylo zjištěno několik typů cyklinů. G1 cykliny (Cln1-3) indukují 

průchod startem, cykliny typu B regulují průběh S-fáze (Clb5,6) a mitózy (Clb1-4) 

(Cvrčková, 1995). U S. pombe bylo identifikováno několik cyklinů typu B: Cig1, 

Cig2/Cyc17, Cdc13, Rem1 (meiotický cyklin) a Crs1/ Mug17 (meiotický cyklin); dále cyklin 

Mcs2 a G1 cykliny Puc 1 (který má ale svou funkci spíše v sexuální diferenciaci než 

v průběhu G1-fáze) a Pas1 (Fisher a Nurse, 1995; Averbeck et al., 2005; Malapeira et al., 

2005; van Slegtenhorst et al., 2005). 

 

1.1.3.1 Regulace přechodu G1/S a S-fáze 

V G1-kontrolním bodě, tzv. startu, se buňky S. cerevisiae rozhodují, na základě 

signálů z prostředí, zda budou pokračovat v průchodu buněčným cyklem, či postup pozastaví 

a/nebo započnou jiný vývojový program. Hlavní roli v odpovědi na metabolické změny 

v buňce vyvolaných v závislosti na životním prostředí má pravděpodobně Cln3, jeden z G1 

cyklinů (Bellí et al., 2001). Buňka neprojde startem, dokud nedosáhne kritické velikosti, nebo 

pokud trpí nedostatkem živin. U S. cerevisiae byly objeveny tři G1 cykliny kódované geny 

cln1, cln2 a cln3, jejichž funkce se překrývají (Nasmyth et al., 1991), pro průchod startem je 

nutný alespoň jeden z nich (Cvrčková, 1995). Pokud buňka již startem projde, je proces 

nevratný (Nasmyth et al., 1991).  Narozdíl od cln1 a cln2, je cln3 v průběhu buněčného cyklu 

exprimován konstitutivně, díky čemuž buňka může stanovit svou kritickou velikost na 

základě absolutního množství Cln3 v cytoplasmě (Tyers et al., 1993). Cln3 je zodpovědný za 

indukci transkripce genů pro další G1 cykliny – cln1, 2 (Cvrčková a Nasmyth, 1993). Cln3 je 

schopen indukovat také transkripci S-fázových B cyklinů – clb5 a clb6, které jsou nutné pro 

iniciaci replikace DNA (Schwob a Nasmyth, 1993). K aktivaci přepisu genů pro Cln1 a Cln2 

je třeba účast transkripčních faktorů Swi4 a Swi6 (Nasmyth et al.,1991). Při působení 

osmotického stresu se buňky zastaví v G1-fázi, což je způsobeno snížením aktivity komplexu 

Cdc28/Cln3 a následným snížením exprese cln1, cln2 a clb5 (Bellí et al., 2001). Velice 

důležitým regulátorem G1-fáze se zdá být Cdc48 (homolog savčího p97), který je nezbytný 

pro průchod  startem,  neboť Cdc48 je zodpovědný za proteolýzu Far1 (CKI G1-fáze) (Fu et 

al., 2003). V pozdní G1-fázi utvořený komplex Cdc28 a Cln1/Cln2 inhibuje APC (anaphase-

promoting complex), což umožňuje akumulaci cyklinů typu B (Clb5 a Clb6). V pozdní 

G1-fázi utvořené komplexy Cdc28 a Clb5/Clb6 jsou však okamžitě inhibovány specifickým 

CKI - Sic1, který je syntetizován v rané G1-fázi a brání předčasné aktivaci CDK/Clb-

cyklinových komplexů. Buňka tedy nemůže postoupit do S-fáze, dokud není Sic1 odstraněn. 
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Jeho proteolytickou degradaci aktivují právě komplexy Cdc28 a Cln1/Cln2 (Lodish et al., 

2001). K zahájení replikace DNA v S-fázi je nezbytný alespoň jeden z cyklinů typu Clb 

(Cvrčková, 1998). V průběhu S-fáze jsou již transkripčně aktivovány geny pro mitotické 

cykliny clb1-4. Clb proteiny pozitivní zpětnou vazbou stimulují transkripci svých vlastních 

genů a zároveň reprimují transkripci genů pro G1 cykliny cln1 a cln2 (Cvrčková, 1995). 

U S. pombe v časné G1-fázi vykazuje Cdc2 velice nízkou (až téměř žádnou) 

kinázovou aktivitu díky nízké hladině cyklinů. Po průchodu startem buňka akumuluje cykliny 

a kinázová aktivita Cdc2 stoupá a spouští se S-fáze. V průběhu interfáze je Cdc2 

fosforylována a není tedy plně aktivní. Tato střední hladina kinázové aktivity Cdc2 je nutná 

k zabránění opětovného spuštění replikace DNA, ale není dostačující ke spuštění mitózy. 

Když buňka dosáhne kritické velikosti, Cdc2 je defosforylována, a tedy i opět plně aktivní, 

což iniciuje mitózu. Během mitózy jsou cykliny degradovány a buněčný cyklus se dostává 

opět na začátek (Rhind a Russell, 1998). Hlavním partnerem Cdc2 je v průběhu G1-fáze 

cyklin Cig2. Tento cyklin není pro iniciaci S-fáze nezbytně nutný, ale pokud není přítomen, 

přechod mezi G1 a S-fází se opozdí. Pokud Cig2 chybí, jeho roli v G1 může převzít jiný 

cyklin typu B, Cdc13. Další funkcí komplexu Cdc2/Cdc13 je zajištění pouze jediné S-fáze 

během buněčného cyklu. K další S-fázi může dojít až po proběhnutí mitózy, kdy je komplex  

Cdc2/Cdc13  odbourán.  Jak se tedy  ukázalo, Cdc2/Cdc13  kontroluje i nástup S-fáze (Stern a 

Nurse, 1996). 

Regulace přechodu G1/S u S. pombe se účastní specifický CKI (rum1), který 

asociuje s mitotickou kinázou a inhibuje ji a také udržuje mitotický B cyklin Cdc13 na nízké 

hladině, čímž zajišťuje, že buňka nevstoupí příliš brzy do mitózy (Correa-Bordes a Nurse, 

1995). Zvýšená exprese rum1 vyvolává opakovaný nástup S-fáze, právě asi díky inhibici 

komplexu CDK/cyklinu regulujícího přechod G2/M (Moreno a Nurse, 1994). U kvasinek je 

pro iniciaci replikace DNA nezbytná přítomnost kinázy Hsk1 (heterodimerický komplex 

s regulační podjednotkou Dfp1) (Brown a Kelly, 1999). 

Několik proteinů nezbytných pro iniciaci replikace DNA u S. cerevisiae, včetně 

Cdc6, Cdc45, a komplexu šesti Mcm proteinů (patřících do rodiny MADS transkripčních 

faktorů) asociuje během G1-fáze s replikačními počátky. Spolu s proteiny tzv. origin-

recognition complex (ORC), trvale umístěného v oblasti replikačních počátků, tvoří tzv. 

prereplikační komplex (pre-RC) (Lodish et al., 2000).  Počátek replikace je regulován také 

pomocí kináz Mec1 a Rad53 (Early et al., 2004). 
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1.1.3.2 Děje spojené s regulací přechodu G2/M 

Nástup M-fáze je regulován mechanizmem, který je obdobný pro všechny 

eukaryotické buňky. Vstup do mitózy je podmíněn aktivací proteinkinázy p34cdc2 vyžadující 

specifickou fosforylaci/defosforylaci a navázání cyklinové podjednotky (Nurse, 1990). 

Regulace této části cyklu je poměrně dobře známá u S. pombe, a může tedy posloužit jako 

vhodný obecný model. K asociaci cyklinu B s p34cdc2 je nutná fosforylace threoninového 

zbytku 167 CDK (Gould et al., 1991), za tuto fosforylaci odpovídá kináza, označovaná jako 

CAK (CDK activating kinase). U S. pombe jsou dvě, částečně redundantní, CAK: Mcs6-Mcs2 

komplex a Csk1 (Lee et al., 1999). S. cerevisiae má monomerickou CAK, Cak1, která 

vykazuje nízkou sekvenční příbuznost s Mcs6, druhá její CAK, Kin28, je Mcs6 příbuzná více 

(Shimotohno et al., 2004). Defosforylace T167 CDK může také hrát jistou roli ve výstupu 

buňky z mitózy (Gould et al., 1991).  

 Navzdory utvoření komplexu Cdc2/Cdc13 je v průběhu interfáze tento komplex 

inaktivní, protože Cdc2 je fosforylována na tyrozinu 15 (Nurse 1999), 

fosforylace/defosforylace  Y15 přímo reguluje vstup buňky do mitózy (Gould et al., 1989). 

Fosforylace Y15 je katalyzována kinázami Wee1 a Mik1, hlavní podíl na fosforylaci má 

patrně Wee1 (Furnari et al., 1997). Defosforylace Y15 je katalyzována fosfatázami Cdc25 a 

Pyp3. Hlavní úlohu v regulaci aktivity komplexu CDK/cyklin mají jistě produkty genů cdc25 

a wee1, ale v případě nutnosti mohou být zastoupeny minoritními Mik1 a Pyp3 (Millar et al., 

1992). Defosforylace Y15, a tak i aktivita komplexu CDK/cyklin je tedy vlastně regulována 

poměrem aktivit kinázy Wee1 a fosfatázy Cdc25 (Nurse, 1990). Bylo zjištěno, že Cdc25 má 

hlavní pool v cytoplazmě, ačkoliv její substrát, komplex Cdc2/cyklin B, je vždy v jádře. 

V průběhu G2-fáze stoupá hladina jaderné Cdc25, a tak v pozdní G2-fázi převýší její aktivita 

aktivitu Wee1, což má za následek defosforylaci Y15 a vstup buňky do mitózy (Pines, 1999). 

V průběhu G2-fáze se komplex Cdc2/Cdc13 akumuluje v jádře a během mitózy 

stoupne jeho aktivita a indukuje kondenzaci chromozómů a sestavení mitotického vřeténka. 

(Nurse, 1999).  

Během přechodu G2/M funguje důležitý kontrolní bod pro poškozenou nebo neúplně 

replikovanou DNA, který zabrání defosforylaci Y15 na Cdc2 a pozastaví buněčný cyklus,  

dokud není replikace kompletní. Taktéž velikost buňky je kontrolována – aktivita fosfatázy 

Cdc25 zůstává malá, pokud stoupne, je převýšena následným nárůstem aktivit kináz Wee1 

a/nebo Mik1, dokud buňka nedosáhne normální velikosti pro vstup do mitózy (Rhind a 

Russell, 1998).  
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Před vstupem do mitózy se buňka musí ujistit, že replikace DNA proběhla kompletně 

a bez chyb. Poškození DNA u S. cerevisiae spouští specifický mechanizmus vyžadující 

produkty genu rad9 (radiation senstive genes), který zamezí vstupu buňky do mitózy, dokud 

není poškozená DNA opravena (Weinert and Hartwell, 1988). Zdá se, že Rad9 koordinuje 

buněčnou odpověď na poškozenou DNA aktivací obou kontrolních bodů (Al-Moghrabi et al., 

2001). U S. pombe se na reakci na poškozenou nebo nedoreplikovanou DNA podílejí 

produkty genů rad1, 3, 17 a rad9 (Hayles a Nurse, 1992). 

 

1.1.3.2.1 Regulace aktivity kináz Wee1, Mik1 a Cdc25 fosfatázy 

U S. pombe je Wee1 inhibována proteinkinázou Nim1/Cdr1 a jim blízce příbuznou 

kinázou Cdr2. Zdá se, že Nim1/Cdr1 a Cdr2 regulují Wee1 zcela nezávisle. Kináza Nim1 je 

ještě dále regulována produktem genu nif1, který se na ni váže a inhibuje ji (Kanoh a Russell, 

1998). Homologem Nim1 je i proteinkináza Nik1/Hsl1, která u S. cerevisiae negativně 

reguluje Swe1  kinázu, homolog Wee1 (Ma et al., 1996). 

V důsledku detekce poškozené DNA nebo nedokončené replikace jsou aktivovány 

proteinkinázy Cds1 a Chk1, které pozitivně regulují Wee1 a negativně regulují Cdc25. Zdá se, 

že Chk1 reguluje Cdc25, zatímco Cds1 fosforyluje Wee1. Cds1 také reguluje nárůst množství 

Mik1 (Boddy et al., 1998). Spuštění regulačních mechanizmů reagujících na přítomnost 

poškozené DNA vyžaduje Rad3 kinázu. Poškození DNA vede ke zvýšení míry fosforylace 

Chk1 právě pomocí procesů závislých na Rad3. Chk1 je pak zodpovědná za inhibiční 

fosforylaci Cdc25. Je pravděpodobné, že se Chk1 podílí i na regulaci Wee1 (Furnari et al., 

1997). Fosforylace Cdc25 pomocí Chk1 umožňuje asociaci Cdc25 se 14-3-3 proteiny, což má 

za následek přemístění komplexu Cdc25/14-3-3 z jádra do cytoplasmy a jeho separaci od 

jaderného poolu komplexu Cdc2/cyklin B (Raleigh and O’Connell, 2000). 

 

1.1.3.3 Děje spojené s regulací M-fáze 

V průběhu M-fáze obvykle stoupá hladina fosforylovaných proteinů, což může 

způsobovat přímo Cdc2 svou kinázovou aktivitou nebo nepřímo pomocí aktivace dalších 

proteinkináz. Vysoká úroveň kinázové aktivity Cdc2 udržuje buňku v M-fázi. K výstupu 

z mitózy je nutný pokles Cdc2/Cdc13 aktivity, způsobený proteolýzou cyklinové podjednotky 

(Nurse, 1990). Aktivní komplex Cdc2/Cdc13 neboli MPF (mitosis promoting factor) indukuje 

kondenzaci chromozómů a sestavení mitotického vřeténka (Nurse, 1999). U S. pombe 
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inaktivace mitotického CDK a následný výstup z mitózy možná vyžaduje nejen odbourání 

cyklinové podjednotky, ale také aktivitu produktů dalších genů, včetně Suc1 a některých 

fosfatáz (Hayles a Nurse, 1992). 

Jak již bylo výše uvedeno, je ke konci mitózy MPF inaktivován degradací jeho 

regulační podjednotky, cyklinu Cdc13. Ubiquitinaci a následnou proteolytickou degradaci 

mitotických cyklinů řídí multienzymatický komplex, nazývaný anaphase-promoting complex 

(APC).  Kromě degradace cyklinů B, iniciuje APC také degradaci proteinových komplexů 

spojujících sesterské chromatidy v průběhu metafáze. Mitotické kontrolní body jistí, že APC 

je aktivováno teprve tehdy, jsou-li všechny chromozómy řádně připojeny k bipolárnímu 

mitotickému vřeténku (Novak et al., 1998).  

APC zůstává aktivní až do následující G1-fáze, kde dále řídí degradaci cyklinů typu 

B, což zajišťuje, že po skončení mitózy nemůže buňka akumulovat cykliny B, pokud neprošla 

startem následujícího cyklu. V pozdní G1-fázi je APC inaktivován fosforylací pomocí 

komplexu CDK a G1-cyklinů, což umožní akumulaci mitotických cyklinů během S a G2-fáze 

(Lodish et al., 2001).  

V průběhu mitózy hrají důležitou roli samozřejmě i další proteiny. Například 

u S. cerevisiae byla identifikována rodina SMC (structural maintenance of chromosomes) 

proteinů, které jsou nezbytné pro normální průběh segregace chromozómů (Lodish et al., 

2001). U S. cerevisiae byla též objevena proteinfosfatáza Cdc14, která se účastní pozdní 

M-fáze, po rozchodu sesterských chromatid, ale ještě před inaktivací Cdc2/cyklin B 

komplexu. Zatím byly objeveny dva substráty Cdc14 - Sic1 a Hct1/Cdh1, které oba patří mezi 

inhibitory Cdc2/cyklin B komplexu a inaktivují mitotické cykliny. Funkce Cdc14 fosfatázy je 

závislá na její lokalizaci v buňce. Během téměř celého buněčného cyklu je Cdc14 

lokalizována v jadérku, odkud je uvolněna právě koncem mitózy (de Almeida et al., 1999). 

 

1.1.4 Buněčný cyklus rostlin 

Rostliny musejí neustále reagovat na měnící se podmínky prostředí. Díky totipotenci 

buněk, kontinuální organogenezi a plastickému růstu jsou schopny se jim přizpůsobit. 

Buněčné dělení hraje v rostlinném růstu a vývoji rozhodující roli, neboť rigidní buněčná stěna 

limituje migraci buněk, a tak je směr růstu závislý na směru buněčného dělení. Ale i přes tato 

a další rostlinná specifika, mechanizmus regulace buněčného cyklu u rostlin je v zásadě stejný 

jako u ostatních eukaryot. Centrální roli hrají i zde specifické enzymatické CDK/cyklinové 

komplexy (Stals et al., 2000; Heberle-Bors, 2001). Specifickou roli u rostlin hrají také 

 23



Literární přehled 

fytohormony. Buněčné dělení podporují cytokininy, gibereliny a auxiny, inhibují jej naopak 

kyselina abscisová (ABA) a ethylen (del Pozo et al., 2005). Ve srovnání s ostatními 

eukaryotickými organismy jsou znalosti o průběhu a regulaci buněčného cyklu u rostlin 

daleko skromnější. 

 

1.1.4.1 Základní proteiny buněčného cyklu 

1.1.4.1.1 Cyklin-dependentní kinázy 

CDK jsou obecně uznávány jako klíčové regulační proteiny kontrolních bodů 

v průběhu buněčného cyklu eukaryotických buněk (Heberle-Bors, 2001). Zatímco u kvasinek 

byla popsána jediná CDK, existuje u rostlin více CDK řazených do několika tříd, a to i 

u jednoho rostlinného druhu. Tato klasifikace je převážně založena na stupni konzervovanosti 

PSTAIRE motivu v cyklin-vazebné doméně (Joubes et al., 2001). Rostlinné CDK jsou 

podobné kvasinkovým a živočišným CDK, zároveň však vykazují určité strukturální a 

funkční odlišnosti. Rostlinné CDK jsou řazeny do sedmi evolučně konzervovaných tříd 

značených CDKA až CDKG (Mironov et al., 1999; Joubes et al., 2000; Menges et al., 2005), 

viz Tabulka 1-1. Exprese jednotlivých CDK je u různých rostlinných orgánů odlišná. CDK 

jsou exprimovány nejen v proliferujích oblastech jako je apikální meristém, ale i v pletivech 

s potenciální možností další buněčné proliferace (např. pericykl) (Francis a Halford, 1995). 

Exprese většiny CDK je ovlivněna fytohormony (del Pozo et al., 2005). 

Nejlépe charakterizovanou skupinou CDK je třída A. Tato třída obsahuje rostlinné 

CDK, které jsou nejvíce příbuzné kvasinkovým CDK a živočišným CDK1 a 2, se kterými 

sdílejí konzervovaný PSTAIRE motiv v cyklin-vázající doméně. Na základě výzkumu 

kvasinkových mutantů bylo zjištěno, že CDKA hrají pravděpodobně důležitou roli v průběhu 

G1/S a G2/M přechodu (Mironov et al., 1999; Heberle-Bors, 2001). Většina CDKA je 

schopna komplementovat kvasinkové cdc28/cdc2 mutanty (Joubes et al., 2000). Výskyt dvou 

různých CDKA genů v několika rostlinných druzích může naznačovat funkční rozdílnost 

produktů těchto genů. Tuto teorii podporuje i nalezení S. cerevisiae cdc28 mutantů 

zablokovaných v G1/S nebo G2/M, kde cdc28 byla komplementována různými CDKA geny 

z vojtěšky (Medsa;CDKA1;1 a Medsa;CDKA2;1) v různých fázích cyklu (Hirt et al., 1993). 

Intenzita exprese genů pro CDKA se v průběhu buněčného cyklu nemění a tyto kinázy se 

vyskytují v nízké hladině i v nedělících se buňkách (Hemerly et al., 1993). 
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Cyklin-dependentní kinázy typu B se vyskytují pouze u rostlin a jsou rozděleny do 

dvou podskupin CDKB1 obsahující PPTALRE motiv a CDKB2 obsahující PPTTLRE motiv. 

Rostlinné CDKB nejsou schopné komplementovat kvasinkové cdc2/cdc28 mutanty 

(Heberle-Bors, 2001), jediná cdc2MsB z vojtěšky dokáže komplementovat cdc28 mutanty 

během G1/S, nikoliv však už během G2/M přechodu (Hirt, 1993). Exprese a aktivita CDKB 

závisí, narozdíl od CDKA, na fázi buněčného cyklu (Heberle-Bors, 2001). CDKB1 je 

exprimována od začátku S-fáze až do mitózy (včetně), CDKB2 pouze během G2 a M-fáze 

(Dewitte a Murray, 2003). Byly identifikovány dva cykliny typu B2 (viz dále), které se 

specificky vážou na rýžovou CDKB2 (Lee et al., 2003). Je možné, že CDKB se účastní 

regulačních procesů, které jsou specifické právě pro rostliny (Joubes et al., 2000; 

Heberle-Bors, 2001). Předpokládá se, že  CDKB regulují G2-fázi a G2/M přechod, aktivita 

CDKB však dosahuje vrcholu v průběhu M-fáze (Stals et al., 2000; Dewitte a Murray, 2003). 

Malá skupina rostlinných CDK objevených v rajčeti, hrachu, vojtěšce a Arabidopsis 

je charakterizována pomocí PITAIRE motivu, který CDK typu C obsahují, stejně jako 

příbuzné živočišné CDK (Heberle-Bors, 2001; Joubes et al., 2001). U savců charakterizuje 

PITAIRE motiv skupinu Cdc2-příbuzných kináz, jako je například lidská cholinesterase-

related cell division (CHED) kináza. Do této skupiny patří ale i lidská Cdk9 obsahující 

PITALRE motiv (Joubes et al., 2001) a vykazující funkční homologii s CDKC z Arabidopsis 

(Barroco et al., 2003). Jak se tedy ukazuje, skupina rostlinných CDKC obsahuje různorodé 

funkční homology obou skupin živočišných CDK – jak s PITAIRE, tak i s PITALRE 

motivem (Joubes et al., 2001). Je možné, že CDKC z Arabidopsis může být součástí 

kinázového komplexu příbuzného živočišnému transkripčnímu elongačnímu faktoru b 

(positive-transcription elongation factor b), jehož aktivita je nezbytná pro kontrolu transkripce 

(Barroco et al., 2003). CDKC jsou exprimovány konstitutivně v průběhu celého buněčného 

cyklu, jejich vazebný cyklin ani jejich substrát zatím však není znám (Joubes et al., 2001; 

Dewitte a Murray, 2003; Inzé, 2005). Bylo prokázáno, že CDKC z rajčete netvoří komplexy 

s cykliny typu A, B ani D. Stejně tak u rajčete není exprese CDKC ovlivňována hormony či 

výživovými parametry a zdá se, že není regulována v rámci regulace buněčného cyklu 

(Joubes et al., 2001). 

Převážná většina živočišných a kvasinkových CDK musí být fosforylována CDK-

aktivujícími kinázami (CAK), aby byla plně funkční. U rostlin existují dvě skupiny CAK. 

První z nich je skupina dimerických CDKD, kam patří rostlinné sekvence, A. thaliana 

CDKD;1, 2 a 3 a rýžová R2 (Vandepoele et al., 2002) s konzervovaným N(I/F)TALRE 

motivem, který také obsahuje množství živočišných (CDK7) a kvasinkových CDK, které jsou 
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považovány za bifunkční proteiny účastnící se aktivační fosforylace ostatních CDK během 

buněčného cyklu (jako CAK) a jsou zodpovědné za regulaci aktivity RNA-polymerázy II 

závislé na fosforylaci.  Přednostní exprese rýžové CDKD byla prokázána  během G1 a S-fáze 

(Heberle-Bors, 2001; Joubes et al., 2000). Funkce CDKD z rýže byla demonstrována na 

CAK-deficientních mutantech S. cerevisiae, kde komplementovala příslušného mutanta 

(Yamaguchi et al., 1998). Bylo prokázáno, že rýžová CDKD je schopna fosforylovat nejen 

rýžovou CDKA, ale také lidskou CDK2 (Joubes et al., 2000). Rostlinné CDKD fosforylují 

ostatní CDK stejně jako C-terminální doménu (CTD) největší podjednotky 

RNA-polymerázy II. Pro svou CAK a CTD-kinázovou aktivitu vyžadují vytvoření komplexu 

s cykliny typu H (Yamaguchi et al., 2000; Shimotohno et al., 2004). 

Donedávna unikátní rostlinná sekvence, cdc2MsE z vojtěšky, obsahující SPTAIRE 

motiv, byla klasifikována jako CDK typu E. Nejvíce se blížící vzdáleně příbuzné lidské 

CDK8, která obsahuje SMSACRE sekvenci. CDK8 se společně s cyklinem C účastní regulace 

RNA-polymerázy II (Heberle-Bors, 2001). Na základě sekvenční homologie byla již i 

u Arabidopsis nalezena příbuzná sekvence CDKE;1 (Vandepoele et al., 2002). CDKE udržuje 

konstantní nízkou hladinu během celého buněčného cyklu (Magyar et al., 1997). Úloha 

rostlinné CDKE zůstává zatím nejasná. 

Druhou skupinu rostlinných CAK, monomerické CDKF, reprezentuje CAK1At 

z Arabidopsis (klasifikována jako CDKF;1 – Vandepoele et al., 2002), jež vykazuje CAK-

kinázovou, nikoliv však CTD-kinázovou aktivitu a je nezávislá na cyklinech. CAK1At 

aktivuje přímou fosforylací další CAK u Arabidopsis – CAK2At a CAK4At (CAK3At není 

CAK1At fosforylována). CAK1At je tedy prototypem rostlinné CAK-aktivační kinázy 

(CAKAK). Homology CAK1At se zatím podařilo nalézt u rýže, sóji a u pryšce (Shimotohno 

et al., 2004). 

Nedávno byly u Arabidopsis objeveny dvě sekvence obsahující PLTSLRE motiv, 

byly zařazeny do nové třídy rostlinných CDK typu G. Vykazují homologii s lidskou 

galaktozyltransferáza-asociovanou proteinkinázou p58/GTA. Jejich funkce zůstává ale 

nejasná (Menges et al., 2005).  
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Tabulka 1-1:   Přehled cyklin-dependentních kináz vyšších rostlin  
(upraveno dle Joubes et al., 2000; Heberle-Bors, 2001; Shimotohno et al., 2004; Menges et al., 2005; Umeda 

et al., 2005) 

třída (typ) CDK 
typická AMK 

sekvence 
doba exprese 

předpokládaná 

funkce 

blízký savčí 

homolog 

A PSTAIRE konstitutivně G1/S; G2/M CDK1; CDK2 

B1 PPTALRE S; G2; M G2/M ? 

B2 PPTTLRE G2; M M ? 

C PITAIRE konstitutivně ? 
CHED kináza; 

CDK9 

D N(I/F)TALRE G1/S CAK CDK7 (CAK) 

E SPTAIRE konstitutivně ? CDK8 

F N(I/F)TALRE? ? CAK; CAKAK ? 

G PLTSLRE ? ? p58/GTA 

 

1.1.4.1.2 Cykliny 

Aktivita CDK je bezpodmínečně závislá na přítomnosti cyklinové podjednotky. 

V rostlinách bylo identifikováno množství cyklinových tříd, rozdělených podle časování 

jejich exprese a degradace v jednotlivých fázích buněčného cyklu. Podobně jako u CDK, 

exprese rostlinných cyklinů je ovlivněna fytohormony (Renaudin et al., 1996). Velké 

množství různých typů cyklinů vyskytujících se v jednom rostlinném druhu a zároveň velká 

mezidruhová odlišnost cyklinů může být odpovědí na podmínky životního prostředí daného 

rostlinného druhu (Burssens et al., 1998). Navzdory homologii s třídami cyklinů ostatních 

eukaryot, vykazují rostlinné cykliny také specifickou strukturální charakteristiku v závislosti 

na jejich fylogenezi (Renaudin et al., 1996). Při analýze mnoha druhů rostlin bylo 

identifikováno 10 tříd cyklinů značených A, B, C, D, H, L, T, U, SDS a CycJ18, některé 

z nich jsou specifické výhradně pro rostliny (Mironov et al., 1999; Vandepoele et al., 2002; 

Wang et al., 2004). Cykliny se známou funkcí v buněčném cyklu patří do skupiny A, B, D a 

H cyklinů, pojmenovány jsou na základě příbuznosti k daným třídám živočišných cyklinů. 
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První skupina rostlinných cyklinů – cykliny typu A a B (řazené mezi mitotické 

cykliny) obsahují na N-konci konzervovanou sekvenci - tzv. destruction box (D-box), který je 

nezbytný pro rychlou ubiquitinaci a následnou proteolýzu v pozdní mitóze. Další 

konzervovanou sekvencí je tzv. cyklin box (C-box), který je důležitý pro interakci s CDK. 

V cyklinech typu A se vyskytuje vysoce konzervovaná sekvence, typický A-typ motiv – 

LVEVxEEY; v cyklinech typu B jde pak zase o sekvenci (H/Q)x(K/R/Q)x(F/L) jako typický 

B-typ motiv (Renaudin et al., 1996). Cykliny typu A se obvykle začínají syntetizovat na 

začátku S-fáze a jsou součástí komplexů regulujících průchod S-fází, jsou odbourány 

přibližně při přechodu G2/M-fáze. Cykliny typu B se objevují během G2-fáze, kontrolují 

G2/M přechod a M-fázi a jsou degradovány jakmile buňka vstoupí do anafáze (Dewitte a 

Murray, 2003). U některých rostlinných mitotických cyklinů byl též identifikován tzv. P-box 

(Ferreira et al., 1994), který je u ostatních eukaryotických organizmů nutný pro navázání 

Cdc25 fosfatázy a následnou aktivaci CDK/cyklin komplexu (Zheng a Ruderman, 1993). 

 Cykliny typu D (někdy označovány jako G1-cykliny) kontrolují průběh G1-fáze a 

vstup do S-fáze. Syntéza cyklinů typu D obvykle stoupá v pozdní G1 a časné S-fázi. Narozdíl 

od cyklinů typu A a B nevykazuje hladina u některých cyklinů typu D výrazné cyklické 

změny (Dewitte a Murray, 2003). Zdá se, že cykliny typu D mají speciální funkci při 

komunikaci buňky s okolím. U Arabidopsis jsou CycD2 a CycD4 zodpovědné za odpověď na 

dostupnost cukrů, zatímco CycD3 reagují na cytokininy a brassinosteroidy (Boniotti a 

Griffith, 2002). Místo „destruction boxu“ nesou CYCD tzv. PEST sekvenci, která je 

pravděpodobně zodpovědná za jejich rychlou proteolýzu. Rostlinné cykliny typu D sdílejí 

s jejich savčími homology silně konzervovanou sekvenci LxCxE, která tvoří vazebné místo 

pro Rb protein (Renaudin et al., 1996). Tyto cykliny se  pravděpodobně podílejí na koordinaci 

růstu rostliny a buněčného dělení (Luštinec a Žárský, 2003). Hladina D cyklinů je během 

celého buněčného cyklu téměř konstantní, ale bylo prokázáno, že může dojít k akumulaci 

cyklinů vlivem fytohormonů a některých podmínek vnějšího prostředí (např. obsahem živin) 

(Soni et al., 1995; Fuerst et al., 1996). Pro buňku je v kontrolních bodech důležité integrovat 

informaci o stavu živin a růstových regulátorů před rozhodnutím o vstupu do další fáze 

buněčného cyklu. Zde hrají u rostlin důležitou roli cykliny typu D, které se jako součást 

komplexu s CDK podílejí na klíčovém rozhodnutí pozdní G1-fáze – opustit cyklus a přejít do 

G0, či pokračovat S-fází. Zdá se, že rostlinné cykliny typu D se mohou také zúčastnit řízení 

některých mitotických událostí (Mironov et al., 1999). 

Cykliny typu H, objevené u rýže, topolu osika (Yamaguchi et al., 2000) a 

Arabidopsis (Vandepoele et al., 2002), vykazují velkou podobnost s lidským cyklinem H a 
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Mcs2 z S. pombe, obzvláště pak v oblasti cyklinového boxu. Cykliny H z rýže a topolu jsou 

schopny interagovat s rýžovou R2 kinázou, která je strukturně a funkčně podobná savčí CAK. 

Předpokládá se tedy, že cykliny typu H tvoří regulační podjednotku rostlinných CAK 

homologů (Yamaguchi et al., 2000; Umeda et al., 2005). 

 

1.1.4.1.3 Další proteiny buněčného cyklu rostlin 

Na řízení buněčného cyklu u rostlin se samozřejmě podílejí i další proteiny. Několik 

necyklinových proteinů bylo objeveno v komplexech s CDK. Tato rodina evolučně 

konzervovaných CKS proteinů (cyclin-dependent kinase subunit) je důležitá pro správný 

průběh buněčného cyklu u kvasinek a obratlovců (Mironov et al., 1999). Do této rodiny patří 

Suc1/Cks1 proteiny, homolog suc1/cks1 byl u rostlin objeven u Arabidopsis – Arath;CKS1 

(De Veylder et al., 1997), Arath;CKS2 (Vandepoele et al., 2002) a u tabáku – Ntsuc1 (Qin et 

al., 1996). Arath;CKS1 gen je funkční v kvasinkových mutantech a jeho produkty asociují 

s oběma CDK typu A i B u Arabidopsis (Mironov et al., 1999). 

Mezi další regulační proteiny patří CDK inhibitory (CKI). Tyto proteiny inhibují 

CDK, a zabraňují tak průchodu buňky buněčným cyklem. První rostlinný gen pro CDK 

inhibitor byl objeven u Arabidopsis thaliana jako ICK1 (Wang et al., 1998), další CKI byl 

objeven u tabáku (NtKIS1a) (Jasinski et al., 2002), dnes je u Arabidopsis známo sedm 

rostlinných CKI, značených kvůli své podobnosti s živočišným CDK inhibitorem p27Kip1 jako 

KRP (Kip related proteins) (Vandepoele et al., 2002). Rostlinné CDK inhibitory můžeme 

rozdělit do dvou skupin: skupina A interaguje s CDK i D cykliny, skupina B pak interaguje 

pouze s D cykliny (Zhou et al., 2002). Tabákový CKI inhibuje kinázovou aktivitu 

CDK/cyklin komplexu a interaguje s CDK a cykliny typu D (Jasinski et al., 2001). 

Transkripční indukce ICK1 kyselinou abscisovou (ABA) naznačuje, že ICK1 může být 

prostředníkem cytostatického efektu kyseliny abscisové u rostlin (Wang et al., 1998). Některé 

rostlinné CKI inhibují endoreduplikaci (Zhou et al., 2002). 

 

1.1.4.2 Regulace buněčného cyklu u rostlin 

U kvasinek a živočichů je aktivita CDK regulována na několika úrovních 

zahrnujících expresi, rozdílnou buněčnou lokalizaci, fosforylaci/defosforylaci, proteolýzu a 

interakci s regulačními proteiny (Mironov et al., 1999). Fosforylace CDK na konzervovaných 

regulačních aminokyselinových zbytcích Y15, T14 a T160 se zdá být důležitá i u rostlin 
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vzhledem k tomu, že u většiny rostlinných CDK jsou tyto konzervované zbytky také přítomny 

(Hebrle-Bors, 2001). 

 

1.1.4.2.1 Děje spojené s regulací přechodu G1/S 

Přechod G1/S je u rostlin celkem dobře prostudovaný. Jeho nástup je regulován 

mnoha růstovými regulátory a rostlinnými hormony – např. gibereliny, cytokininy a auxiny 

(Horvath et al., 2003). Zdá se, že cytokininy podporují vstup buňky do buněčného cyklu 

v kombinaci s auxiny (Heberle-Bors, 2001). Cytokininy a auxiny indukují expresi genů pro 

CYCD3, CDKB a CDKA, čímž stimulují postup G1-fází (Horvath et al., 2003), naopak 

expresi genů kódující KRP (rostlinné CKI) auxiny inhibují (Richard et al., 2002). 

Mechanizmus regulace G1/S přechodu se zdá být konzervován mezi savci a rostlinami. Vstup 

buňky do S-fáze je zahájen syntézou cyklinů typu D na základě stimulace růstovými faktory. 

Po navázání cyklinu D na specifickou CDK iniciuje tento komplex fosforylaci retinoblastoma 

proteinu (Rb), což je klíčový krok pro zahájení DNA replikace. Ve svém nefosforylovaném 

stavu je Rb protein vázán na heterodimerický E2F-DP transkripční faktor (promoter-binding-

protein-dimerization partner), který je nezbytný k aktivaci exprese genů buněčného cyklu a 

syntézy DNA. Fosforylace Rb způsobí uvolnění navázaného E2F-DP, což vede k zahájení 

replikace DNA (De Veylder et al., 2003). Rostlinné homology pro Rb již byly izolovány 

v kukuřici a dalších druzích. Rb je fosforylován komplexem CDKA/cyklin D, množství 

cyklinu typu D se zdá být limitujícím faktorem pro tento proces (De Veylder et al., 2003). 

Předtím než CDK může fosforylovat Rb, musí být sama fosforylována pomocí CDK-

aktivační kinázy (CAK). G1/S přechod je tedy regulován fosforylační signální kaskádou 

(Horvath et al., 2003). Kromě cyklinů typu D hrají při regulaci Rb aktvity důležitou roli i 

další proteiny – jako např. KRP, které inhibují CDK aktivitu a můžou zabránit fosforylaci Rb 

inaktivací CDK/CYCD komplexu (De Veylder et al., 2003). Pro plnou aktivitu CDK/CYCD 

musí být CYCD fosforylován zatím neznámou kinázou (Nakagami et al., 2002). 

Všechny E2F proteiny musí být dimerizovány s DP proteinem, geny pro oba proteiny 

již byly identifikovány i v rostlinách (De Veylder et al., 2003). Například u Arabidopsis 

thaliana bylo nalezeno šest E2F funkčních genů (Mariconti et al., 2002). E2F-DP mají silně 

konzervovanou DNA vazebnou doménu, zdá se tedy, že rostlinné E2F-DP vážou stejnou 

DNA sekvenci jako savčí E2F (De Veylder et al., 2003). V genomu Arabidopsis byly  také 

identifikovány tři geny, které kódují proteiny s vysokou vnitřní sekvenční podobností s E2F a 

DP, byly tedy nazvány jako DP-E2F-like (DEL) proteiny (Vandepoele et al., 2002). 
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Předpokládá se, že DEL proteiny působí jako represory E2F-regulovaných genů, neboť se 

mohou vázat na E2F-DP vazebné místo, a tak dochází ke kompetiční inhibici (De Veylder et 

al., 2003). 

 

Obrázek 1-2: Schematické znázornění mechanizmu regulace přechodu G1/S u rostlin 
RBR jsou Rb-related proteiny, bližší vysvětlení viz text výše. Regulační cesty označené otazníkem nejsou ještě 

dostatečně experimentálně prokázané (De Veylder et al., 2003). 

   
 

1.1.4.2.2 Děje spojené s regulací přechodu G2/M a M-fáze 

Ačkoliv nedávný výzkum velmi prohloubil pochopení regulace průběhu přechodu 

G1/S, o regulaci vstupu rostlinné buňky do mitózy je stále ještě známo málo. U rostlin se 

předpokládá, že přechod G2/M regulují dva typy CDK (A a B typ). CDK typu B 

pravděpodobně regulují pochody buněčného cyklu specifické pro rostliny, neboť tyto kinázy 

nebyly nalezeny u ostatních eukaryot. Za mitotické události jsou pravděpodobně zodpovědné 

oba cykliny typu A i B (De Veylder et al., 2003). Expresi cyklinů A i B pozitivně ovlivňují 

auxiny (Ferreira et al., 1994). Promotor rostlinných cyklinů typu B obsahuje část 

označovanou jako M-specific activator (MSA) (Ito et al., 1998), která je nezbytná k řízení 

G2/M specifické exprese genů. Při hledání MSA-vazebných faktorů byly u tabáku 

identifikovány tři různé Myb-like proteiny NtmybA1, NtmybA2 a NtmybB. NtmybB je 
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exprimován konstitutivně v průběhu celého buněčného cyklu, narozdíl od NtmybA1 a 

NtmybA2, které jsou exprimovány specificky při přechodu G2/M, kdy jsou přepisovány geny 

pro cykliny typu B. NtmybB je represor promotorů obsahující MSA, zatímco NtmybA1 a 

NtmybA2 jsou jejich aktivátory (De Veylder et al., 2003). 

CYCB a CDKB tvoří komplex iniciující fosforylaci a aktivaci proteinů a expresi 

genů vyžadovaných pro cytokinezi. Exprese i stabilita cyklinů B a CDK typu B je 

ovlivňována působením hormonů - auxinů, cytokininů a giberelinů (Horvath et al., 2003). 

Gibereliny hrají  hlavní roli sice v přechodu G1/S, ale pravděpodobně mají také vliv na G2/M 

přechod. Gibereliny podporují nejen buněčné dělení, ale též buněčnou elongaci a podporují 

tak rostlinný růst (Heberle-Bors, 2001). Cytokininy ovlivňují přechod G2/M tím, že 

napomáhají defosforylaci CDK (Zhang et al., 1996). Po zablokování syntézy cytokininů a 

jejich následné akumulace pomocí lovastatinu se buňky zastaví v G2-kontrolním bodu. Buňky 

vstoupí opětovně do mitózy jen po ošetření jedním z cytokininů, zeatinem (Laureys et al., 

1998). 

Akumulace mitotických cyklinů je pozvolný proces, kdežto nástup mitózy je náhlá a 

dramatická změna. Z toho vyplývá, že aktivita CDK/cyklin komplexu je hlavně regulována 

fosforylací/defosforylací CDK. Stejně jako u živočichů a kvasinek je aktivita komplexu 

CDK/cyklin na přechodu G2/M pravděpodobně regulována defosforylací Y15 a T14 (vyšší 

eukaryota) i u rostlin. Komplex CDK/cyklin utvořený během S a G2-fáze je inaktivní díky 

inhibiční fosforylaci těchto konzervovaných aminokyselinových zbytků pomocí rodiny kináz, 

Wee1, Mik1 a Myt1 (ostatní eukaryota). Rostlinný homolog WEE1 byl již objeven u kukuřice 

(Sun et al., 1999) a Arabidopsis (Sorrell et al., 2002).  

U eukaryot je defosforylace T14 a Y15, nebo jen Y15, aktivující komplex 

CDK/cyklin v G2/M zprostředkována fosfatázou Cdc25 (Nurse, 2001). Ještě donedávna nebyl 

rostlinný homolog Cdc25 identifikován, ale jeho existence byla předpokládána. Pokusy na 

rostlinách tabáku s vneseným kvasinkovým genem pro Cdc25 tuto teorii podporovaly 

(Suchomelová et al., 2004). Nedávno byl objeven homolog cdc25 u jednobuněčné řasy 

Ostreococcus tauri, kde tento homologní gen kóduje protein, který je schopen zastoupit 

kvasinkovou Cdc25 v příslušných mutantech (Khadaroo et al., 2004). Sekvenci pro Cdc25 

nebylo možno nalézt ani v plně sekvenovaném genomu A. thaliana (Wigge a Weigel, 2001; 

The Arabidopsis Genome Initiative, 2000) a Oryza sativa (Buell, 2002). Na základě 

sekvenční podobnosti katalytické domény byl identifikován malý CDC25-podobný protein 

skládající se ze samotné katalytické domény – Arath;CDC25 (Landrieu et al., 2004; Sorrell et 

al., 2005). I přes rozdíly v sekvenci, je Arath;CDC25 strukturně i funkčně isoformou rodiny 
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CDC25, která je konzervována u kvasinek a rostlin, včetně Arabidopsis a rýže. Arath;CDC25 

dokáže u Arabidopsis defosforylovat T14 a Y15 a nastartovat kinázovou aktivitu CDK 

(Landrieu et al., 2004). Vnesení genu Arath;CDC25 do S. pombe navozuje tvorbu malých 

buněk, ale nekomplementuje cdc25 mutanta (Sorrell et al., 2005). V regulaci přechodu G2/M 

hrají u rostlin důležitou roli cytokininy. Jejich klíčová úloha spočívá v ovlivnění fosforylace 

CDK. Cytokininy aktivují CDK indukcí defosforylace CDK, a to pravděpodobně přes CDK 

tyrozin-fosfatázu (předpokládaná CDC25). Vnesená kvasinková Cdc25 dokáže nahradit 

cytokininy při přechodu G2/M-fáze (Zhang et al., 2005), u tabákové suspenzní buněčné linie 

BY-2 zkracuje délku G2-fáze a redukuje tak velikost buněk vstupující do mitózy. Buňky 

exprimující kvasinkovou cdc25 jsou také schopny obejít blok G2/M přechodu způsobený 

lovastatinem, využívaného jako inhibitoru syntézy cytokininů, a to i přes svou překvapivě 

nízkou endogenní hladinu cytokininů (Orchard et al., 2005). 

 

Obrázek 1-3: Schematické znázornění regulace přechodu G2/M u rostlin  
MYBA1/A2 a MYBB jsou Myb-like proteiny; bližší vysvětlení viz text výše. Regulační cesty označené 

otazníkem nejsou ještě dostatečně experimentálně prokázané (De Veylder et al., 2003). 

   

 

Pro správnou funkčnost a aktivitu během G2/M přechodu vyžadují CDK také 

asociaci s  CKS1 docking factor (Cks1) (Mironov et al., 1999).  

Během mitózy CDK typu A asociují s množstvím cytoskeletárních struktur, jako je 

preprofázový prstenec, mitotické vřeténko a fragmoplast. Zdá se, že lokalizace rostlinných 

CDK typu A v jádře je částečně chrání před proteolýzou (Mironov et al., 1999).  

 33



Literární přehled 

Důležitým regulačním mechanizmem buněčného cyklu u eukaryot je řízená 

proteolýza. O této možnosti regulace buněčného cyklu u rostlin se zatím ví velmi málo, ale 

jsou zde jisté signály, že by tomu tak mohlo být – (1) rostlinné cykliny typu A a B obsahují 

destruction box (konzervovaný motiv pro ubiquitin-řízenou degradaci), (2) cykliny typu D 

obsahují konzervovanou PEST doménu, (3) na ubiqutinu závislý proteolytický systém se u 

rostlin vyskytuje a za (4) v rostlinách již byly identifikovány homology komponent 

kvasinkového anaphase-promoting factoru (APC) (Heberle-Bors, 2001; Mironov et al., 1999). 

Účast APC, vedoucí k degradaci cyklinů, je nutná při výstupu buňky z M-fáze (Heberle-Bors, 

2001). 

 

1.2 Organogeneze de novo 

Organogeneze de novo je proces utváření nových orgánů. Je jednou z možných cest 

regenerace celistvé rostliny v podmínkách in vitro. Organogeneze de novo je široce využívaná 

v rostlinné biotechnologii a zároveň slouží jako dobrý model při studiu vývoje rostlin (Zhang 

a Lemaux, 2004). V podmínkách in vitro je závislá na exogenní aplikaci růstových regulátorů 

(zejména auxinů a cytokininů) a zároveň na schopnosti kultury odpovědět na tyto signály 

(Sugiyama, 1999).  

Organogeneze může probíhat buď cestou přímou, kdy nové orgány vznikají přímo 

z indukovaných buněk primárního explantátu, nebo cestou nepřímou, kdy mezistupněm je 

tvorba neorganizované kalusové tkáně. Při přímé organogenezi jsou buňky plně kompetentní 

reagovat na indukční signály a nevyžadují fázi dediferenciace (Cary et al., 2002). Významnou 

roli v procesu organogeneze de novo hrají fytohormony, hlavně auxiny a cytokininy, jejich 

vzájemný poměr pak také určuje typ vznikající organogenní struktury. Při určitém poměru, 

specifickém pro daný rostlinný materiál, dochází k neorganizované buněčné proliferaci a 

tvorbě kalusu. Posun rovnováhy ve prospěch cytokininů indukuje organogenezi prýtů, naopak 

posun rovnováhy ve prospěch auxinů zase tvorbu kořenů (Skoog a Miller, 1957; McLean et 

al., 1992; Bhau a Wakhlu, 2001; Almeida et al., 2005). Kromě růstových regulátorů ovlivňuje 

proces organogeneze de novo také výběr explantátu, složení média – typ a koncentrace 

sacharidů, obsah minerálních látek (zvláště Fe, N, P, Ca, S a K), podmínky kultivace - 

fyzikální forma média (např. pevné/tekuté), pH, vzdušná vlhkost, světlo, teplota a složení 

plynné fáze (Lederman a Floh, 1993; Ramage a Williams, 2003; Phillips, 2004). 
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Sugiyama (1999) dělí proces organogeneze de novo na následující tři fáze: 

1) získání kompetence k organogenezi - příjem signálu fytohormonů a následná 

dediferenciace již diferenciovaných buněk; (Pokud ovšem probíhá organogeneze 

cestou přímou, tato fáze je vynechána, neboť buňky primárního explantátu jsou již 

plně kompetentní (Cary et al., 2002).) 

2) dělení buněk a jejich následná determinace k tvorbě specifických orgánových struktur 

na základě vzájemného poměru růstových regulátorů; 

3) morfogeneze konkrétních orgánových struktur probíhající nezávisle na exogenně 

dodaných růstových regulátorech; 

Ozawa et al. (1998) navrhli schéma průběhu získání kompetence k organogenezi 

u materiálu regenerujícího cestou nepřímé organogeneze, a to na základě studia 

termosenzitivních mutantů Arabidopsis thaliana srd1-3 (shoot redifferentiation mutant)  

s defektem v rediferenciaci prýtů (Yasutani et al., 1994), kdy byla určena funkce jednotlivých 

produktů genů srd1, 2 a 3 (Ozawa et al., 1998): 

• fáze IC (incompetent), kdy jsou buňky nekompetentní k buněčnému dělení a 

následné organogenezi; 

• fáze CR (competent to root redifferentiation), kdy jsou buňky kompetentní 

k organogenezi a proliferaci kořenů; 

• fáze CSR (competent to root and shoot redifferentiation), kdy jsou buňky 

kompetentní k organogenezi a proliferaci jak kořenů, tak prýtů; 

Fáze CR a CSR můžeme chápat jako subfáze výše zmiňované fáze 1 (získání kompetence 

k organogenezi) podle Sugiyama (1999). Ozawa et al. (1998) uvádějí, že explantáty 

hypokotylů se v době založení kultury nacházejí v IC fázi a přes CR fázi vstupují do CSR 

fáze během kultivace na indukčním médiu pro tvorbu kalusu. Naproti tomu, kořenové 

explantáty jsou v době založení kultury již v CR fázi. Pro přechod z IC do CR fáze je nutný 

funkční srd2 gen, pro přechod z CR do CSR fáze pak gen srd3. K tomu, aby na explantátu 

v CSR fázi na příslušném indukčním médiu mohlo dále dojít k rediferenciaci prýtů, musejí 

být funkční geny srd1 a srd2, tyto geny hrají v procesu rediferenciace prýtů důležitou roli. Při 

tvorbě kořenů na explantátech v CR a CSR fázi na indukčním médiu pro kořenění geny srd již 

roli nehrají (Ozawa et al., 1998). Organogeneze de novo je samozřejmě komplexní proces a 

vyžaduje expresi mnoha dalších genů. 

Během přechodu z IC do CR fáze buňky vstupují znovu do buněčného cyklu, tento 

děj pravděpodobně koreluje s hladinami exprese určitých genů pro buněčných cyklus, 

zejména cyklinů a CDK (Sugiyama, 1999). Stejně jako jiné morfogenní procesy, je i 
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organogeneze závislá na četnosti a orientaci buněčného dělení (Hemerly et al., 1999). Hladina 

aktivity CDK pravděpodobně ovlivňuje buněčnou diferenciaci, koordinuje buněčné dělení a 

diferenciaci v meristémech, a určuje tak správný vývoj budoucích orgánů (Yamaguchi et al., 

2003). U Arabidopsis např. koreluje hladina exprese cdc2aAt s aktuálním buněčným dělením 

a kompetencí k buněčnému dělení a organogenezi (Hemerly et al., 1993; Ozawa et al., 1998). 

Ačkoliv ale hraje Cdc2 důležitou roli, při získávání kompetence k dělení jsou potřeba ještě 

další faktory (Zhang a Lemaux, 2004). Exprese CDK je také ovlivněna růstovými regulátory 

indukujícími organogenezi (Hemerly et al., 1999). Exogenní aplikace cytokininů způsobuje 

u Arabidopsis rychlé navýšení exprese genu pro cyklin CycD3 a naopak konstitutivní exprese 

daného genu napodobuje efekt aplikace cytokininů (Riou-Khamlichi et al., 1999). Stejně tak 

exprese vneseného kvasinkového genu cdc25 simuluje vliv aplikace cytokininů u tabáku 

(Suchomelová et al., 2004). Zvýšená exprese genu R2 kódujícího rýžovou CAK také simuluje 

aplikaci cytokininů při tvorbě kalusu u tabáku, tento efekt ještě více umocňuje koexprese 

genu pro cyklin H (regulační podjednotky R2). Současné ošetření roscovitinem, CDK 

inhibitorem, naopak tyto projevy inhibuje (Yamaguchi et al., 2003). 

Jak již bylo řečeno, cytokininy hrají důležitou roli v organogenezi. Objev 

cytokininového receptoru u Arabidopsis, Arabidopsis Histidine Kinase 4 

(AHK4)/CRE1/WOL, nasvědčuje tomu, že buněčná odpověď na cytokininový signál zahrnuje 

dvousložkovou signálně transdukční dráhu (Ueguchi et al., 2001). Stejně tak další členové 

skupiny AHK genů, AHK2 a AHK3, kódují receptorovou histidin kinázu, blízce příbuznou 

s AHK4, a pozitivně  regulují cytokinin-signální dráhu. Experimenty ukazují funkční 

redundanci genů AHK. Zdá se, že AHK2 a AHK3 fungují jako hlavní cytokininové receptory, 

zatímco AHK4 hraje roli hlavně v buněčné odpovědi na exogenně dodané cytokininy a může 

tedy pravděpodobně i ovlivňovat citlivost jednotlivých buněk k cytokininům jako odpověď na 

různé podněty okolí. Primární role AHK genů pak spočívá v udržení buněčné proliferace a 

uchování aktivity meristémů, čímž silně ovlivňují organogenezi (Nishimura et al., 2004). 

 

1.2.1 Organogeneze kořenů 

Za vhodných kultivačních podmínek se z buněk, které vstoupily do CR nebo CSR 

fáze (získaly kompetenci k organogenezi kořenů), tvoří primordia adventivních kořenů 

(Sugiyama, 1999). Je známo, že hlavní roli při indukci tvorby adventivních kořenů hrají 

auxiny (Lund et al., 1997). Stonkové segmenty auxin-tolerantních tabákových mutantů rac, 

rooting auxin-cascade, (Muller et al., 1985) tvoří kalus při indukci exogenními auxiny ve 
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stejné koncentraci, která u kontroly vyvolává tvorbu adventivních kořenů (Lund et al., 1996). 

Rac mutace blokuje tvorbu adventivních kořenů již při prvním organizovaném buněčném 

dělení vedoucí k tvorbě meristému adventivních kořenů. Produkt rac genu je pravděpodobně 

součástí signálně transdukční dráhy auxinů specifické pro iniciaci tvorby adventivních 

kořenů, nebo má vliv na senzitivitu k nim (Lund et al., 1997). 

Mutant kukuřice RTSC (Hetz et al., 1996) má narušenou schopnost zakládání 

nodálních kořenů. Ostatní aspekty vývoje, včetně vývoje hlavního kořene a zakládání 

adventivních kořenů indukovaných auxinem či poraněním, však nejsou ovlivněny. Regulace 

zakládání laterálních kořenových primordií se přímo účastní CycD4;1 (De Veylder et al., 

1999), stejně jako KRP2 (CDK inhibitor), zvýšená exprese KRP2 omezuje zakládání 

laterálních kořenů o více než 60 % (Casimiro et al., 2003). U Arabidopsis se odpovědi na 

auxin účastní produkt genu HOBBIT (HBT), který je nutný k tvorbě kmenových buněk 

kořenového meristému a zdá se, že je součástí APC (Boniotti a Griffith, 2002). Při ustavování 

základní organizace kořenového apikálního meristému jsou také důležité produkty genů CSR 

a SHR (Veit, 2006). 

Při organogenezi kořenů jsou důležité nejen auxiny, ale také cytokininy. Trojitý ahk 

mutant (mutace v genech ahk2, 3 i 4) má výrazně inhibován růst kořene hlavního i kořenů 

laterálních, což je spojeno se sníženou buněčnou proliferací (Nishimura et al., 2004). 

Vzhledem k převládající expresi AHK4 v kořenech (Ueguchi et al., 2001) je možné, že 

předpokládanou vyšší citlivost k cytokininům může způsobovat právě větší počet 

cytokininových receptorů v kořeni ve srovnání s prýtem. Autoři předpokládají, že pokud by 

došlo ke kompletní ztrátě endogenních cytokininů v kořenovém pletivu, došlo by k inhibici 

růstu kořene, jak bylo pozorováno u ahk2, 3 a 4 trojitého mutantu, jehož buňky nejsou 

schopné vnímat extracelulární cytokininy (Nishimura et al., 2004). Ohledně vlivu cytokininů 

na růst kořene se v literatuře vyskytují rozporuplné informace. Werner et al. (2003) uvádějí, 

že cytokininy jsou negativními regulátory růstu kořene, či zakládání kořenů laterálních a 

v meristémech kořene a prýtu hrají opačnou roli. Naopak Nishimura et al. (2004) uvádějí, že 

endogenní cytokininy by mohly při regulaci dělení buněk v apikálním meristému kořene 

a prýtu fungovat podobným způsobem.  

 

1.2.2 Organogeneze prýtů 

Pro indukci tvorby adventivních prýtů z buněk, které získaly kompetenci 

k organogenezi prýtů, jsou nutné cytokininy (Sugiyama, 1999). Cki (cytokinin-independent) 
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mutanti Arabidopsis jsou schopni tvořit de novo prýty ze svých kalusů bez exogenně 

dodaných cytokininů (Kakimoto, 1996). CKI1 kóduje histidin kinázu. Dříve se předpokládalo, 

že může sloužit jako cytokininový receptor, ovšem ukázalo se, že není schopna vázat 

cytokininy ve fyziologicky významné koncentraci (Howell et al., 2003; Zhang a Lemaux, 

2004). Další mutant nazývaný high shoot-organogenic capacity (hoc), vykazující vysokou 

endogenní hladinu cytokininů, tvoří de novo prýty bez aplikace cytokininů (Catterou et al., 

2002). Jako cytokininový receptor při indukci organogeneze prýtů slouží AHK4, produkt 

jednoho ze skupiny ahk genů (Nishimura et al., 2004). Kromě AHK4, signální cytokininovou 

dráhu u Arabidopsis pozitivně reguluje ARR1 (Arabidopsis response regulator) (Sakai et al., 

2001). Zvýšená exprese ARR2 vede k tvorbě prýtů de novo nezávislé na cytokininech (Hwang 

a Sheen, 2001). Předpokládaný model signální cytokininové dráhy u Arabidopsis zarhnuje 

histidin protein kinázy (AHK), sloužící jako cytokininové receptory, histidin fosfát-

přenášející proteiny (AHP), přenášející signál z AHK na regulátory jaderné odpovědi 

(response regulators, ARR), které mohou aktivovat, nebo reprimovat transkripci specifických 

genů (Zhang a Lemaux, 2004). Zvýšená exprese genu ESR1 (enhancer of shoot 

development 1) sice zvyšuje tvorbu prýtů, ovšem pouze v přítomnosti cytokininů, ESR1 tedy 

pravděpodobně pozitivně interaguje s cytokininy, ale není schopen je plně zastoupit při 

procesu organogeneze (Banno et al., 2001). 

Bylo identifikováno několik genů, jejichž produkty regulují stonkový meristém. Patří 

sem gen KNOTTED1 (KN1) objevený u kukuřice (Volbrecht et al., 1991) a KN1-příbuzné 

geny identifikované u dalších rostlinných druhů, dále geny SHOOT MERISTEMLESS (STM) 

z Arabidopsis (Long et al., 1996) a CLAVATA 1-3 (CLV1-3) (Leyser and Furner, 1992). Za 

iniciaci tvorby a udržení strukturální integrity apikálního stonkového meristému (shoot apical 

meristem - SAM) je zodpovědný produkt genu WUSCHEL (WUS) nalezený u Arabidopsis 

(Laux et al., 1996). Aktivace genů WUS a STM je u Arabidopsis na sobě nezávislá (Zhang a 

Lemaux, 2004), WUS je nutný k počátečnímu určení kmenových buněk meristému, zatímco 

STM je nutný k zachování aktivity buněčného dělení. Aktivitu WUS ovlivňují produkty genů 

ULTRAPETELA 1 a 2 (ULT1 a 2) (Veit, 2006). Produkty genů CLV1-3 omezují buněčné 

dělení v SAM, jejich mutace způsobuje zvětšení jak SAM, tak květního meristému (Leyser 

and Furner, 1992). WUS aktivuje expresi CLV3, který pak zpětnou smyčkou přes CLV1 

inhibuje expresi genu WUS (Veit, 2006). Dalšími geny účastnícími se regulace zakládání a 

organizace stonkových meristémů jsou CUC1 a CUC2 (CUP SHAPED COTYLEDON). 

CUC1 a CUC2 pozitivně ovlivňují expresi STM (Takada et al., 2001). 
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Cytokininy regulují expresi některých genů, mezi ně patří i KNAT1 (Arabidopsis 

homolog KN1) a STM. Další KN1-příbuzný protein KNAT2 pravděpodobně reguluje 

meristematickou aktivitu ve spojení s cytokininy (Zhang a Lemaux, 2004). KNAT1 je schopen 

funkčně kompenzovat ztrátu STM (Veit, 2006). 

 

Obrázek 1-4: Schematické znázornění průběhu organogeneze na kořenových 

explantátech Arabidopsis 
CIM (calus induction medium) – kalus indukující médium, SIM (shoot induction medium) – médium indukující 

tvorbu prýtů, RIM (root induction medium) – médium indukující tvorbu kořenů. Šipky znázorňují dobu a 

velikost exprese jednotlivých genů – blíže následující text. 

   
 

Jednou z možností, jak indukovat u Arabidopsis organogenezi prýtů, je indukce 

kořenových explantátů ve dvou fázích. Nejprve jsou explantáty kultivovány na médiu 

indukujícím tvorbu kalusu (callus induction medium – CIM), během této fáze se buňky stávají 

kompetentními k odpovědi na indukční signály pro tvorbu prýtů či kořenů de novo, a poté 

jsou přeneseny na médium indukující tvorbu prýtů (shoot induction medium – SIM) (Cary et 

al., 2002). Cary et al. (2002) sledovali expresi některých genů (WUS, STM, CUC1 a CUC2) 

během celého procesu a zjistili, že gen CUC1 byl exprimován, ačkoliv jen slabě, v kalusovém 

pletivu během kultivace na SIM ještě před vytvořením zelených ohnisek, ale později byl 
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exprimován více lokálně, v místech předpokládané tvorby prýtů. Hladina exprese CUC2 byla 

během kultivace na SIM poměrně vysoká, viz Obrázek 1-4. 

 

1.3 Charakteristika tabákových transformantů s vneseným 

genem cdc25 ze Schizosaccharomyces pombe 

1.3.1 Transformant s vneseným genem cdc25 z S. pombe pod kontrolou 

CaMV 35S promotoru 

Bell et al. (1993) vytvořili Spcdc25 transformanty rostlin Nicotiana tabacum L., cv. 

Samsun. Pro transformaci byl vytvořen konstrukt vnesením cdc25 cDNA z S. pombe 

(pCDC25-S9) mezi CaMV 35S promotor a terminátorovou sekvenci z genu pro 

nopalinsyntázu. Tento vytvořený chimerický gen CaMV-cdc25-nos byl vnesen do binárního 

vektoru a elektroporován do Agrobacterium tumefaciens. Transformace rostlin probíhala 

metodou infiltrace listových disků. Transformované buňky byly selektovány na médiu 

s kanamycinem a karbenicilinem. Regenerované prýty byly dále selektovány opět na médiu 

s kanamycinem. Bylo odvozeno devět nezávislých primárních transformantů. Přítomnost 

vneseného genu cdc25 byla ověřena jak na úrovni integrace do genomu, tak na úrovni 

transkripce. 

Jeden z devíti transformantů nevykazoval žádné odchylky proti výchozímu fenotypu, 

což korelovalo i s jeho detekovanou nulovou úrovní exprese genu cdc25. Zbylých osm 

transformantů vykazovalo výrazné změny v morfologii listů. Listy měly prodloužené a 

pokroucené listové čepele, v oblastech mezi žilkami se tvořily tzv. „kapsičky“. U starších listů 

se také snižovala intenzita zeleného zbarvení. Jeden z transformantů byl ještě před dosažením 

dospělosti vybrán pro analýzu kořenového meristému, která ukázala, že meristematické buňky 

transformantu jsou prokazatelně menší než u kontroly. Ostatní rostliny byly ponechány 

volnému růstu. Všech sedm rostlin vykvetlo výrazně dříve a tvořilo prokazatelně větší počet 

květů oproti netransformované kontrole, tyto květy byly fertilní a plody obsahovaly semena 

s normální rychlostí klíčení. Průměrný počet listů vytvořených před začátkem kvetení byl 

méně než poloviční oproti počtu listů vytvořených kontrolou. Kromě toho se u transformantů 

tvořil také poměrně velký počet abnormálních květů. Tyto květy se tvořily na místech, kde 

normálně vyrůstá nejsvrchnější postranní pupen. Květy neměly korunní lístky a byly sterilní, 

jejich přítomnost však nijak neovlivňovala vývoj normálních květů na stejné květní stopce. 
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Tyto fenotypové změny vykazovala i druhá dceřinná generace rostlin a byly striktně vázány 

na přítomnost cdc25 transkriptu (Bell et al., 1993). 

 

1.3.2 Transformant s vneseným genem cdc25 z S. pombe pod kontrolou 

tetracyklin-inducibilního promotoru 

Pro studium přímého spojení mezi expresí cdc25 a regulací buněčného cyklu, a tím i 

ovlivněním vývoje rostliny, bylo potřeba sestrojit systém, ve kterém by mohla být exprese 

Spcdc25 spouštěna v určitých stadiích vývoje. Proto McKibbin et al. (1998) vytvořili Spcdc25 

transformanty tabáku pod tetracyklin-inducibilním promotorem. Pro transformaci byl použit 

konstrukt cdc25 cDNA z S. pombe a tetracyklin-inducibilního Tripl X promotoru 

(modifikovaného CaMV 35S promotoru). Plasmid nesoucí tento konstrukt byl elektroporován 

do Agrobacterium tumefaciens. Agrobacterium bylo selektováno na médiu s kanamycinem a 

rezistentní buňky byly použity pro transformaci listových disků. Transgenní rostliny byly dále 

selektovány na médiu s kanamycinem a hygromycinem. 

Semena deseti nezávislých transformantů byla selektována na médiu 

s hygromycinem a rezistentní semenáčky byly použity k založení kořenových kultur. Počet 

založených kořenových primordií byl výrazně vyšší u indukovaných transformantů ve 

srovnání s neindukovanými transformanty nebo netrasformovanou kontrolou. Průměrný 

objem těchto primordií byl však v porovnání s neindukovanými nebo netransformovanými 

rostlinami menší. Rovněž velikost buněk těchto primordií byla při vstupu do mitózy menší 

oproti kontrole. Relativní rychlost vývoje sledovaných primordií byla však u transformantů i 

kontroly přibližně stejná. Rovněž nedošlo k ovlivnění elongace hlavního kořene (McKibbin et 

al., 1998). 
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2 Materiál a metody 

2.1 Rostlinný materiál 

Jako pokusný rostlinný materiál jsem používala tabák Nicotiana tabacum L., 

cv. Samsun – kontrolu K, konstitutivní transformované linie A a C (transformace cdc25 

cDNA ze Schizosaccharomyces pombe pod kontrolou CaMV 35S promotoru, Bell et al., 

1993) a tetracyklin-inducibilní transformovanou linii Tx (transformace cdc25 cDNA 

z S. pombe pod kontrolou tetracyklin-inducibilního promotoru, McKibbin et al., 1998). 

Rostliny jsem pěstovala v podmínkách in vitro. Původní semena kontrolní i transformovaných 

variant pocházejí od Dr. Dennise Francise, Cardiff University, Velká Británie. 

Pro doplňující experimenty jsem použila suspenzní buněčnou kulturu tabáku BY-2 

(Nicotiana tabacum L., cv. Bright Yellow 2) transformovanou genem pro RS-GFP (Red 

Shifted-GFP, GFP s posunutým excitačním maximem směrem k červené oblasti, excituje se 

modrým světlem a emituje světlo zelené) pod kontrolou CaMV 35S promotoru. Původní 

suspenzní buněčná kultura BY-2 byla selektována ze suspenzní kultury tabáku odvozené 

z kalusu tvořícího se na semenáčcích tabáku v podmínkách in vitro (Kato, 1972), podrobná 

charakteristika BY-2 viz Nagata et al., 1992. Zásobní suspenzní kultura je trvale vedena na 

modifikovaném MS médiu. Vzorek transformované suspenzní buněčné kultury BY-2 jsem 

získala od RNDr. Nocarové (Katedra fyziologie rostlin, PřF UK, Praha). 

Dále jsem použila rostliny bramboru (Solanum tuberosum L., cv. Désirée) 

kultivované v podmínkách in vitro transformované vektorem nesoucím gen pro fluorescenční 

protein RS-GFP pod kontrolou 35S CaMV promotoru (Pekhartová, 2002). Tři transformované 

linie R10, R22 a R25 jsem získala opět od RNDr. Nocarové. 

Suspenzní buněčnou kulturu BY-2 a transformované rostliny bramboru jsem použila 

pouze jednorázově pro dané experimenty a dále je už nekultivovala. Pokud není výslovně 

uvedeno jinak, týkají se uváděné informace hlavního rostlinného materiálu – N. tabacum L., 

cv. Samsun. 
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2.2 Kultivace rostlinného materiálu 

2.2.1 Kultivační média 

2.2.1.1 MS médium 

Pro výsev semen všech variant a následné udržování kultury jsem zvolila standardní 

způsob kultivace na MS médiu (Murashige a Skoog, 1962), pro výsev semen jsem upravila 

obsah agaru v médiu, a to z 8 g/l média na 7,5 g/l (médium bylo méně  tuhé, mladé rostliny se 

z něho lépe vyjímaly, a snížilo se tak riziko poškození jejich kořenového systému). Složky 

média jsem připravovala formou zásobních roztoků (viz Tabulka 2-1). 

 

Tabulka 2-1:   Složení zásobních roztoků pro MS médium 

zásobní roztok složka 
složka/zásobní 

roztok 
(g/500 ml) 

zásobní roztok (ml) použitý 
na přípravu  

1 litru média 
NH4NO3 16,50 

KNO3 19,00 
CaCl2  3,31 

MgSO4.7H2O  3,70 

 
 
1 

KH2PO4  1,70 

 
 

50 

KI 0,0830 
H3BO3 0,6200 

MnSO4.4H2O 2,2300 
ZnSO4.7H2O 0,8600 

Na2MoO4.2H2O 0,0250 
CuSO4.5H2O 0,0025 

 
 
 
2 
 
 
 CoCl2.6H2O 0,0025 

 
 
 

5 
 

FeSO4.7H2O   2,78 3 
Na2EDTA.2H2O   3,73 

5 

kys. nikotinová   0,05 
pyridoxin-HCl   0,05 
thiamin-HCl   0,05 

 
 
4 

glycin   0,20 

 
 

5 

 
 

Při přípravě média jsem přidávala ještě zvlášť: myo-inozitol.........................0,1 g/l 

kasein......................................1 g/l 

      sacharóza...............................30 g/l 

agar.........................................8 g/l 
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Zásobní roztok č. 3 vyžadoval speciální způsob přípravy:  obě složky jsem rozpustila 

každou zvlášť ve 200 ml destilované vody a zahřála asi na 80 oC, pak jsem oba roztoky za 

stálého míchání spojila a míchala až do vychladnutí. Roztok jsem doplnila na 500 ml. Tento 

postup je nutný pro dosažení stability vznikající komplexní sloučeniny.  

Ostatní zásobní roztoky jsem připravila rozpuštěním složek (navážených na 

analytických vahách AND GR-200-EC) v příslušném objemu destilované vody. Vzhledem 

k častým kontaminacím jsem zásobní roztok č. 4 rozpipetovala po malých dávkách do 

sběrných nádobek a skladovala v mrazícím boxu při –18 oC. 

 

Původ chemikálií:  anorganické složky a sacharóza – Lachema Neratovice, čistota p.a. 

  myo-inozitol, vitamíny, aminokyseliny, růstové regulátory a agar –Sigma Aldrich 

 

Vlastní příprava média: 

Na laboratorních předvážkách (AD-EK-200G) jsem navážila myo-inozitol, kasein, 

sacharózu a agar. Všechny složky, kromě agaru, jsem rozpustila v destilované vodě, 

připipetovala příslušné objemy zásobních roztoků a doplnila destilovanou vodou na cca 

980 ml, pH jsem upravila na 5,7 přidáním několika kapek 1M NaOH, respektive 

1M CH3COOH. K tomuto roztoku jsem přisypala agar a roztok přivedla k varu v mikrovlnné 

troubě. Následně jsem médium doplnila v odměrném válci destilovanou vodou na 1 litr a 

rozlila po 50 ml do 250ml Erlenmayerových baněk pro udržovací kulturu rostlin tabáku, 

respektive po 25 ml do 100ml Erlenmayerových baněk pro experimenty hodnocení 

organogeneze de novo, baňky jsem uzavřela dvěma vrstvami hliníkové fólie a následně 

sterilizovala po dobu 20 min v autoklávu (Chirana) při teplotě 121 oC a tlaku 144 kPa. 

 

2.2.1.1.1 Modifikované MS médium pro suspenzní buněčnou kulturu BY-2 

Při experimentech s buněčnou suspenzní kulturou BY-2 jsem používala tekuté 

modifikované MS médium připravené ze zásobních roztoků 1, 2 a 3 v příslušných objemech 

na litr média, s přidáním:  thiamin-HCl………....0,001 g/l 

   2,4 D………....…….0,0002 g/l 

   KH2PO4……………......0,2 g/l 

   myo-inozitol……...…....0,1 g/l 

   sacharóza…………….....30 g/l 
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2.2.1.2 V4 médium 

Pro odvození a udržování tabákové suspenzní buněčné a tkáňové (kalusové) kultury 

jsem používala tekuté, respektive pevné V4 médium (Opatrný, 1971). Složky média jsem 

taktéž připravovala formou zásobních roztoků (viz Tabulka 2-2), dané chemikálie jsem 

navážila na analytických vahách a rozpustila v příslušném množství destilované vody.  

Vzhledem k častým kontaminacím jsem zásobní roztok vitamínů rozpipetovala po 

malých dávkách do sběrných nádobek a skladovala v mrazícím boxu při –18 oC. 

 

Tabulka 2-2:   Složení zásobních roztoků pro V4 médium 

zásobní roztok složka 
složka/zásobní 

roztok 
(g/1000 ml) 

zásobní roztok (ml) použitý na 
přípravu  

1 litru média 
KCl 7,5 

NaNO3 6 
MgSO4.7H2O 2,5 

1 

NaH2PO4.2H2O 1,25 

 
 

100 

2 CaCl2 5,7 10 
ZnSO4.7H2O 1 
MnSO4.4H2O 0,1 
CuSO4.5H2O 0,03 

H3BO3 1 
KI 0,01 

AlCl3 0,016 

3 

NiCl2.6H2O 0,03 

1 

FeSO4.7H2O 2,78 4 
Na2EDTA.2H2O 3,72 

5 

 

zásobní roztok složka 
složka/zásobní 

roztok 
(g/100 ml) 

zásobní roztok (ml) použitý na 
přípravu  

1 litru média 
thiamin - HCl 0,002 

pyridoxin - HCl 0,002 
kys. nikotinová 0,01 

Vitamíny 

glycin 0,06 

5 

 

Do média jsem přidávala ještě růstové regulátory:  

NAA (zásobní roztok 0,5 mg/ml)………..2 ml/l média 

     2,4 D (zásobní roztok 0,5 mg/ml)………..2 ml/l média 
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Příprava zásobních roztoků růstových regulátorů: naváženou NAA jsem rozpustila 

v malém množství 1M NaOH a doplnila destilovanou vodou tak, aby výsledná koncentrace 

byla 0,5 mg/ml, stejně jsem postupovala i v případě 2,4 D, jen místo NaOH jsem použila 96% 

ETOH. 

 

    Při přípravě média jsem přidávala ještě zvlášť:          myo-inozitol.........................0,1 g/l 

kasein......................................1 g/l 

sacharóza...............................30 g/l 

agar.........................................8 g/l 

 

Vlastní příprava média: 

Při přípravě tekutého média jsem odvážený myo-inozitol, kasein a sacharózu a 

příslušné množství jednotlivých zásobních roztoků rozpustila v destilované vodě, objem 

doplnila na 1 litr v odměrném válci a upravila pH roztoku na 5,8 přidáním několika kapek 

1M NaOH, respektive 1M CH3COOH. Po úpravě pH jsem za stálého míchání přidala růstové 

regulátory. Médium jsem přelila do zásobních lahví a sterilizovala 20 min v autoklávu při 

teplotě 121 oC a tlaku 144 kPa. Při pasážování buněčných suspenzních kultur jsem sterilní 

médium rozlila v laminárním flow-boxu (Heraeus) po 50 ml do 100ml sterilních 

Erlenmayerových baněk. Postup sterilizace baněk je uveden v části 2.2.2.1. 

Pokud jsem připravovala médium pevné, přidala jsem navíc do média agar (8 g/l). 

Přidávání agaru probíhalo jako při přípravě pevného MS média (viz 2.2.1.1). Hotové médium 

jsem rozlila po 25 ml do 100ml Erlenmayerových baňek, uzavřela dvěma vrstvami hliníkové 

fólie a sterilizovala 20 min v autoklávu při teplotě 121 oC a tlaku 144 kPa. 

 

2.2.2 Sterilizace nástrojů a materiálu 

2.2.2.1 Sterilizace baněk a nástrojů 

Sterilizace Erlenmayerových baněk, nástrojů a skleněných korálků používaných při 

experimentech organogeneze de novo probíhala v horkovzdušném sterilizátoru (Binder), a to 

3 hodiny při teplotě 150 oC. Baňky jsem před vložením do horkovzdušného sterilizátoru 

uzavřela dvěma vrstvami hliníkové fólie. Během aseptické práce v laminárním flow-boxu 

jsem nástroje sterilizovala ponořením do 96% etanolu a následným opálením v plameni. 
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2.2.2.2 Sterilizace semen 

Semena tabáku jsem si odsypala do předem označených mikrozkumavek a na 30 s 

zalila cca 1 ml 70% etanolu, po slití ethanolu jsem přidala cca 1 ml 15% SAVA (Biochemie 

s.r.o., Bohumín) a kapku detergentu (Pur). Po 15 min třepání ve sterilizačním roztoku 

(třepačka IKA®KS 130) jsem semena v laminárním flow-boxu propláchla v mikrozkumavce 

sterilní vodou (3 – 5krát do vymytí detergentu). Poté jsem semena ihned vysela. 

 

2.2.3 Kultivace a odvození jednotlivých kultur rostlinného materiálu 

Celistvé rostliny 

Jako základní rostlinný materiál jsem používala celistvé rostliny tabáku. Sterilní 

semena jsem vysela v laminárním flow-boxu do 100ml Erlenmayerových baněk na pevné 

MS médium (25 ml/baňka) se sníženým obsahem agaru (7,5 g/l média). Do každé baňky jsem 

přenesla přibližně 20 až 30 semen. Po vytvoření děložních a 3 až 4 pravých listů (cca za 4 až 

6 týdnů – Obrázek 2-1) jsem rostliny přesadila vždy po jedné do 250ml Erlenmayerových 

baněk s 50 ml pevného MS média. Další množení jsem prováděla z nodálních segmentů 

rostlin. Konstitutivní transformanty musely být vysety opakovaně, neboť při opakovaném 

množení z nodálních segmentů začaly rostliny tvořit poupata, takovéto rostliny nebylo možné 

dále používat v experimentech. U kontroly K a transformantu Tx k tvorbě poupat 

nedocházelo. Rostliny byly kultivovány v kultivačním boxu při 25 oC, fotoperiodě 16 hodin a 

ozářenosti 230 µmol.m-2.s-1. 

 

Obrázek 2-1:   Vzhled rostlin tabáku kultivovaných ze semen ve stáří cca 4 až 6 týdnů  
a) rostliny v 100ml Erlenmayerově baňce    b) rostliny tabáku ve stáří 4 až 6 týdnů 

 

a)      b)  
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Suspenzní buněčné kultury 

Suspenzní buněčné kultury jsem odvodila z internodálních segmentů kontroly K a 

transformantů C a Tx kultivovaných v tekutém V4 médiu (50 ml) ve 100ml Erlenmayerových 

baňkách. Kultivace probíhala za stálého míchání na třepačce (125 otáček/min) v kultivační 

místnosti s teplotou 25±1 °C, při fotoperiodě 16 hodin a ozářenosti 25 µmol.m-2.s-1. Po cca 5 

až 6 týdnech, kdy se buňky z vytvořeného kalusu odmývaly do média, jsem převedla 10 ml 

vytvořené suspenze jako inokulum do čerstvého média. Další pasážování probíhalo 

pravidelně po 21 dnech, jako inokulum sloužilo 5 ml suspenze ve stacionární fázi. 

 

Tkáňová kultura 

Z internodálních segmentů transformantu Tx jsem odvodila také tkáňovou 

(kalusovou) kulturu. Odvozování i následná kultivace probíhala na pevném V4 médiu 

v kultivačním boxu při 25 oC, fotoperiodě 16 hodin a ozářenosti 230 µmol.m-2.s-1. Pasážování 

tkáňové kultury probíhalo pravidelně po 21 dnech. 

 

2.3 Hodnocení rostlinného materiálu 

2.3.1 Hodnocení stavby apikálního meristému prýtu 

Hodnotila jsem netransformované (kontrola K) a transformované (transformanty A a 

C) rostliny tabáku, a to v rané fázi vývoje (klíční rostliny). Rostliny byly vysety a kultivovány 

v podmínkách in vitro.   

 

2.3.1.1 Odběr vzorků 

Odebírala jsem celé prýty (vždy 20 vzorků na variantu) a to ve fázi, kdy byly 

vyvinuty 2 děložní a 3 pravé listy (nejsvrchnější list různě veliký). V Petriho misce naplněné 

destilovanou vodou (kvůli zabránění vysychání materiálu) jsem odstranila listové čepele, 

případně zkrátila stonek (pro snazší manipulaci během přípravy trvalých preparátů). Odebrané 

vzorky jsem fixovala v 50% FAA (tmavé sklo, uložení ve tmě) a následně z nich připravovala 

trvalé preparáty. 

50% FAA: formaldehyd/kyselina octová/etanol/voda – 1:1:9:9 – v:v:v:v 

(Pazourková, 1986). 
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2.3.1.2 Zhotovení trvalých anatomických preparátů 

Trvalé preparáty pro anatomická pozorování jsem připravovala parafínovou metodou 

(Pazourková, 1986). 

 

Zalití vzorků do parafínu: 

Odebrané vzorky jsem odvodňovala pomocí vzestupné butanol - etanolové řady, viz 

Tabulka 2-3, přičemž v každém kroku řady byly ponechány alespoň 8 hodin (v roztoku 5 a 6 

pouze 5 hodin). K odvodněným vzorkům ve 100% butanolu jsem přidala parafín prosycený 

butanolem, nádobky se vzorky jsem přikryla víčkem, a takto je inkubovala v termostatu při 

teplotě cca 35 °C po dobu nejméně 6 hodin. Následně jsem teplotu zvýšila na cca 60 °C, při 

které jsem zakryté nádobky se vzorky ponechala cca 48 hodin. Poté jsem víčka nádobek 

odklopila a při nezměněné teplotě vzorky ponechala zhruba 10 hodin. Po uplynutí této doby 

byl parafín vyměněn za čistý, v němž byly vzorky ponechány dalších 12 hodin. Výměna 

parafínu byla opakována ještě třikrát, vždy po 24 hodinách. Do posledního čistého parafínu 

byly vzorky zality. 

 

Tabulka 2-3:   Butanol - etanolová odvodňovací řada (Němec et al., 1962) 
1.    butanol : etanol : voda  25:30:45 

 2.   butanol : etanol : voda  40:30:30 

 3.   butanol : etanol : voda  55:25:20 

 4.   butanol : etanol : voda  70:20:10 

 5.   butanol : etanol : voda  85:15:0 

 6.   100% butanol  100:0:0 

 7.   100% butanol  100:0:0 

 

Řezání objektů: 

Z parafínových bloků se vzorky jsem vyřízla bločky obsahující vždy jeden vzorek. 

Tyto bločky jsem přitavila na dřevěné špalíčky. Takto připravené vzorky vzrostných vrcholů 

jsem řezala konzolovým mikrotomem Leitz na 12 µm silné podélné řezy. Na podložní sklíčko 

jsem nejprve nanesla tenkou vrstvu adheziva (glycerol : vaječný bílek - 1:1 – v:v), následně 

destilovanou vodu přes celé sklíčko (Pazourková, 1986). Na takto připravená sklíčka jsem 

štětečkem umístila řezy, které jsem následně vyrovnávala žehlením na temperované desce 

(MEDAX) při 50 °C. Preparáty zasychaly při pokojové teplotě. 
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Barvení preparátů: 

Preparáty byly barveny alciánovou modří (Sigma Aldrich) a pravou jádrovou červení 

(Kernechtrot) (Sigma Aldrich) (Poláčková a Beneš, 1975). Alciánová modř barví bazické 

struktury (např. buněčné stěny, cytoplazmu). Pravá jádrová červeň barví kyselé struktury, 

především mitoticky aktivní jádra. Postup barvení viz Tabulka 2-4.  

 

Příprava barviv:  

• alciánová modř: 0,1% (w/v), barvivo bylo rozpuštěno v 80 °C teplé 3% kyselině 

octové (v/v) a přefiltrováno. 

• pravá jádrová červeň: 1% (w/v), barvivo bylo rozpuštěno v 80 °C teplém 5% vodném 

roztoku Al2(SO4)3 (w/v) a přefiltrováno. 

 

Tabulka 2-4: Postup barvení alciánovou modří a pravou jádrovou červení 
 1. odparafínování preparátů : toluen I, II, III - á 3 min 

 2.  zavodnění: sestupná etanolová řada (2x 100%, 96%, 70%, 50%, 30% (v/v),  

                  destilovaná voda) – á 3 min 

 3. 3% kyselina octová (v/v) - 1 min 

 4.  0,1% alciánová modř - 20 min 

 5.  oddiferencování přebytečného barviva v destilované vodě - 5 až 10 min 

 6. 1% pravá jádrová červeň - 1 až 2 min 

 7. oddiferencování přebytečného barviva v destilované vodě - 5 až 10 min 

 8. odvodnění: vzestupná etanolová řada (30%, 50%, 70%, 96%, 2x 100% (v/v) - á 3 min 

 9. promytí toluenem: toluen I, II, III - á 3 min 

10. uzavření preparátů do syntetické pryskyřice (solakryl BMX, Synthesia Kolín) 

 

2.3.1.3 Hodnocení anatomických preparátů 

Anatomické preparáty jsem hodnotila pomocí světelného mikroskopu Olympus 

AX 70 (Provis). Mikroskopické preparáty jsem archivovala v podobě digitálního obrazu na 

obrazovém analyzátoru LUCIA 4.21 (LUCIA G). Obrazy pro dokumentaci jsem připravovala 

v programu Adobe Photoshop (verze 7.0 CE). 

 

2.3.2 Organogeneze de novo 

V experimentech jsem používala základní pevné MS médium (případně s růstovými 

regulátory), a to ve variantách bez přidání tetracyklinu, či lovastatinu a s přidáním 
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tetracyklinu (5 mg/l), případně lovastatinu (4 mg/l) do média. Variantu média bez tetracyklinu 

(lovastatinu) jsem připravovala tak, jak je popsáno v kapitole 2.2.1.1 MS médium. Variantu 

média s přidaným tetracyklinem, nebo lovastatinem jsem v závěrečné fázi připravovala jinak, 

s ohledem na citlivost těchto látek k vyšším teplotám – připravené médium jsem klávovala 

v zásobních lahvích, jakmile médium vychladlo na cca 40 oC, ve flow-boxu jsem do něj 

sterilně (membránový filtr, porozita 0,45 µm) přidala dané množství předem připraveného 

roztoku tetracyklinu (lovastatinu) tak, aby výsledná koncentrace byla 5 mg tetracyklinu na litr 

média (4 mg lovastatinu na litr média). Poté jsem médium rozlila po 25 ml do sterilních 

100ml Erlenmayerových baněk. 

Z mateřských rostlin (stáří udržovací kultury cca 1,5 měsíce; důležité bylo, aby 

rostlina netvořila adventivní kořeny na stonku) jsem vyřezala internodální segmenty o délce 

1 cm a položila je vodorovně na povrch média (vždy jeden segment na baňku). Na variantu 

bylo vždy odebráno cca 10 segmentů. Segmenty jsem přednostně odebírala ze středu rostliny 

tak, aby si všechny segmenty co nejvíce fyziologicky odpovídaly. U variant s tetracyklinem 

(lovastatinem) v médiu jsem povrch média bez segmentu překrývala sterilními černými 

skleněnými korálky a spodní okraj baňky přelepovala černou lepicí páskou, kvůli omezení 

degradace tetracyklinu (lovastatinu) na světle, baňky jsem v kultivačním boxu umístila na 

černý papír. Kultivace probíhala při 25 oC, fotoperiodě 16 hodin, ozářenosti 230 µmol.m-2.s-1 

a celkové době 21 dnů (délka kultivace na jednotlivých variantách média je uvedena vždy u 

příslušného experimentu). 

 

Obrázek 2-2:  Způsob kultivace stonkových segmentů tabáku na MS médiu obsahujícím 

světlo-citlivé látky 
a) bez tetracyklinu (lovastatinu) v médiu;   

b) s tetracyklinem (lovastatinem) v médiu, povrch média je pokryt černými skleněnými korálky; 

 

a)     b)  
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2.3.2.1 Morfologická analýza 

Po 21 dnech kultivace, kdy byly vytvořené organogenní struktury patrné pouhým 

okem na okraji segmentu, jsem segmenty sklidila a hodnotila je pod binokulární lupou 

MBS-10. Sledovala jsem počet a typ založených organogenních struktur. Vzhled vybraných 

typických segmentů jednotlivých variant jsem dokumentovala pomocí fotografií (fotoaparát 

Canon DS6041; objektivy 18-55 mm a Macro 100 mm). U experimentů bez přidání růstových 

regulátorů do média jsem hodnotila pouze bazální část stonkového segmentu (dle původní 

orientace na rostlině), neboť na apikální polovině docházelo k tvorbě organogenních struktur 

jen zcela výjimečně. U experimentů s přidanými růstovými regulátory pak celý segment, 

kromě experimentu hodnocení vlivu tetracyklinu na hormonálně indukovanou organogenezi 

de novo u kontroly K (viz Výsledky, kapitola 3.2.4), kde jsem hodnotila také pouze bazální 

část. U tohoto experimentu jsem před hodnocením segment příčně rozřízla, abych tak 

zabránila chybnému započítání struktur na apikální části. 

Přesné odlišení jednotlivých organogenních struktur de novo od kalusu bylo pod 

stereolupou relativně obtížné, jako rozpoznávací charakteristiku jednotlivých organogenních 

struktur jsem používala definici, kterou pro pupen či pupenový základ, nebo kořen a základ 

kořenu vytvořila Mgr. Mašková (Suchomelová, 1999). V prvním případě jsem jako pupen 

nebo základ pupenu počítala struktury, které výrazně vyčnívaly nad povrch hojivého pletiva a 

obsahovaly chlorofyl (kalus byl zbarven běložlutě). Jako kořeny a kořenové základy jsem 

určovala struktury, které byly pokryty kořenovým vlášením. 

V rámci této části své diplomové právě jsem provedla 14 experimentů. První 

experiment sloužil pouze k osvojení metodiky práce. 

 

2.3.3 Suspenzní buněčné kultury 

Odvozené suspenzní kultury jsem pozorovala pomocí světelného mikroskopu 

Olympus Provis AX 70 a fluorescenčního mikroskopu Olympus BX 51 s využitím 

Nomarského diferenciálního kontrastu (DIC). Obrazy jsem snímala pomocí kamery Sony 

DXC-950P (snímání DIC a světelného pole) a kamery Apogee U4000 Alta (snímání DIC a 

fluorescence). 

Suspenzní buněčné kultury v exponenciální fázi jsem barvila fluorescenčním 

barvivem Hoechst 33258. Pro obarvení 1 ml suspenze jsem používala 0,2 µl zásobního 
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roztoku (10 mg/ml). Zároveň s Hoechstem jsem přidávala k suspenzi 2 kapky 10% 

Tritonu X-100. 

Při detekci škrobu v suspenzních buněčných kulturách jsem kontrolu K a 

transformanty Tx a C barvila Lugolovým roztokem (jodjodkalium). Preparáty jsem barvila 

přímo na podložním sklíčku 1 kapkou koncentrovaného roztoku. 

Viabilitu (životaschopnost) jsem počítala jako podíl živých buněk z celkového počtu 

buněk, a to pomocí detekce integrity membrán. Buňky jsem barvila trypanovou modří. Živé 

buňky se trypanovou modří nebarví, neboť jsou schopny, narozdíl od mrtvých buněk, barvivo 

vyloučit mimo buňku. Suspenze jsem barvila rovnou na podložním sklíčku 1 kapkou 

koncentrovaného vodného roztoku (0,4 – 0,5% trypanové modři v 0,81% NaCl). Pro 

stanovení viability jsem napočítala 500 až 700 buněk pro každou linii. Hodnocení viability 

u suspenzní buněčné kultury transformantu C bylo ztíženo zvýšenou tendencí buněk 

transformantu C tvořit shluky. 

 

2.3.4 Fluorescenční mikroskopie transformovaného bramboru (doplňující 

experiment)…. 

Z dospělých rostlin bramboru s vneseným genem pro fluorescenční protein RS-GFP, 

3 linie (značeny R10, R22 a R25),  jsem odebrala vždy 5 až 6 listů na variantu a kultivovala je 

na 25 ml MS média se sníženým obsahem agaru (6 g/l) ve variantách s přidaným 

tetracyklinem (5 mg/l), nebo bez přidání tetracyklinu. Postup přípravy média s tetracyklinem 

viz 2.3.2 Organogeneze de novo. Postavení listů na stonku jsem si vždy značila, abych pak 

porovnávala stejně staré listy, neboť u starších listů se snižuje množství proteinu pro RS-GFP. 

Listy jsem k médiu přikládala vždy adaxiální stranou. Pevnou konzistenci média jsem před 

kultivací narušila, pro lepší kontakt s povrchem listu. Uspořádání kultivace na médiu 

s tetracyklinem viz 2.3.2 Organogeneze de novo. Kultivace probíhala 7 dní v kultivačním 

boxu při teplotě 21 oC, fotoperiodě 16 hodin a ozářenosti 270 µmol.m-2.s-1. 

Po 7 dnech jsem listy, ve formě nativních preparátů, hodnotila pomocí 

fluorescenčního mikroskopu Olympus AX 70 (Provis) s použitím hranolu od firmy Olympus 

pro FITC (U-MWU). Mikroskopické preparáty jsem archivovala v podobě digitálního obrazu 

na obrazovém analyzátoru LUCIA 4.21 (LUCIA G). 
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2.3.5 Fluorescenční mikroskopie suspenzní buněčné kultury BY-2 

(doplňující experiment) 

Suspenzní buněčnou kulturu BY-2 transformovanou genem pro RS-GFP jsem 

kultivovala ve 100ml Erlenmayerových baňkách ve 30 ml tekutého modifikovaného 

MS média ve variantě s přidáním tetracyklinu (5 mg/l), nebo bez tetracyklinu. Jako inokulum 

sloužilo 2,5 ml suspenze ve stacionární fázi. Kultivace probíhala po dobu 3 dnů v kultivační 

místnosti s teplotou 25±1 °C, ve tmě, za stálého míchání na třepačce (125 otáček/min). 

Nativní preparáty byly hodnoceny stejně jako u kapitoly 2.3.4. 

 

2.4 Zpracování dat 

Ke grafickému zpracování dat jsem používala tabulkový procesor Microsoft Excel 

2000. Ke statistickému zhodnocení dat jsem používala program NCSS 6.0. Data jsem 

podrobila analýze rozptylu jednoduchého třídění, One-way ANOVA, konkrétně jsem 

používala Tukey–Kramerův test při normálním rozdělení dat, resp. Kruskal–Wallisův Z–test, 

pokud nebyla splněna podmínka normálního rozdělení. Pro analýzu rozptylu dvojného třídění 

jsem používala GLM-ANOVU. Výsledky hodnocení jsem zachytila v grafech, různá písmena 

nad jednotlivými sloupci značí statisticky průkazný rozdíl uvedených hodnot na 5% hladině 

významnosti. 
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3 Výsledky 

3.1 Charakteristika experimentálního rostlinného materiálu 

(N. tabacum L., cv. Samsun) v podmínkách in vitro 

V této části jsem popsala některé základní charakteristiky sledovaných pokusných 

rostlin tabáku, pěstovaných v podmínkách in vitro. Pracovala jsem jednak s kontrolními 

netransformovanými rostlinami (kontrola K), jednak s konstitutivními transformanty A a C 

(cdc25 cDNA ze Schizosaccharomyces pombe pod kontrolou 35S CaMV promotoru) a 

s tetracyklin-inducibilním transformantem Tx (cdc25 cDNA z S. pombe pod kontrolou 

tetracyklin-inducibilního promotoru). Rostliny byly pěstovány v podmínkách in vitro ze 

semen a dále množeny pomocí nodálních segmentů. Klíčení a raný vývoj klíčních rostlin byl 

u všech variant obdobný, rozdíly se objevovaly až během dalšího vývoje.  

Během kultivace se u rostlin kontroly K, ve stáří cca 2 měsíců (někdy i dříve), začaly 

tvořit adventivní kořeny na internodálních částech stonku. Obdobnou tendenci vykazoval i Tx 

transformant, ovšem ne v takové míře. Rostliny konstitutivních transformantů A a C tvořily 

adventivní kořeny až mnohem později a méně často. Tato odlišnost vývoje rostlin oproti 

pěstování v podmínkách in vivo komplikovala hodnocení organogeneze de novo na 

internodálních segmentech, pro experimenty jsem proto musela vybírat rostliny bez 

založených adventivních kořenů. Lišil se i samotný kořenový systém rostlin kontroly K oproti 

transformantům A a C, které tvořily méně kořenů s chudším větvením. Transformant Tx se za 

neindukčních podmínek choval obdobně jako kontrola K (viz Obrázek 3-1). 

Transformanty A a C byly výrazně citlivější k úrovni ozáření. Během kultivace při 

ozářenosti 230 µmol.m-2.s-1 transformantům A a C světlaly listy, často až do úplné ztráty 

zeleného zbarvení, následně se zastavoval růst celé rostliny. Po přenesení do míst s nižší 

ozářeností (80 µmol.m-2.s-1) začaly transformanty opět růst a tvořit normálně zbarvené listy. 

Listy transformantů A a C byly všeobecně světlejší a užší oproti kontrole K a transformantu 

Tx. Tento rozdíl se zvýrazňoval při opakovaném množení z nodálních segmentů, kdy 

u transformantů A a C docházelo nejen ke změnám morfologie listů, ale také k tvorbě poupat. 

Růst rostlin byl po vytvoření poupat inhibován, samotné rostliny pak měly užší a protáhlejší 

listy než transformanty, které setrvaly ve vegetativní fázi. Tyto rostliny tvořily také výrazně 

méně kořenů, ve výjimečných případech se dokonce na bazální části stonku vytvořil pouze 

ranový kalus bez známek kořenění. Poupata většinou v určité fázi svého vývoje odumřela. 
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Takovéto rostliny již nebyly vhodné k experimentální práci a musela jsem vysít novou 

generaci ze semen. U kontroly K a transformantu Tx jsem kvetení za daných kultivačních 

podmínek nikdy nezaznamenala. Fotografie všech variant pěstovaných v podmínkách in vitro 

jsou na Obrázku 3-2. 

 

 

Obrázek 3-1:  Vliv transformace genem cdc25 z S. pombe na stavbu kořenového systému 

rostlin N. tabacum kultivovaných v podmínkách in vitro 
Rostliny tabáku vypěstované ze semen, kultivace probíhala na standardním MS médiu bez přídavku růstových 

regulátorů v 250ml Erlenmayerových baňkách, stáří rostlin cca 12 týdnů. (zmenšeno cca 0,5krát) 

a) kořenový systém kontroly K 

b) kořenový systém tetracyklin-inducibilního transformantu Tx 

c) kořenový systém konstitutivního transformantu A 

d) kořenový systém konstitutivního transformantu C 

 

a)     b)  

c)     d)  
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Obrázek 3-2: Vliv transformace genem cdc25 z S. pombe na růst a vývoj rostlin 

N. tabacum kultivovaných v podmínkách in vitro 
 

a)   b)  

c)   d)  

e)  

 

Rostliny tabáku kultivované z nodálních segmentů, kultivace

probíhala na standardním MS médiu bez přídavku růstových

regulátorů v 250ml Erlenmayerových baňkách. Stáří rostlin – cca

6 týdnů po poslední pasáži;  (cca 0,5krát zmenšeno) 

a) kontrola K 

b) transformant Tx 

c) transformant A s poupětem 

d) transformant C s poupětem 

e) poupě – detail (transformant C) 
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3.2 Organogeneze de novo na internodálních segmentech tabáku 

– morfologická studie…. 

V rámci této části své diplomové práce jsem porovnávala rozdíly v průběhu 

organogeneze de novo u kontroly K a transformantů A, C a Tx v závislosti na kultivačních 

podmínkách. Sledovala jsem počet a typ založených organogenních struktur na 

makroskopické úrovni.   

 

3.2.1 Testování vlivu kultivace chránící světlo-citlivé látky v médiu na 

organogenezi de novo ….. 

Testovala jsem, zda různý způsob uspořádání kultivace (překrytí povrchu média 

skleněnými korálky) u variant média s přidanými chemikáliemi citlivými na světlo (zde 

tetracyklin a lovastatin) má vliv na schopnost organogeneze de novo.   

Pro experiment jsem zvolila transformant Tx, u kterého, jakožto tetracyklin-

inducibilního transformantu, jsem odlišný způsob kultivace používala nejčastěji. Kultivace 

probíhala na MS médiu bez přidaných růstových regulátorů a bez tetracyklinu. U poloviny 

segmentů jsem povrch média překryla černými skleněnými korálky, u druhé poloviny jsem 

nechala povrch média volný (viz Materiál a metody, Obrázek 2-2). Segmenty jsem 

hodnotila 21. den kultivace, stejně jako u všech následujících organogenních experimentů. 

Sledovala jsem počet struktur založených de novo na bazální části stonkového segmentu (dle 

původní orientace na rostlině), a to proto, abych zachovala stejné uspořádání jako 

u následujících experimentů. 

Výsledky experimentu ukázaly, že na 5% hladině významnosti není mezi variantami 

průkazný rozdíl (viz Graf 3-1). Pokrytí povrchu média skleněnými korálky tedy nemá 

prokazatelný vliv na organogenezi de novo u stonkových segmentů tabáku. 
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Graf 3-1:  Organogeneze de novo na stonkových segmentech tabáku – vliv překrytí 

povrchu média korálky 
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Tx…………… inducibilní transformant Tx na médiu bez překrytí povrchu korálky 

Tx (korálky)….inducibilní transformant Tx na médiu s překrytím povrchu korálky 

 

Hodnoceny bazální části internodálních segmentů kultivovaných na MS médiu bez růstových regulátorů a 

tetracyklinu po dobu 21 dní. Různá písmena nad sloupci znamenají statisticky průkazné rozdíly na 5% hladině 

významnosti, (n = 11 až 12). 
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3.2.2 Vliv transformace genem cdc25 ze Schizosaccharomyces pombe na 

schopnost organogeneze de novo 

Porovnávala jsem schopnost organogeneze de novo u kontroly K a transformantů A, 

C a Tx na médiu bez růstových regulátorů. Pro kultivaci jsem používala standardní 

MS médium nebo MS médium s tetracyklinem (5 mg/l). Hodnotila jsem pouze bazální část 

stonkového segmentu (dle původní orientace na rostlině), a to proto, že na apikální polovině 

docházelo k tvorbě organogenních struktur jen zcela výjimečně. Na segmentech se de novo 

tvořily výhradně prýty a základy prýtů, k tvorbě kořenů de novo, či kořenových základů 

vůbec nedocházelo. Tvorba pupenů byla intenzivnější na okrajích řezných ploch na straně 

nepřiléhající k povrchu média, pupeny často tvořily jakýsi půlkruh. 

V prvním experimentu jsem hodnotila segmenty kontroly K a transformantů C a Tx. 

Průměrný počet vytvořených pupenů de novo byl výrazně vyšší u transformantu Tx na médiu 

s tetracyklinem a transformantu C na obou typech média oproti kontrole K na obou typech 

média a transformantu Tx na médiu bez tetracyklinu. Překvapivě přidání tetracyklinu do 

média vedlo u transformantu C k výrazně vyšší tvorbě pupenů de novo oproti variantě 

kultivované na médiu bez tetracyklinu, viz Graf 3-2 a Obrázek 3-3. 

Vzhledem k překvapujícím výsledkům dosaženým s transformantem C v prvním 

experimentu jsem v následujícím experimentu použila segmenty dalšího konstitutivního 

transformantu, a to transformantu A, abych zjistila, zda je tendence ke zvýšené tvorbě pupenů 

de novo po aplikaci tetracyklinu pouze náhodným důsledkem transformace, nebo se vyskytuje 

i u další nezávisle transformované linie. V tomto experimentu jsem nejprve ověřovala 

schopnost organogeneze de novo na médiu bez hormonů u transformantu A, jeho segmenty 

jsem tedy kultivovala pouze na standardním médiu bez přidání tetracyklinu. Kromě toho jsem 

také sledovala segmenty kontroly K a transformantu Tx kultivované na obou variantách 

média. Průměrný počet vytvořených pupenů de novo byl opět prokazatelně vyšší 

u transformantu Tx na médiu s tetracyklinem a také u transformantu A na médiu bez 

tetracyklinu oproti kontrole K na obou typech média a transformantu Tx na médiu bez 

tetracyklinu, viz Graf 3-3. 

Po úspěšném ověření schopnosti organogeneze de novo u transformantu A jsem jeho 

segmenty, spolu se segmenty transformantu C a kontroly K, kultivovala na médiu 

s tetracyklinem a bez tetracyklinu. Na Grafu 3-4 jsou zachyceny výsledky experimentu. 

Průměrný počet vytvořených pupenů de novo byl u obou transformantů výrazně vyšší než 
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u kontroly K. Oba transformanty také tvořily na médiu s tetracyklinem výrazně větší počet 

pupenů než na médiu bez přidání tetracyklinu, Obrázek 3-3.  

I přes poměrně velkou variabilitu materiálu jsou tyto rozdíly na 5% hladině 

významnosti statisticky průkazné.  

 

Obrázek 3-3: Vliv exprese genu cdc25 z S. pombe na organogenezi de novo u stonkových 

segmentů tabáku za přítomnosti tetracyklinu v médiu 
Internodální stonkové segmenty kultivované na MS médiu bez růstových regulátorů po dobu 21 dní, šipky 

ukazují na vytvořené prýty de novo, zvětšeno cca 3 - 4krát. 

a, c, e, g – kontrola K, transformant Tx, transformant A a transformant C na médiu bez tetracyklinu 

b, d, f, h – kontrola K, transformant Tx, transformant A a transformant C na médiu s tetracyklinem 

 

a)   b)  

c)   d)  

e)   f)  

g)   h)  
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Graf 3-2:   Organogeneze de novo na stonkových segmentech tabáku – vliv transformace 

genem cdc25 
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K, Tx, C….......kontrola K, inducibilní transformant Tx, konstitutivní transformant C na médiu bez tetracyklinu; 

K+, Tx+, C+…kontrola K, inducibilní transformant Tx, konstitutivní transformant C na médiu s tetracyklinem; 

 

Hodnoceny bazální části internodálních segmentů kultivovaných na MS médiu bez růstových regulátorů po dobu 

21 dní. Různá písmena nad sloupci znamenají statisticky průkazné rozdíly na 5% hladině významnosti, 

(n = 4 až 10). 
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Graf 3-3:   Organogeneze de novo na stonkových segmentech tabáku – vliv transformace 

genem cdc25 
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K, Tx, A….kontrola K, inducibilní transformant Tx, konstitutivní transformant A na médiu bez tetracyklinu; 

K+, Tx+….kontrola K, inducibilní transformant Tx na médiu s tetracyklinem; 

 

Hodnoceny bazální části internodálních segmentů kultivovaných na MS médiu bez růstových regulátorů po dobu 

21 dní. Různá písmena nad sloupci znamenají statisticky průkazné rozdíly na 5% hladině významnosti, 

(n = 5 až 6). 
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Graf 3-4:   Organogeneze de novo na stonkových segmentech tabáku – vliv transformace 

genem cdc25 
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K, A, C……….kontrola K, konstitutivní transformant A, konstitutivní transformant C na médiu bez tetracyklinu; 

K+, A+, C+…..kontrola K, konstitutivní transformant A, konstitutivní transformant C na médiu s tetracyklinem; 

 

Hodnoceny bazální části internodálních segmentů kultivovaných na MS médiu bez růstových regulátorů po dobu 

21 dní. Různá písmena nad sloupci znamenají statisticky průkazné rozdíly na 5% hladině významnosti, (n = 10). 
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3.2.3 Vliv časově omezené exprese genu cdc25 ze Schizosaccharomyces 

pombe na organogenezi de novo u Tx transformantu 

Zkoumala jsem vliv exprese genu cdc25 z S. pombe na různé fáze organogeneze 

de novo. K řešení dané otázky jsem v experimentech využívala transformant Tx, u kterého 

jsem mohla dobu exprese genu cdc25 ovlivnit kultivací za indukčních respektive 

neindukčních podmínek. Provedla jsem 5 experimentů. 

Při kultivaci jsem používala MS médium bez růstových regulátorů s přidaným 

tetracyklinem (5 mg/l) (indukční médium), nebo bez tetracyklinu (neindukční médium). 

Hodnotila jsem pouze bazální část stonkového segmentu (dle původní orientace na rostlině). 

Stejně jako v předchozích experimentech zde docházelo výhradně k tvorbě prýtů de novo. 

Tvorba pupenů byla při tomto uspořádání kultivace taktéž intenzivnější na okrajích řezných 

ploch na straně nepřiléhající k povrchu média, často v jakémsi půlkruhu.  

Sledovala jsem, po jak dlouhé době kultivace za indukčních podmínek dojde 

k založení pupenů de novo, tedy do které fáze organogeneze je nezbytná exprese genu cdc25 

z S. pombe, aby došlo k nevratným změnám. V experimentech jsem tedy, kromě varianty 

transformatu Tx za indukčních (značena Tx+) a neindukčních podmínek (značena Tx) po 

celou dobu kultivace, zavedla variantu kultivovanou pouze prvních 7 dní za indukčních 

podmínek (značena Tx+ (7)) a po zbylou dobu kultivace probíhala za podmínek 

neindukčních. Dobu omezené kultivace za indukčních podmínek jsem zvolila s ohledem na 

ověřenou expresi genu Spcdc25 u transformantu Tx k sedmému dni kultivace za indukčních 

podmínek (Suchomelová et al., 2004). Další variantu jsem kultivovala za indukčních 

podmínek po celou dobu kultivace, ovšem sedmý den kultivace jsem segmenty této varianty 

opatrně nadzvedla a opět položila na stejné místo na médiu (značena Tx+ (N)). Tuto variantu 

jsem zavedla, abych zjistila, zda přenos mezi jednotlivými typy média má vliv na 

organogenezi de novo. Na Grafu 3-5 jsou vidět výsledky prvního experimentu, které ukazují, 

že varianta Tx+ má výrazně vyšší počet vytvořených pupenů de novo než varianty Tx a 

Tx+ (7), dále že nadzvednutí segmentu během kultivace u varianty Tx+ (N) ovlivňuje 

schopnost organogeneze de novo. Varianta Tx+ (N) sice tvořila větší počet pupenů de novo 

než varianta Tx+ (7), tento rozdíl ale nebyl statisticky průkazný. Tx+ (7) se nelišila ovšem ani 

od varianty Tx. I přes výsledky statistického hodnocení byla ovšem u varianty Tx+ (7) vidět 

jasná tendence zvýšené tvorby pupenů de novo oproti variantě Tx. Výsledky opakování 

tohoto experimentu se stejným uspořádáním (viz Graf 3-6), stejně jako výsledky 

následujících experimentů ukázaly, že prvních 7 dní kultivace za indukčních podmínek je 
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skutečně dostatečně dlouhá doba pro tvorbu srovnatelného počtu pupenů de novo jako 

u varianty Tx+ (N).  

V dalším experimentu (viz Graf 3-7) jsem přidala ještě variantu Tx+ (3), segmenty 

transformantu Tx jsem kultivovala za indukčních podmínek pouze první 3 dny (i k této době 

je ověřená exprese Spcdc25 – Suchomelová et al., 2004). Testovala jsem, zda tato doba 

kultivace za indukčních podmínek stačí k vytvoření srovnatelného množství pupenů de novo 

jako u varianty Tx+ (N). Vzhledem k předchozímu zjištění, že manipulace se segmentem 

ovlivňuje jeho schopnost organogeneze de novo, jsem, počínaje tímto experimentem, 

používala jako kontrolní variantu Tx+ (N). Ukázalo se, že první 3 dny kultivace za indukčních 

podmínek jsou pro tvorbu pupenů de novo naprosto nedostatečné. V dalším experimentu jsem 

tedy zavedla ještě variantu Tx+ (5), kdy jsem segmenty transformantu Tx kultivovala za 

indukčních podmínek prvních 5 dnů, poté jsem segment přenesla na médium bez tetracyklinu. 

Tato varianta se průkazně nelišila ani od neindukované varianty Tx, ovšem ani od varianty 

Tx+ (7), viz Graf 3-8. Tyto výsledky potvrdilo i další opakování daného experimentu 

(Graf 3-9), kde varianta Tx+ (5) vytvořila výrazně větší počet pupenů než neindukovaná 

varianta Tx, ovšem ne v takové míře, aby mohla být srovnávána s Tx+ (N), průkazně se však 

nelišila od Tx+ (3) ani Tx+ (7). 

Z provedených experimentů vyplývá, že počet vytvořených pupenů de novo na 

transformantu Tx kultivovaném na médiu s tetracyklinem 7 či 21 dní je srovnatelný a 

prokazatelně vyšší než počet pupenů vytvořený na transformantu kultivovaném na 

tetracyklinovém médiu pouze první 3 dny nebo zcela za neindukčních podmínek. Kultivace 

na médiu s tetracyklinem prvních 5 dní se ukázala jako dostatečná pro založení srovnatelného 

množství pupenů de novo jako u varinaty Tx+ (7). I přes poměrně velkou variabilitu materiálu 

jsou tyto rozdíly na 5% hladině významnosti statisticky průkazné.  
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Výsledky 

Graf 3-5:  Organogeneze de novo na stonkových segmentech tabáku – vliv časově 

omezené exprese genu cdc25 
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Tx…………..inducibilní transformant Tx na médiu bez tetracyklinu (21 dní) 

Tx+ (7)……..inducibilní transformant Tx na médiu s tetracyklinem (prvních 7 dní) 

Tx+ (N)…….inducibilní transformant Tx na médiu s tetracyklinem (21 dní, 7. den nadzvednut) 

Tx+ (21)……inducibilní transformant Tx na médiu s tetracyklinem (21 dní) 

 

Hodnoceny bazální části internodálních segmentů kultivovaných na MS médiu bez růstových regulátorů po dobu 

21 dní. Různá písmena nad sloupci znamenají statisticky průkazné rozdíly na 5% hladině významnosti, 

(n = 4 až 6). 
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Výsledky 

Graf 3-6:  Organogeneze de novo na stonkových segmentech tabáku – vliv časově 

omezené exprese genu cdc25 
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Tx…………..inducibilní transformant Tx na médiu bez tetracyklinu (21 dní) 

Tx+ (7)……..inducibilní transformant Tx na médiu s tetracyklinem (prvních 7 dní) 

Tx+ (N)…….inducibilní transformant Tx na médiu s tetracyklinem (21 dní, 7. den nadzvednut) 

Tx+ (21)……inducibilní transformant Tx na médiu s tetracyklinem (21 dní) 

 

Hodnoceny bazální části internodálních segmentů kultivovaných na MS médiu bez růstových regulátorů po dobu 

21 dní. Různá písmena nad sloupci znamenají statisticky průkazné rozdíly na 5% hladině významnosti, 

(n = 5 až 9). 
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Výsledky 

Graf 3-7:  Organogeneze de novo na stonkových segmentech tabáku – vliv časově 

omezené exprese genu cdc25 

a a

b

b

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

Po
če

t p
up

en
ů 

na
 s

eg
m

en
t

Tx Tx+ (3) Tx+ (7) Tx+ (N)

 
 
Tx…………..inducibilní transformant Tx na médiu bez tetracyklinu (21 dní) 

Tx+ (3)……..inducibilní transformant Tx na médiu s tetracyklinem (první 3 dny) 

Tx+ (7)……..inducibilní transformant Tx na médiu s tetracyklinem (prvních 7 dní) 

Tx+ (N)…….inducibilní transformant Tx na médiu s tetracyklinem (21 dní, 7. den nadzvednut) 

 

Hodnoceny bazální části internodálních segmentů kultivovaných na MS médiu bez růstových regulátorů po dobu 

21 dní. Různá písmena nad sloupci znamenají statisticky průkazné rozdíly na 5% hladině významnosti, 

(n = 7 až 12). 
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Výsledky 

Graf 3-8:  Organogeneze de novo na stonkových segmentech tabáku – vliv časově 

omezené exprese genu cdc25 
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Tx…………..inducibilní transformant Tx na médiu bez tetracyklinu (21 dní) 

Tx+ (3)……..inducibilní transformant Tx na médiu s tetracyklinem (první 3 dny) 

Tx+ (5)……..inducibilní transformant Tx na médiu s tetracyklinem (prvních 5 dní) 

Tx+ (7)……..inducibilní transformant Tx na médiu s tetracyklinem (prvních 7 dní) 

Tx+ (N)….…inducibilní transformant Tx na médiu s tetracyklinem (21 dní, 7. den nadzvednut) 

 

Hodnoceny bazální části internodálních segmentů kultivovaných na MS médiu bez růstových regulátorů po dobu 

21 dní. Různá písmena nad sloupci znamenají statisticky průkazné rozdíly na 5% hladině významnosti, 

(n = 7 až 14). 
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Výsledky 

Graf 3-9:  Organogeneze de novo na stonkových segmentech tabáku – vliv časově 

omezené exprese genu cdc25 
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Tx…………..inducibilní transformant Tx na médiu bez tetracyklinu (21 dní) 

Tx+ (3)……..inducibilní transformant Tx na médiu s tetracyklinem (první 3 dny) 

Tx+ (5)……..inducibilní transformant Tx na médiu s tetracyklinem (prvních 5 dní) 

Tx+ (7)……..inducibilní transformant Tx na médiu s tetracyklinem (prvních 7 dní) 

Tx+ (N)…….inducibilní transformant Tx na médiu s tetracyklinem (21 dní, 7. den nadzvednut) 

 

Hodnoceny bazální části internodálních segmentů kultivovaných na MS médiu bez růstových regulátorů po dobu 

21 dní. Různá písmena nad sloupci znamenají statisticky průkazné rozdíly na 5% hladině významnosti, 

(n = 6 až 10). 
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Výsledky 

3.2.4 Vliv tetracyklinu na hormonálně indukovanou organogenezi de novo 

u kontroly K 

Experimenty s  kontrolou K a konstitutivními transformanty A a C na médiích bez 

přidaných růstových regulátorů ukázaly, že tetracyklin pozitivně ovlivňuje organogenezi 

de novo u transformantů, ovšem nemá vliv na kontrolu K (viz Graf 3-2 až 3-4). Při těchto 

experimentech však kontrola K netvořila téměř žádné pupeny de novo a vliv tetracyklinu tedy 

nemusel být tolik zřetelný, proto jsem provedla následující experiment, jehož cílem bylo 

ověřit, zda přidání tetracyklinu do média ovlivní počet pupenů vytvořených de novo 

u netransformovaného materiálu (kontroly K) při organogenezi indukované růstovými 

regulátory. 

Pro kultivaci jsem používala MS médium s přidanými růstovými regulátory (0,1 mg/l 

NAA a 2 mg/l BAP) bez tetracyklinu, nebo s tetracyklinem (5 mg/l). Koncentraci a typ 

jednotlivých růstových regulátorů jsem zvolila na základě předchozích zkušeností našeho 

týmu s indukovanou organogenezí de novo u tabáku. Suchomelová (1999) uvádí, že při tomto 

poměru auxinu a cytokininu dochází u N. tabacum L., cv. Samsun k poměrně dobré tvorbě 

prýtů de novo. Hodnotila jsem pouze bazální polovinu segmentu. K masivní tvorbě pupenů 

docházelo po celém segmentu, výskyt prýtů de novo a jejich základů na bazální polovině 

segmentu byl však větší. Toto uspořádání experimentu jsem také zvolila proto, abych 

umožnila srovnání s experimenty Suchomelové-Maškové (Suchomelová, 1999). 

Narozdíl od experimentů probíhajících na médiu bez růstových regulátorů se zde 

prýty de novo tvořily převážně na straně segmentu přiléhající k povrchu média, ovšem stejně 

jako u předchozích experimentů, hlavně okolo řezných ploch, tvořily tedy jakýsi půlkruh. 

Varianta s přidaným tetracyklinem do média (značena K+) vykazovala sice mírnou tendenci 

k větší tvorbě pupenů de novo než varianta bez tetracyklinu (značena K), rozdíl však nebyl 

průkazný na 5% hladině významnosti (Graf 3-10). Pupeny vytvořené de novo u varianty K 

byly výrazně vyvinutější než pupeny varianty K+. U varianty K také docházelo k výrazně 

větší tvorbě kalusu po celé délce segmentu, narozdíl od varianty K+, kde byla tvorba kalusu 

nápadně menší a docházelo k ní spíše na bazální polovině segmentu. Dokumentační fotografie 

jsou na Obrázku 3-4. K tvorbě kořenů de novo, či jejich základů nedocházelo ani u jedné 

z variant. 
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Výsledky 

Obrázek 3-4: Vliv aplikace tetracyklinu na organogenezi de novo indukovanou 

růstovými regulátory u kontroly K  
Internodální stonkové segmenty kultivované na MS médiu s růstovými regulátory (0,1 mg/l NAA + 2 mg/l BAP) 

po dobu 21 dní,  cca 2 – 3krát zvětšeno. U obrázku „b“ ukazují šipky na vytvořené pupeny de novo. 

a) kontrola K na médiu bez tetracyklinu; b) kontrola K na médiu s tetracyklinem; 
 

a)  b)  

 

 

Graf 3-10:  Organogeneze de novo na stonkových segmentech tabáku – indukovaná 

organogeneze u kontroly K 
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K…….kontrola K na médiu bez tetracyklinu; 

K+…...kontrola K na médiu s tetracyklinem; 

 

Hodnoceny bazální části internodálních segmentů kultivovaných na MS médiu s růstovými regulátory (0,1 mg/l 

NAA + 2 mg/l BAP) po dobu 21 dní. Různá písmena nad sloupci znamenají statisticky průkazné rozdíly na 5% 

hladině významnosti, (n = 10 až 12). 
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Výsledky 

3.2.5 Indukovaná organogeneze kořenů de novo u tetracyklin-inducibilního 

transformantu 

Pro indukci tvorby kořenů u Tx transformantu jsem použila základní MS médium 

obohacené o růstové regulátory (2,5 mg/l NAA a 0,1 mg/l BAP). Tento poměr růstových 

regulátorů je dle výsledků Suchomelové (1999) vhodný pro indukci organogeneze kořenů 

de novo. Kromě NAA a BAP jsem ještě u některých variant do média přidávala tetracyklin 

(5 mg/l), případně lovastatin (4 mg/l). Narozdíl od předchozích experimentů jsem hodnotila 

celý segment. Tvorba kalusu byla totiž u některých variant velmi výrazná a kořeny vytvořené 

de novo by se jen obtížně řadily k bazální či apikální polovině segmentu. Toto uspořádání 

jsem zachovala také s ohledem na možnost srovnání s výsledky Suchomelové (1999). 

Kalus se tvořil hlavně na straně přiléhající k médiu, ovšem kořeny de novo se 

vyskytovaly výhradně na části mimo médium, zvláště pak okolo řezných ploch. Ani 

u jednoho segmentu nedošlo k tvorbě prýtů de novo. V experimentu jsem pracovala s pěti 

variantami: transformantem Tx na médiu bez tetracyklinu po celou dobu kultivace (značena 

Tx); transformantem Tx na médiu bez tetracyklinu prvních 7 dní kultivace, zbylých 14 dní na 

médiu s tetracyklinem (značena Tx- (7)); dále transformantem Tx na médiu s tetracyklinem 

prvních 7 dní, následujících 14 dní na médiu bez tetracyklinu (značena Tx+ (7)); 

transformantem Tx na médiu s tetracyklinem po celou dobu kultivace (značena Tx+) a 

nakonec s transformantem Tx na médiu s tetracyklinem po celou dobu kultivace a navíc 

přidaným lovastatinem na posledních 14 dní kultivace (značena Tx+ (L)). 

Mezi variantami byl značný rozdíl v kalogenezi. Kalus nejvíce tvořila varianta Tx, 

varianty Tx- (7) a Tx+ (7) tvořily srovnatelné množství kalusu, výrazně méně kalusu tvořila 

varianta Tx+ a varianta Tx+ (L), ta tvořila kalus spíš už jen na bazální polovině segmentu – 

viz Obrázek 3-5. Nejčetnější tvorba kořenů de novo byla u variant Tx a Tx- (7), u varianty 

Tx+ (7) došlo k tvorbě kořenů de novo pouze u jednoho segmentu a varianty Tx+ a Tx+ (L) 

netvořily žádné kořeny de novo, viz Graf 3-11.  
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Výsledky 

Obrázek 3-5: Vliv exprese genu cdc25 z S. pombe na tvorbu kořenů de novo 

u stonkových segmentů tabáku 
Internodální stonkové segmenty kultivované na MS médiu s růstovými regulátory (2,5 mg/l NAA + 0,1 mg/l 

BAP) po dobu 21 dní,  cca 2krát zvětšeno. U obrázku „a“ ukazuje šipka na vytvořený kořen de novo. 

a) inducibilní transformant Tx na médiu bez tetracyklinu (21 dní); 

b) inducibilní transformant Tx na médiu bez tetracyklinu (prvních 7 dní), pak s tetracyklinem (14 dní); 

c) inducibilní transformant Tx na médiu s tetracyklinem (prvních 7 dní), pak bez tetracyklinu (14 dní); 

d) inducibilní transformant Tx na médiu s tetracyklinem (21 dní); 

e) inducibilní transformant Tx na médiu s tetracyklinem (21 dní) a navíc lovastatinem (8. až 21. den kultivace);  

 

 

a)   b)  

 

c)   d)  

 

e)  
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Výsledky 

Graf 3-11:   Organogeneze de novo na stonkových segmentech tabáku – indukce tvorby 

kořenů 
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Tx.………inducibilní transformant Tx na médiu bez tetracyklinu (21 dní); 

Tx- (7)…..inducibilní transformant Tx na médiu bez tetracyklinu (prvních 7 dní), pak s tetracyklinem (14 dní); 

Tx+ (7)….inducibilní transformant Tx na médiu s tetracyklinem (prvních 7 dní), pak bez tetracyklinu (14 dní); 

Tx+……...inducibilní transformant Tx na médiu s tetracyklinem (21 dní); 

Tx+ (L)…inducibilní transformant Tx na médiu s tetracyklinem (21 dní) a navíc lovastatinem (8. až 21. den 

kultivace);  

 

Hodnoceny celé internodální segmenty kultivované na MS médiu s růstovými regulátory (2,5 mg/l NAA + 

0,1 mg/l BAP) po dobu 21 dní, (n = 11). Čísla v závorkách u jednotlivých bodů značí, kolikrát byla daná hodnota 

naměřena u příslušné varianty. 

 

Malý graf v pravém horním rohu prezentuje průměrné naměřené hodnoty pro každou variantu (stejně jako 

u ostatních experimentů organogeneze), jeho vypovídající hodnota je však velmi nízká, a proto byl u tohoto 

experimentu zvolen jiný typ grafu. Graf je pouze ilustrační.  

 

 76



Výsledky 

3.2.6 Vliv lovastatinu na hormonálně indukovanou organogenezi de novo 

Testovala jsem vliv lovastatinu (jako inhibitoru syntézy cytokininů) na hormonálně 

indukovanou organogenezi de novo u kontroly K a transformantů A a C. Kultivace probíhala 

na MS médiu s přidanými růstovými regulátory (2 mg/l NAA a 0,5 mg/l BAP) s lovastatinem 

(4 mg/l), nebo bez lovastatinu. Tento poměr růstových regulátorů jsem vybrala s ohledem na 

výsledky Suchomelové (1999), které ukazovaly, že na něm nedocházelo k výrazné tvorbě 

prýtů ani kořenů de novo, mohla jsem tedy sledovat případný vliv lovastatinu na oba procesy. 

Stejně jako u předchozího experimentu jsem hodnotila celý segment. Tvorba kalusu byla 

intenzivnější na straně segmentu přiléhající k povrchu média, struktury de novo se pak tvořily 

podél celého segmentu, tedy jak na straně přiléhající k povrchu média, tak na straně opačné. 

Kontrolu K a oba transformanty A a C jsem kultivovala na médiu bez lovastatinu 

(varianty K, A a C), nebo s lovastatinem (varianty K (L), A (L) a C (L)). Mezi variantami byl 

rozdíl v intenzitě tvorby kalusu. Nejvíce kalusu tvořila varianta K, varianty A, A (L), C a 

C (L) tvořily srovnatelné množství kalusu, nejméně kalusu tvořila varianta K (L), zde tvorba 

probíhala spíše už jen okolo řezných ploch, narozdíl od ostatních variant, kde se kalus tvořil 

podél celého segmentu. Dokumentační fotografie jsou na Obrázku 3-6. Kromě varianty 

K (L) byla tvorba prýtů de novo, na 5% hladině významnosti, u všech variant srovnatelná. 

Varianta K (L) tvořila prokazatelně méně pupenů oproti ostatním variantám, viz Graf 3-12. 

K tvorbě kořenů de novo došlo jen u jediného segmentu varianty K, počet kořenů de novo 

jsem tedy nevynášela do grafu. 
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Výsledky 

Obrázek 3-6:  Vliv lovastatinu na organogenezi de novo u stonkových segmentů tabáku 

indukovanou růstovými regulátory 
Internodální stonkové segmenty kultivované na MS médiu s růstovými regulátory (2 mg/l NAA + 0,5 mg/l BAP) 

po dobu 21 dní,  cca 2krát zvětšeno. 

a) kontrola K na médiu bez lovastatinu 

b) kontrola K na médiu s lovastatinem 

c) konstitutivní transformant A na médiu bez lovastatinu 

d) konstitutivní transformant A na médiu s lovastatinem 

e) konstitutivní transformant C na médiu bez lovastatinu 

f) konstitutivní transformant C na médiu s lovastatinem 

 

 

a)   b)  

 

c)   d)  

 

e)   f)  
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Výsledky 

Graf 3-12:   Organogeneze de novo na stonkových segmentech tabáku – vliv lovastatinu 

na indukovanou organogenezi 
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K, A, C….…..………….kontrola K, konstitutivní transformant A, konstitutivní transformant C na médiu bez 

lovastatinu; 

K (L), A (L), C (L)…kontrola K, konstitutivní transformant A, konstitutivní transformant C na médiu 

s lovastatinem; 

 

Hodnoceny celé internodální segmenty kultivované na MS médiu s přidanými růstovými regulátory (2 mg/l 

NAA + 0,5 mg/l BAP) po dobu 21 dní. Různá písmena nad sloupci znamenají statisticky průkazné rozdíly na 5% 

hladině významnosti, (n = 8 až 10). 
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Výsledky 

3.3 Vliv tetracyklinu na expresi genu pro RS-GFP pod 

promotorem CaMV 35S – fluorescenční mikroskopie 

Výsledky hodnocení organogeneze de novo ukázaly, že kultivace v přítomnosti 

tetracyklinu ovlivňuje schopnost organogeneze de novo u konstitutivních tabákových 

transformantů A a C. Zajímalo mne, zda je možné, že tetracyklin ovlivňuje expresi vneseného 

genu cdc25 z S. pombe (pod promotorem CaMV 35S), a tím i samotnou organogenezi 

de novo. Pro časovou nenáročnost a snadné provedení jsem zvolila sledování vlivu 

tetracyklinu na expresi genu pro RS-GFP právě pod promotorem CaMV 35S pomocí 

fluorescenční mikroskopie, kdy jsem testovala, zda tetracyklin ovlivňuje aktivitu promotoru 

CaMV 35S, a tak i expresi daného genu. 

 

3.3.1 Brambor s RS-GFP 

Používala jsem rostliny bramboru transformované genem pro RS-GFP pod 

promotorem Ca MV 35S. Za pomoci RNDr. Nocarové jsem vybrala 3 nezávisle 

transformované linie (R10, R22 a R25) se střední intenzitou fluorescence RS-GFP tak, aby 

byla případná změna intenzity fluorescence, a tedy úrovně exprese, dobře patrná. Listy rostlin 

jsem kultivovala na médiu s tetracyklinem (5 mg/l) nebo bez tetracyklinu a následně je 

pozorovala pod fluorescenčním mikroskopem pod modrým světlem (bloček pro FITC). 

Srovnávala jsem vždy listy stejného stáří (postavení na rostlině) a fyziologického stavu. 

Pozorování zeleného signálu RS-GFP bylo ztíženo červenou autofluorescencí chloroplastů, 

nejlépe sledovatelné byly trichomy. Nejvyšší intenzita fluorescence RS-GFP byla u linie R25, 

nejnižší pak u linie R22. Mezi listy kultivovanými na médiu s tetracyklinem a listy 

kultivovanými na médiu bez tetracyklinu  však v míře fluorescence RS-GFP nebyl výrazný 

rozdíl. Vliv tetracyklinu na expresi genu RS-GFP pod promotorem CaMV 35S u listů 

bramboru jsem tedy neprokázala. Vybrané fotografie jsou na Obrázku 3-7.  
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Obrázek 3-7:  Vliv tetracyklinu na expresi genu pro RS-GFP pod CaMV 35S 

promotorem u rostlin bramboru  
RS-GFP pozorované pod modrým světlem (bloček pro FITC), adaxiální strana listu; 

-tc, +tc…snímky listů kultivovaných na médiu bez tetracyklinu, respektive s tetracyklinem; v řádcích jsou 

porovnávány vždy snímky listů stejného stáří a fyziologického stavu. 

- tři nezávisle transformované linie rostlin bramboru, značeny linie 10, 22 a 25 

Linie 25: a, b - trichomy; c, d, e, f - adaxiální pokožka listu 

Linie 10: a,b, c, d - adaxiální pokožka listu 

Linie 22: a, b - trichomy; c, d - adaxiální pokožka listu  

 

Linie 25: 

a)     b)  

c)     d)  

e)     f)  
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Linie 10: 

a)     b)  

c)     d)  

Linie 22: 

a)     b)   

c)     d)  
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3.3.2 Suspenzní buněčná kultura tabáku BY-2 s RS-GFP 

Suspenzní buněčnou kulturu BY-2 s vneseným genem pro RS-GFP pod promotorem 

CaMV 35S jsem taktéž kultivovala na médiu bez tetracyklinu, nebo s tetracyklinem (5 mg/l). 

Fluorescence RS-GFP byla u suspenzní buněčné kultury BY-2 lépe pozorovatelná než u listů 

bramboru. Ani zde jsem však nezjistila významný rozdíl mezi intenzitou fluorescence 

RS-GFP varianty kultivované bez tetracyklinu a varianty kultivované s tetracyklinem. Vliv 

tetracyklinu na expresi genu pro RS-GFP pod promotorem CaMV 35S jsem tedy ani u BY-2 

neprokázala. Charakteristické snímky obou variant jsou na Obrázku 3-8.  
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Obrázek 3-8: Vliv tetracyklinu na expresi genu pro RS-GFP pod CaMV 35S 

promotorem u tabákové suspenzní buněčné kultury BY-2 
RS-GFP pozorováno pod modrým světlem (bloček pro FITC) 

-tc, +tc…snímky tabákové suspenzní buněčné kultury BY-2 kultivované na médiu bez tetracyklinu, respektive 

s tetracyklinem; 
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3.4 Hodnocení stavby apikálního meristému prýtu ve vegetativní 

fázi vývoje 

Pro následující experiment jsem používala rostliny tabáku v rané fázi vývoje 

pěstované v podmínkách in vitro. Tyto klíční rostliny s 2 děložními a 3 pravými listy jsem 

považovala za rostliny ve vegetativní fázi (dle Gebhardt a McDaniel, 1991), viz Obrázek 3-9.  

Hodnotila jsem apikální meristém prýtu (SAM) u rostlin kontroly K a transformantů 

A a C, od kontroly K a transformantu A čtyři vzorky, od transformantu C tři vzorky. 

Variabilita rostlinného materiálu byla nízká. Z každého vzorku jsem připravila a nařezala cca 

10 podélných řezů, ze kterých jsem vybrala řezy v mediánní rovině vzrostného vrcholu. 

Pozorovala jsem změnu ve struktuře SAM u transformantů A a C oproti kontrole K. 

SAM transformantů byl ve srovnání se SAM kontroly K mohutnější, byl tvořen větším 

počtem meristematických buněk ve více vrstvách a u transformantu A byl navíc i 

vyklenutější. Na Obrázku 3-10 jsou vidět charakteristické SAM pro jednotlivé transformanty 

a kontrolu K, vždy dvě mikrofotografie od každé varianty. 

 

Obrázek 3-9: Vzhled rostlin tabáku při odběru vzorků pro anatomickou studii SAM  
Rostliny kultivované ze semen na MS médiu, stáří rostlin cca 4 týdny. 

a) kontrola K  b) konstitutivní transformant A c) konstitutivní transformant C 

 

a)  b)  

c)  
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Obrázek 3-10:  Vliv transformace genem Spcdc25 na stavbu apikálního meristému prýtu 

tabáku kultivovaného v podmínkách in vitro 
- mikrofotografie podélného řezu SAM 

- vyvinuty 2 děložní a 3 pravé listy, tloušťka řezu 12 µm; 

- barvení: alciánová modř + pravá jádrová červeň 

 

a, b – transformant A; celkový pohled, detail 

c, d – transformant C; celkový pohled, detail 

e, f – kontrola K; celkový pohled, detail 

 

a)     b)  

c)     d)  

e)     f)  
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3.5 Odvození suspenzních buněčných kultur tabáku 

Z internodálních stonkových segmentů tabáku Nicotiana tabacum L., cv. Samsun 

jsem úspěšně odvodila suspenzní buněčné kultury. Kultivace probíhala na tekutém V4 médiu 

za stálého míchání na třepačce (125 otáček/min). Segmenty kolem sebe tvořily chuchvalce 

odchlíplé epidermis, na řezných plochách docházelo ke kalogenezi, viz Obrázek 3-11. Buňky 

kalusu se postupně odmývaly do média, po 5-6 týdnech jsem část takto vytvořené suspenze 

buněk použila jako inokulum pro další udržování kultury. Následující subkultivační interval 

byl 21 dní. Na Obrázku 3-12 jsou fotografie odvozených suspenzních kultur. Odvodila jsem 

osm nezávislých linií – 3 linie transformantu Tx a C a 2 linie kontroly K. Po cca třech letech 

udržování, kdy došlo k ustálení chování suspenzních buněčných kultur, jsem hodnotila 

základní charakteristiky jako vzhled, chování v přítomnosti tetracyklinu a viabilitu kultur. 

Všechny nezávisle odvozené linie vykazovaly obdobné charakteristiky v závislosti na svém 

původu, tedy zda šlo o transformat Tx, C, či kontrolu K. 

Viabilitu kultur jsem počítala jako podíl živých buněk z celkového počtu buněk. 

Buňky jsem barvila trypanovou modří, živé buňky jsou schopny po určitou dobu vypuzovat 

barvivo z buňky, a tak se, na rozdíl od mrtvých buněk, nebarví. Ukázka barvení buněk 

trypanovou modří je na Obrázku 3-13. Podíl živých buněk z celkového počtu se u všech 

kultur pohyboval pravidelně nad 80 %, kromě jedné linie transformantu C, kde byla viabilita 

pouze 70 – 80 %. 

 

Obrázek 3-11: Odvození suspenzních buněčných kultur z internodálních stonkových 

segmentů tabáku 
 

a)   

 

Kultivace probíhala na tekutém V4 médiu ve 100ml

Erlenmayerových baňkách. Stáří kultury cca 2 týdny; 

a) celkový pohled 

b) detail 
 b)  
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Obrázek 3-12: Suspenzní buněčné kultury odvozené z internodálních stonkových 

segmentů tabáku 
Kultivace probíhala na tekutém V4 médiu, subkultivační interval 21 dní; Stáří kultur na fotografiích 17 dní po 

poslední pasáži; 

a) kontrola K;    b) tetracyklin-inducibilní transformant Tx;       c) konstitutivní transformant C; 

 

a)   b)  

c)  

 

 

        

Obrázek 3-13: Ukázka barvení trypanovou 

modří 
 Počítání viability suspenzních buněčných kultur

odvozených z internodálních stonkových segmentů

tabáku. 

 

Suspenzní buněčné kultury v exponenciální fázi: 

Kultury v exponenciální fázi (Obrázek 3-14), 7 dní po předchozím pasážování, jsem 

pozorovala pomocí světelného mikroskopu, vybrané fotografie charakteristické pro danou 

linii a ošetření jsou na Obrázcích 3-15 až 3-17. Suspenzní buněčné kultury odvozené 

Mgr. Maškovou vykazovaly u konstitutivních transformantů zvýšený obsah škrobu ve 

srovnání s kontrolou K (Mašková-Suchomelová a Lipavská, 2005), abych tyto výsledky 
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ověřila a rozšířila o poznatky chování transformantu Tx, barvila jsem buňky ještě pomocí 

Lugolova roztoku – viz Obrázky 3-18 až 3-20. Kromě variant, kdy jsem suspenzní buněčné 

kultury kultivovala na standardní V4 médiu na světle, jsem ještě sledovala kultury kultivované 

v médiu s přidáním tetracyklinu (5 mg/l), které jsem zakryla, abych omezila degradaci 

tetracyklinu v médiu. Kvůli možnosti srovnání vlivu světla/tmy na kultury jsem ještě zavedla 

varianty kultivované na médiu bez tetracyklinu a se zakrytými baňkami. Suspenzní buněčné 

kultury zakrytých variant byly obecně světlejší s běložlutou barvou, narozdíl od nezakrytých 

suspenzí, jejichž buňky tvořily chlorofyl a suspenze měly lehce nazelenalou barvu. Zakrytí 

ovšem nemělo výrazný vliv na životaschopnost kultury. 

 

 

Obrázek 3-14:  Suspenzní buněčné kultury tabáku v exponenciální fázi 
Suspenzní buněčné kultury odvozené z internodálních stonkových segmentů tabáku, kultivace probíhala na 

tekutém V4 médiu, subkultivační interval 21 dní, stáří suspenzí 6 dní po poslední pasáži. Barveno Hoechstem, 

Nomarského diferenciální kontrast; šipky ukazují na mitotická jádra. 

 

a)  

a) kontrola K; 

b) tetracyklin-inducibilní transformant Tx; 

c) konstitutivní transformant C; 

 

b)     c)  
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Kontrola K, bez tetracyklinu, nezakryto – tvořila převážně řetízky, méně se 

vyskytovaly malé shluky buněk, tvořené pravděpodobně opět řetízky buněk. V buňkách se 

občas vyskytovala malá škrobová zrna. 

Kontrola K, bez tetracyklinu, zakryto – opět tvořila řetízky, či drobné shluky buněk, 

v buňkách se ovšem nevyskytovala škrobová zrna.  

Kontrola K, s tetracyklinem – buňky v řetízcích či drobných shlucích, vyskytovaly se 

i extrémně dlouhé buňky (pravděpodobně ještě v lag fázi), při barvení nebyla vidět žádná 

škrobová zrna. 

Transformant Tx, bez tetracyklinu, nezakryto – buňky tvořily téměř výhradně 

řetízky, jako kontrola K, při barvení jsem v buňkách občas pozorovala drobná škrobová zrna. 

Transformant Tx, bez tetracyklinu, zakryto – buňky tvořily výhradně řetízky, či 

shluky řetízků, žádná škorbová zrna v buňkách. 

Transformant Tx, s tetracyklinem – převažovaly shluky buněk, které se podobaly 

shlukům tvořících u transformantu C, občas se však vyskytovaly i řetízky. Při barvení jsem 

častěji pozorovala škrobová zrna, ovšem ne tak výrazně, jako u transformantu C. 

Transformant C, bez tetracyklinu, nezakryto – buňky ve velkých hustých shlucích, 

v buňkách byla vidět velká škrobová zrna, tato varianta měla nejvíce škrobu ze všech. 

Transformant C, bez tetracyklinu, zakryto – buňky opět ve velkých shlucích, velká 

škrobová zrna v buňkách. 

Transformant C, s tetracyklinem – buňky ve velkých shlucích, výjimečně tvořily i 

volnější shluky či krátké řetízky. Při barvení byla vidět škrobová zrna, jejich výskyt a velikost 

byli však menší než u ostatních variant transformantu C. 
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a)     b)  

c)  

Obrázek 3-15:  Suspenzní buněčná

kultura tabáku 
- kontrola K 

- 7 dní stará, exponenciální fáze 
- Nomarského diferenciální kontrast 

a) bez tetracyklinu, nezakrytá 

b) bez tetracyklinu, zakrytá 

c) s tetracyklinem 

 

a)    b)  

c)  

Obrázek 3-16:  Suspenzní buněčná

kultura tabáku 
- transformant Tx 

- 7 dní stará, exponenciální fáze 

- Nomarského diferenciální kontrast 

a) bez tetracyklinu, nezakrytá 

b) bez tetracyklinu, zakrytá 

c) s tetracyklinem 
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a)     b)  

c)   

 

 93
Obrázek 3-17:  Suspenzní buněčná

kultura tabáku 
- transformant C 

- 7 dní stará, exponenciální fáze 

- Nomarského diferenciální kontrast 

a) bez tetracyklinu, nezakrytá 

b) bez tetracyklinu, zakrytá 

c) s tetracyklinem 



Výsledky 

Obrázek 3-18:  Suspenzní buněčná kultura tabáku – detekce škrobu 
- kontrola K 

- 7 dní stará, exponenciální fáze 

- barveno Lugolovým roztokem 

a), b) bez tetracyklinu, nezakrytá 

c) bez tetracyklinu, zakrytá 

d), e) s tetracyklinem 

 

a)     b)  

c)  

d)     e)  
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Obrázek 3-19:  Suspenzní buněčná kultura tabáku – detekce škrobu 
- transformant Tx 

- 7 dní stará, exponenciální fáze 

- barveno Lugolovým roztokem 

a), b) bez tetracyklinu, nezakrytá 

c) bez tetracyklinu, zakrytá 

d), e) s tetracyklinem 

 

a)     b)  

c)  

d)     e)  
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Obrázek 3-20:  Suspenzní buněčná kultura tabáku – detekce škrobu 
- transformant C 

- 7 dní stará, exponenciální fáze 

- barveno Lugolovým roztokem 

a), b) bez tetracyklinu, nezakrytá 

c), d) bez tetracyklinu, zakrytá 

e), f) s tetracyklinem 

 

a)     b)  

c)     d)  

e)     f)  

 

 96



Výsledky 

Suspenzní buněčné kultury ve stacionární fázi: 

Suspenzní buněčné kultury ve stacionární fázi (16 dní po posledním pasážování) 

jsem také pozorovala pod světelným mikroskopem, charakteristické fotografie pro dané 

varianty jsou na Obrázcích 3-21 až 3-23. Používala jsem stejné varianty jako u předchozího 

pozorování – bez tetracyklinu nezakryté, bez tetracyklinu zakryté, s tetracyklinem. Zakryté 

suspenzní buněčné kultury byly opět obecně světlejší, narozdíl od nezakrytých suspenzí, které 

měly lehce nazelenalou barvu. Zakrytí nemělo ani tentokrát vliv na životaschopnost kultury. 

Ve stacionární fázi se řetízky buněk rozpadaly a tvořili víceméně volné shluky, buňky se 

začaly opět prodlužovat. Docházelo k malformacím tvaru buněk, zvláště u transformantu C 

ve všech variantách a u transformantu Tx na médiu s tetracyklinem. 

Kontrola K, bez tetracyklinu, nezakryto – volné shluky buněk různých velikostí i 

tvarů, převažovaly ovšem buňky oválné a bez viditelných škrobových zrn. 

Kontrola K, bez tetracyklinu, zakryto – volné shluky buněk bez větších agregátů, 

podlouhlé buňky bez škrobových zrn. 

Kontrola K, s tetracyklinem – sevřenější shluky buněk, buňky byly drobnější než 

u obou předchozích variant, ale také bez viditelných škrobových zrn. 

Transformant Tx, bez tetracyklinu, nezakryto – rozvolněné shluky buněk, někdy ve 

formě řetízků, podlouhlé a protáhlé buňky bez viditelných škrobových zrn. 

Transformant Tx, bez tetracyklinu, zakryto – opět rozvolněné shluky, občas řetízky 

protáhlých buněk bez viditelných škrobových zrn. 

Transformant Tx, s tetracyklinem – rozvolněné shluky, tentokrát ovšem bez výskytu 

řetízkovitých struktur, buňky různé velikosti, podlouhlé buňky jen výjimečně, většinou bez 

viditelných škrobových zrn.  

Transformant C, bez tetracyklinu, nezakryto – velké, husté shluky buněk, které 

stěžovaly i samotné pozorování pod mikroskopem, buňky obsahovaly výrazné množství 

škrobových zrn. 

Transformant C, bez tetracyklinu, zakryto – velké shluky buněk různých tvarů a 

velikostí, včetně rohlíčkovitých a jiných netypických tvarů, buňky obsahovaly výrazné 

množství škrobových zrn. 

Transformant C, s tetracyklinem – menší shluky velkých buněk, často atypické tvary, 

buňky obsahovaly škrobová zrna. 

 

Rozdíly v chování  jednotlivých variant se projevily hlavně v exponenciální fázi. Za 

neindukčních podmínek, tj. bez tetracyklinu v médiu, se suspenzní buněčné kultury 
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transformantu Tx chovaly odbobně jako kultury kontroly K, ovšem po přidání tetracyklinu do 

média vykazovaly kultury transformantu Tx obdobné charakteristiky (tendence k tvorbě 

shluků buněk a zvýšená depozice škrobu) jako kultury transformantu C. Aplikace tetracyklinu 

do média výrazněji neovlivňovala chování suspenzních buněčných kultur kontroly K ani 

transformantu C. 

 

 

 

 

a)     b)  

c)  

Obrázek 3-21:  Suspenzní buněčná

kultura tabáku 
- kontrola K 

- 16 dní stará, stacionární fáze 

a) bez tetracyklinu, nezakrytá 

b) bez tetracyklinu, zakrytá 

c) s tetracyklinem 
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a)     b)  

c)  

Obrázek 3-22:  Suspenzní buněčná

kultura tabáku 
- transformant Tx 

- 16 dní stará, stacionární fáze 

a) bez tetracyklinu, nezakrytá 

b) bez tetracyklinu, zakrytá 

c) s tetracyklinem 

 

a)     b)  

c)  

Obrázek 3-23:  Suspenzní buněčná

kultura tabáku 
- transformant C 

- 16 dní stará, stacionární fáze 

a) bez tetracyklinu, nezakrytá 

b) bez tetracyklinu, zakrytá 

c) s tetracyklinem 
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4 Diskuze 
Morfogeneze je u rostlin ovlivněna, krom jiného, rychlostí a organizací buněčného 

dělení. Jednou z možností, jak sledovat spojitost mezi regulací buněčného dělení a vývojem 

rostliny, je použití transformantů s vneseným cizorodým genem účastnícím se regulace 

buněčného cyklu. Jako hlavní experimentální materiál jsem ve své diplomové práci používala 

rostliny tabáku Nicotiana tabacum L., cv. Samsun – netransformovaný materiál (kontrola K), 

konstitutivní transformaty A a C s vneseným genem cdc25 z S. pombe (Bell et al., 1993) a 

tetracyklin-inducibilní transformant Tx s genem cdc25 z S. pombe (McKibbin et al., 1998) – 

podrobnější charakteristika rostlinného materiálu viz Výsledky, kapitola 3.1. Bell et al. 

(1993) vytvořili devět nezávisle transformovaných linií, z nichž osm vykazovalo obdobné 

fenotypové odchylky oproti kontrole, u těchto linií byla ověřena exprese Spcdc25. Dá se tedy 

předpokládat, že za chování transformantů A a C, které jsem používala v experimentech, je 

zodpovědná exprese kvasinkového genu cdc25, nikoliv ovlivnění funkce jiného genu během 

transformace. Plně funkční homolog cdc25 nebyl u vyšších rostlin doposud izolován 

(Landrieu et al., 2004; Sorrell et al., 2005), výsledky dosažené pomocí studia Spcdc25 

transformantů mohou tedy jistě poskytnout cenné informace v dané oblasti. 

 

4.1 Charakteristika rostlin tabáku pěstovaných v podmínkách 

in vitro 

Ačkoliv se chování rostlin v podmínkách in vitro a in vivo může značně lišit, 

základní charakteristiky transformantů A, C a Tx, které jsem kultivovala v podmínkách 

in vitro, odpovídaly v základních rysech transformantům pěstovaným v podmínkách in vivo 

(Bell et al., 1993; McKibbin et al., 1998; Smoloňová, 2003) – více viz Literární úvod, 

kapitola 1.3.  

Při kultivaci udržovací kultury rostlin jsem používala základní MS médium. 

Za těchto podmínek vykazovaly transformanty A a C odlišnosti v růstu a vývoji nejen oproti 

kontrole K, ale i oproti transformantu Tx. Narozdíl od kontroly K a transformantu Tx 

docházelo u transformantů A a C v menší míře k tvorbě kořenů, ať už kořenů tvořících se při 

kultivaci rostlin ze semen, nebo adventivních kořenů tvořících se při množení rostlin 

z nodálních segmentů. Tyto výsledky se shodují s výsledky pozorováním rostlin kontroly K a 

transformantů A a C pěstovaných jak v podmínkách in vitro (Suchomelová, 1999; Velgová, 
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2003), tak v podmínkách in vivo (Smoloňová, 2003; Vojvodová, 2005). Pro následující 

experimenty bylo důležité ověření, že za neindukčních podmínek, tj. bez přidání tetracyklinu 

do média, se transformant Tx chová obdobně jako kontrola K, a tedy nedochází k výraznému 

podtékání tetracyklin-inducibilního promotoru v tomto experimentálním systému. 

Transformant Tx totiž v předchozích diplomových pracích, na které navazuji, nebyl používán. 

Obdobná tendence jako u výše zmíněných kořenů byla i u kořenů adventivních zakládajících 

se podél celého stonku rostlin, což je poměrně běžný jev u kultur pěstovaných v podmínkách 

in vitro, zajímavé je ovšem porovnání chování transformantů a kontroly K. Rostliny 

kontroly K po cca 2 měsících kultivace tvořily tyto kořeny poměrně často, oproti 

transformantům A a C, u kterých k zakládání adventivních kořenů docházelo v menší míře a 

také mnohem později. Tento rozdíl pozorovaly také Suchomelová (1999) a Velgová (2003). 

I v tomto ohledu se transformant Tx za neindukčních podmínek choval obdobně jako 

kontrola K. Zakládání adventivních kořenů stimulují auxiny, naopak cytokininy jsou tradičně 

považovány za antagonisty tohoto procesu (Procházka et al., 1998; del Pozo, 2005). Je možné, 

že exprese genu Spcdc25, která má obdobný efekt na zakládání orgánů de novo jako aplikace 

cytokininů (Velgová, 2003; Suchomelová et al., 2004), tedy také inhibuje zakládání 

adventivních kořenů na stonku rostlin transformantů A a C. Naproti tomu, McKibbin et al. 

(1998) uvádějí, že vlivem transformace genem Spcdc25 došlo k intenzivnějšímu zakládání 

primordií postranních kořenů u transformantů. Tento rozpor ale mohl pravděpodobně 

vzniknout tím, že autoři používali jiný experimentální materiál (kořenové kultury) a také 

sledovali jinou fázi vývoje kořenů (zakládání kořenových primordií). 

Listy transformantů A a C byly všeobecně světlejší a užší oproti kontrole K a také 

oproti transformantu Tx. Transformanty A a C byly také výrazně citlivější k hladině ozáření, 

což pozorovala i Vojvodová (2005). Vzhledem k tomu, že k jevu dochází u obou nezávislých 

transformantů, souvisí tato odchylka pravděpodobně také s transformací. Vývoj a diferenciaci 

chloroplastů pozitivně ovlivňují cytokininy (Nakano et al., 2001). U tabákové suspenzní 

kultury BY-2 transformované genem Spcdc25 byla naměřena extrémně nízká hladina 

endogenních cytokininů, často až pod hranicí detekce (Orchard et al., 2005), je tedy možné, že 

i u mnou používaného experimentálního materiálu dochází k takovémuto poklesu, což má za 

následek ovlivnění tvorby chloroplastů a následnou etiolizaci listů. Tomu by nasvědčovalo i 

nedávné měření hladin endogenních cytokininů u suspenzních buněčných kultur odvozených 

z internodálních stonkových segmentů rostlin tabáku Nicotiana tabacum L., cv. Samsun, a to 

kontroly K a transformantu C, které ukázalo, že celkový obsah endogenních cytokininů je 

 101



Diskuze 

u tohoto Spcdc25 transformantu nižší ve srovnání s kontrolou K (Suchomelová-Mašková, 

osobní sdělní). 

U rostlin transformantů A a C opakovaně množených z nodálních segmentů 

docházelo k tvorbě poupat. Tyto rostliny tvořily také výrazně méně kořenů, někdy dokonce 

pouze ranový kalus na bazální části stonku. Poupata většinou v určité fázi svého vývoje 

ovšem odumřela. Kontrola K ani transformant Tx nejevily žádné známky přechodu ke 

kvetení. I v této charakteristice jsem tedy pozorovala u transformantu Tx obdobné chování 

jako u kontroly K, což potvrzuje, že s největší pravděpodobností nedochází k výraznému 

podtékání tetracyklin-inducibilního promotoru v daném experimentálním systému. Urychlený 

nástup kvetení a zvýšená tvorba květních primordií byla pozorována i u konstitutivních 

transformantů in vivo (Bell et al., 1993). Je známo, že indukce kvetení u fotoperiodicky 

neutrálních rostlin (např. právě kultivar tabáku Samsun) je řízena především vnitřními faktory 

(Singer et al., 1992). U rostlin tabáku pěstovaných v podmínkách in vivo byly pozorovány 

rozdíly ve struktuře vzrostného vrcholu prýtu transformantů A a C oproti kontrole K. Za 

urychlený nástup kvetení u transformantů s vneseným genem Spcdc25 je pravděpodobně 

zodpovědná změna aktivity vzrostného vrcholu (Vojvodová, 2005). Experimenty 

v podmínkách in vitro dále naznačují, že u transformantů je také narušen akropetální gradient 

květního stimulu podél stonku (Smoloňová, 2003; Vojvodová, 2005). Otázka ovlivnění 

stavby vzrostného vrcholu transformací je diskutována ještě později. 

  

4.2 Organogenze de novo 

Proces organogeneze de novo je, stejně jako jiné morfogenní procesy, ovlivněn 

rychlostí a organizací dělení buněk; sledování vlivu exprese vneseného genu Spcdc25 během 

tohoto procesu tedy může přinést zajímavé informace o vlivu exprese tohoto genu na regulaci 

buněčného cyklu, potažmo na růst a vývoj rostliny. V podmínkách in vitro je zpravidla 

závislý na dodání exogenních růstových regulátorů (zejména auxinů a cytokininů), jejichž 

poměr je také určující pro typ zakládající se organogenní struktury (Skoog a Miller, 1957; 

Bhau a Wakhlu, 2001; Almeida et al., 2005). Auxiny a cytokininy se také účastní regulace 

buněčného cyklu (viz Literární přehled, kapitola 1.1). Organogeneze de novo v podmínkách 

in vitro reprezentuje zjednodušený model pro studium regulačních mechanismů rostlin, 

experimentální materiál je totiž „vytržen“ z kontextu celistvé rostliny, a tak nedochází např. 

k interakcím mezi jednotlivými částmi rostliny, které by mohly interpretaci získaných 

výsledků značně zkomplikovat. 
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Ve svých experimentech jsem používala internodální stonkové segmenty tabáku 

kultivované na standardním MS médiu, případně na MS médiu s přidanými růstovými 

regulátory a dále s přidáním nebo bez přidání tetracyklinu (5 mg/l) či lovastatinu (4 mg/l) do 

média. Sledovala jsem rozdíly nejen ve schopnosti či míře tvorby, ale také v typu 

zakládajících se struktur de novo. Média s přidanými světlo-citlivými látkami (zde tetracyklin 

a lovastatin) bylo nutné pokrýt vrstvou černých skleněných korálků (Obrázek 2-2). Testovala 

jsem tedy, zda toto uspořádání může ovlivnit proces organogeneze de novo. Výsledky 

experimentu znázorněném na Grafu 3-1 prokázaly, že pokrytí povrchu média skleněnými 

korálky nemá vliv na organogenezi de novo u stonkových segmentů tabáku. Toto zjištění bylo 

velmi důležité pro interpretovatelnost dalších výsledků. 

U experimentů, kde jsem materiál kultivovala na médiu bez přidaných růstových 

regulátorů, jsem hodnotila pouze bazální část stonkového segmentu (dle původní orientace na 

rostlině), neboť na apikální polovině docházelo k tvorbě kalusu či organogenních struktur jen 

zcela výjimečně. Stejnou tendenci v posunu tvorby organogenních struktur směrem k bazální 

polovině segmentu jsem sledovala i u materiálu kultivovaném na médiu s vyšším poměrem 

cytokininu ku auxinu (2 mg/l BAP a 0,1 mg/l NAA). Tento jev pozorovaly i Suchomelová 

(1999) a Velgová (2003) u segmentů kultivovaných na mediích s poměrem růstových 

regulátorů posunutým ve prospěch cytokininu. Příčinou by mohlo být zachování 

bazipetálního transportu auxinů v pletivu internodálního segmentu (Opatrný a Rakouský, 

1978), potřebných k dělení buněk kambia primárního explantátu a tvorbě kalusu. Tomu by 

odpovídala i víceméně rovnoměrná tvorba kalusu a zakládání struktur de novo po celé délce 

segmentu u variant kultivovaných na médiích se zvýšeným poměrem auxinu ku cytokininu. 

Vyšší obsah exogenního auxinu pravděpodobně překryl projevy endogenních gradientů 

auxinu v primárním explantátu. 

Jak se dalo předpokládat, na médiu bez růstových regulátorů nedocházelo 

u kontroly K k tvorbě organogenních struktur vůbec nebo jen v nepatrném množství. Stejně 

tak tomu bylo i u transformantu Tx za neindukčních podmínek, tj. bez tetracyklinu v médiu, 

což opět nasvědčuje tomu, že tetracyklin-inducibilní promotor v tomto systému výrazněji 

nepodtéká a daný materiál, je tedy vhodný k dalším experimentům. Naproti tomu 

u transformantů A a C, či transformantu Tx za indukčních podmínek, tj. s přidáním 5 mg/l 

tetracyklinu do média, jsem pozorovala poměrně vysokou tvorbu prýtů de novo, či jejich 

základů (Výsledky, Grafy 3-2, 3-3 a 3-4). Tyto výsledky potvrzují, že exprese genu Spcdc25 

má pozitivní účinek na de novo tvorbu prýtů. To potvrzují i výsledky předchozích 

experimentů organogeneze de novo provedených u kontroly K a konstitutivních transformantů 
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na indukčních médiích s různými koncentracemi přidaných růstových regulátorů, kdy 

transformanty vykazovaly posun v poměru vytvořených organogenních struktur vždy směrem 

k tvorbě prýtů (Velgová 2003; Suchomelová et al., 2004). Jedním z vysvětlení by bylo, že 

transformace genem cdc25 z S. pombe může posunovat endogenní rovnováhu auxinů a 

cytokininů ve prospěch cytokininů. Pro tyto závěry však nejsou nejen žádné důkazy na 

základě měření endogenních hladin auxinů a cytokininů (Suchomelová, 1999 a osobní 

sdělení; Velgová, 2003), ovšem ani výsledky mé diplomové práce to nenaznačují 

(diskutováno dále). Přikláním se k možnosti, že proces organogeneze de novo ovlivňuje 

fosfatáza Cdc25 nikoliv pomocí posunu endogenních hladin fytohormonů, ale samotnou 

regulací aktivity CDK, a tím i buněčného cyklu. Vnesená kvasinková Cdc25 dokáže zastoupit 

cytokininy při regulaci G2/M přechodu u tabáku a předpokládá se, že právě cytokininy 

regulují rostlinný homolog cdc25 (Zhang et al., 2005). Také experimenty provedené na 

tabáku s vneseným genem pro jednu z rostlinných CDK-aktivačních kináz, rýžovou R2, 

ukazují, že změna aktivity CDK ovlivňuje proces organogeneze de novo (Yamaguchi et al., 

2003). Exprese rýžové R2 v listových explantátech tabáku zvrátila proces organogeneze 

kořenů na médiu bohatém na auxin tak, že místo k tvorbě kořenů de novo docházelo 

k neorganizované buněčné proliferaci a tvorbě kalusu. Současná exprese R2 a genu pro 

cyklin H, Os;cycH;1, který slouží jako regulační podjednotka CDK-aktivační kinázy R2, ještě 

zvýšila tvorbu kalusu oproti variantě se samotnou expresí R2. Autoři předpokládají, že právě 

tedy aktivita R2, která byla zvýšena cyklinem H, je zodpovědná za indukci kalogeneze na 

médiu bohatém na auxiny, a to pravděpodobně již v poměrně časné fázi celého procesu. 

Podobné projevy, jako u exprese R2, vyvolalo i ošetření cytokininy. Tvorbu kalusu naopak 

potlačila inhibice aktivity CDK pomocí ošetření roscovitinem během kultivace. Autoři 

usuzují, že aktivita CDK je tedy jedním z klíčových faktorů určujících buněčnou diferenciaci, 

a tím i správný vývoj orgánů (Yamaguchi et al., 2003).  

Překvapivé bylo zjištění, že přidání tetracyklinu do média ovlivňuje organogenezi 

de novo nejen u tetracyklin-inducibilního transformantu Tx, ale také u konstitutivních 

transformantů A a C, a to dosti výrazně (Výsledky, Grafy 3-2 a 3-4). Segmenty 

transformantů A a C kultivované na médiu s tetracyklinem  (varianty A+ a C+) tvořily 

výrazně vyšší počet pupenů de novo oproti segmentům na médiu bez tetracyklinu (varianty A 

a C). Stejnou tendenci vykazovaly oba nezávislé transformanty, takže je velmi 

nepravděpodobné, že by šlo o důsledek narušení funkce jiného genu během transformace. 

Jednou z možností je, že tetracyklin ovlivňuje promotor CaMV 35S, a tedy i expresi genu 

cdc25 z S. pombe u transformantů, a tím i samotnou organogenezi de novo. Pro ověření této 
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hypotézy jsem využila materiál transformovaný genem pod týmž promotorem (ze sbírky týmu 

Mgr. Lukáše Fischera, Ph.D.). Šlo o gen pro fluorescenční protein RS-GFP, jehož exprese, 

případně intenzita exprese, je poměrně dobře pozorovatelná pomocí fluorescenční 

mikroskopie. Používala jsem jednak transformovanou tabákovou suspenzní buněčnou kulturu 

BY-2, a dále transformované rostliny bramboru (Solanum tuberosum L., cv. Désirée) 

kultivované v podmínkách in vitro. S pomocí RNDr. Nocarové jsem vybrala tři nezávisle 

transformované linie rostlin bramboru se střední intenzitou fluorescence RS-GFP (značené 

R10, R22 a R25), neboť u takových by případná změna v expresi, a tedy i fluorescenci, 

způsobená tetracyklinem byla nejlépe patrná. Ovšem ani výsledky pozorování suspenzní 

kultury BY-2, ani listů rostlin bramboru neprokázaly vliv tetracyklinu na expresi genu pro 

RS-GFP pod promotorem CaMV 35S – viz Výsledky, Obrázek 3-7 a 3-8. Při hodnocení 

intenzity fluorescence jsem nevyužívala hodnocení pomocí analýzy obrazu a to z důvodů, že 

používaný materiál, zvláště pak listy bramboru, by se touto metodou hodnotil jen obtížně. 

Hlavně ovšem také proto, že při tomto experimentálním uspořádání výsledky analýzy obrazu 

v zásadě odpovídají výsledkům zjištěným při pozorování pouhým okem a jemnější změny 

v intenzitě fluorescence RS-GFP jsou pouhým okem často lépe hodnotitelné (Nocarová, 

osobní sdělení). Domnívám se ovšem, že předkládané výsledky fluorescenční mikroskopie, 

díky vysokému počtu opakování a přísnému zachovávání stejných kritérií a podmínek při 

hodnocení, mohou být považovány za směrodatné. V blízké době ještě plánuji stanovení 

exprese vneseného genu cdc25 z S. pombe pomocí RT-PCR u konstitutivních transformantů 

tabáku kultivovaných na médiu bez přidání a s přidáním tetracyklinu, abych potvrdila nulový 

vliv tetracyklinu na aktivitu CaMV 35S promotoru.  

Jelikož tetracyklin pravděpodobně neovlivňuje expresi vneseného genu Spcdc25 

u konstitutivních tabákových transformantů, čímž by jinak měnil aktivitu CDK, potažmo 

rychlost buněčného dělení, a tím i proces organogeneze de novo, je možné, že na 

organogenezi má přímý vliv samotná aplikace tetracyklinu. Je třeba připomenout, že při 

experimentech na MS médiu bez růstových regulátorů tetracyklin v médiu viditelně 

neovlivňoval organogenezi de novo u kontroly K, narozdíl od transformantů A a C – viz 

Výsledky, Graf 3-2 až 3-4. Vytvořené pupeny de novo byly u variant A+ a C+ drobnější a 

méně vyvinuté než pupeny u variant A a C, kde u některých větších pupenů byly již poměrně 

dobře rozeznatelné základy listů v různém stádiu vývoje, viz Výsledky, Obrázek 3-3. 

Vzhledem k tomu, že při kultivaci na médiu bez hormonů kontrola K netvořila téměř žádné 

pupeny de novo, vliv tetracyklinu nemusel být tolik zřetelný. Proto jsem provedla experiment, 

kdy jsem zjišťovala, zda přidání tetracyklinu do média ovlivní počet vytvořených pupenů 
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de novo u netransformovaného materiálu (kontroly K) při organogenezi indukované 

růstovými regulátory. Pro indukci jsem použila MS médium s přidáním 0,1 mg/l NAA a 

2 mg/l BAP, což je ověřený poměr auxinu a cytokininu dobře podporující tvorbu prýtů 

de novo u daného materiálu (Velgová, 2003; Suchomelová et al., 2004), a kultivaci provedla 

bez a s tetracyklinem (5 mg/l) v médiu. Produkce prýtů de novo byla u kontroly K poměrně 

vysoká, a to jak na médiu bez tetracyklinu, tak na médiu s tetracyklinem. Varianta s přidaným 

tetracyklinem do média (značena K+) vykazovala sice mírnou tendenci k větší tvorbě pupenů 

de novo než varianta bez tetracyklinu (značena K), rozdíl však nebyl statisticky průkazný 

(Výsledky, Graf 3-10). Mnohem zajímavější bylo ovšem zjištění, že pupeny vytvořené de 

novo u varianty K byly výrazně vyvinutější než pupeny varianty K+. U varianty K také 

docházelo k výrazně větší tvorbě kalusu než u varianty K+, viz Výsledky, Obrázek 3-4. 

Pupeny vytvořené de novo u varianty K+ se nápadně podobaly pupenům de novo tvořícím se 

u variant A+ a C+, a to hlavně stupněm svého vývoje. 

Informace o vlivu samotného tetracyklinu na vývoj rostlin jsou v mnou dostupné 

literatuře jen poměrně kusé. Ačkoliv tetracyklin specificky interaguje pouze s prokaryotickou 

ribozomální podjednotkou 30S, čímž zabraňuje vazbě tRNA na podjednotku (Kaprálek, 

2000), může přes ovlivnění proteosyntézy v mitochondriích ovlivňovat i samotné 

eukaryotické buňky. U rajčete byl zjištěn toxický efekt tetracyklinu v koncentracích 5 mg/l a 

20 mg/l na růst kořene i prýtu a na některé fotosyntetické parametry. Koncentrace 0 až 1 mg/l 

vývoj rostlin neovlivňovala téměř vůbec, jen koncentrace nejvyšší, tj. 1 mg/l, mírně 

inhibovala růst kořenů (Corlett et al, 1996). I u rostlin tabáku byla zaznamenána redukce růstu 

kořenů a účinnosti fotosyntézy po ošetření tetracyklinem v koncentraci 1 mg/l (Böhner et al., 

1999). Také Quanten a Valcke (2002) pozorovali, že aplikace tetracyklinu ve vyšších 

koncentracích (2 mg/l, 5 mg/l, 10 mg/l) způsobuje u rostlin tabáku v podmínkách in vivo 

zkracování a hnědnutí kořenů, obsah fotosyntetických pigmentů byl k aplikaci tetracyklinu 

ještě citlivější, zde docházelo k rozdílům už při koncentraci 1 mg/l. Při vysoké koncentraci 

tetracyklinu (32 mg/l) byl zjištěn silný inhibiční efekt na růst tkáňové kultury cukrové řepy 

(Okkels a Pedersen, 1988). Lze tedy předpokládat, že tetracyklin, jako určitý typ stresoru, 

může zpomalovat proces organogeneze de novo a tím zabraňovat rychlému vytvoření 

několika málo prýtů de novo, které by určitým způsobem mohly převzít funkci apikálního 

vrcholu, a tak potlačovat vývoj dalších pupenů. Možný inhibiční vliv tetracyklinu tedy může 

paradoxně vést k zvýšení počtu vytvořených pupenů de novo, neboť nedojde k výraznému 

ovlivnění pupenů navzájem. Tuto představu by podporoval i pozorovaný rozdíl ve velikosti a 

stupni vývoje pupenů de novo u segmentů konstitutivních transformantů a růstovými 
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regulátory indukovaných segmentů kontroly K na médiu bez tetracyklinu a s tetracyklinem. 

Rozdíl mezi chováním segmentů kontroly K na médiu s růstovými regulátory, kde nedošlo 

k signifikantním rozdílům v počtu založených struktur de novo, a transformantům A a C, 

u kterých je výrazný rozdíl v počtu pupenů vytvořených na médiu s tetracyklinem a bez 

tetracyklinu, by mohl být způsoben odlišnou rychlostí zakládání a vývoje struktur de novo. Při 

anatomické studii organogeneze de novo u stonkových segmentů tabáku kultivovaných na MS 

médiu s růstovými regulátory bylo zjištěno, že k zakládání prvních meristematických struktur 

u segmentů konstitutivních transformantů dochází již 10. den kultivace, ve srovnání 

s kontrolou K, kde se první meristematické struktury objevují až 13. den kultivace. Vývoj 

meristematických struktur je u segmentů konstitutivních transformantů oproti kontrole K také 

poněkud urychlen (Suchomelová et al., 2004).  

U experimentů s tetracyklin-inducibilním transformantem Tx jsem sledovala vliv 

exprese genu cdc25 z S. pombe na různé fáze organogeneze de novo. Při kultivaci jsem 

používala výhradně MS médium bez růstových regulátorů. Dobu exprese genu Spcdc25 jsem 

ovlivňovala změnou režimu kultivace za indukčních (5 mg/l tetracyklinu v médiu), respektive 

neindukčních podmínek (médium bez tetracyklinu). Sledovala jsem segmenty kultivované za 

indukčních či neindukčních podmínek po celou dobu kultivace (21 dní) a segmenty, které 

jsem kultivovala za indukčních podmínek pouze prvních 3, 5 a 7 dní kultivace. Kromě těchto 

variant jsem zavedla ještě zvláštní kontrolní variantu, u které jsem segmenty 

transformantu Tx kultivovala za indukčních podmínek po celou dobu kultivace, ovšem sedmý 

den kultivace jsem segmenty této varianty opatrně nadzvedla a opět položila na stejné místo 

na médiu. Tuto variantu jsem zavedla, abych zjistila, zda přenos mezi jednotlivými typy 

média má vliv na organogenezi de novo. Výsledky ukazují (Grafy 3-5 a 3-6), že manipulace 

se segmentem opravdu ovlivňuje proces organogeneze de novo. Domnívám se ovšem, že 

nejde ani tak o mechanický stres během manipulace (pracovala jsem velmi opatrně), ale spíše 

o to, že při přenosu mezi médii (či nadzvednutí segmentu) dojde k přerušení kontaktu mezi 

segmentem a povrchem média. Po přenosu na nové médium (či opětovném položení 

segmentu na médium původní) musí dojít k obnovení transportu živin a ostatních látek 

z média, zároveň se ustavují nové gradienty těchto látek v médiu, což může ovlivňovat proces 

organogeneze de novo. Kromě ustavování gradientů živin a dalších látek v médiu během 

kultivace dochází k tvorbě vnitřních cyto-histologických gradientů v explantátu (Lederman a 

Floh, 1993), jejich narušení při přenosu a nutnost vytváření nových gradientů při kontaktu 

s novým médiem pak s velkou pravděpodobností opět ovlivňuje proces organogeneze 

de novo. K tomuto dochází právě i při nadzvednutí a vrácení segmentu na stejné médium, 
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protože je nemožné položit segment přesně na to místo, odkud byl nadzvednut, a i nepatrná 

změna kontaktu segmentu s médiem může mít za následek změnu gradientů látek v médiu a 

navodit tak velké změny v explantátu. Pro bližší vysvětlení tohoto jevu plánujeme provedení 

experimentu s kultivací na tekutém médiu na prámcích. V tekutém médiu lze zabránit 

vytváření tak výrazných gradientů, ustavujících se v médiu pevném, a při přenosu celého 

prámku se segmenty je možné vyloučit mechanický stres přenosu na segment a zároveň lze 

dobře obnovit kontakt segmentu s médiem. 

Další výsledky experimentů s časově omezenou indukcí exprese genu Spcdc25 

u transformantu Tx ukazují, že počet pupenů vytvořených de novo u transformantu Tx 

kultivovaného na médiu s tetracyklinem 7 či 21 dní je srovnatelný a prokazatelně vyšší než 

počet pupenů vytvořených u transformantu kultivovaného na médiu s tetracyklinem pouze 

první 3 dny nebo po celou dobu za neindukčních podmínek. Kultivace na médiu 

s tetracyklinem prvních 5 dní je dostatečná pro založení srovnatelného množství pupenů 

de novo jako u varianty kultivované za indukčních podmínek prvních 7 dní. Pro tvorbu 

pupenů de novo je tedy nezbytná a zároveň dostatečná kultivace za indukčních podmínek 

prvních 5 až 7 dní, kdy je exprimován gen Spcdc25. To odpovídá i údajům z literatury 

o organogenezi u tabáku, které uvádějí, že během prvních 7 až 10 dnů dochází k utváření 

pre-meristematických center a k determinaci dalšího vývoje explantátu (Ramage a Williams, 

2003; Yamaguchi et al., 2003). Jak se ukázalo, aktivita CDK pravděpodobně určuje úroveň 

buněčné diferenciace, a tím i případné zakládání orgánů (Yamaguchi et al., 2003). I exprese 

genu Spcdc25 u tabáku ovlivňuje aktivitu CDK (Orchard et al., 2005; Zhang et al., 2005), a 

tím i proces organogeneze de novo (jak naznačují i předchozí experimenty s transformanty A 

a C), přičemž prvních 5 až 7 dní je plně dostačujících k determinaci celého dalšího vývoje. 

Dosavadní výsledky, stejně jako výsledky Suchomelové et al. (2004), naznačují, že 

exprese vneseného kvasinkové genu potlačuje tvorbu kořenů de novo. Zajímalo mne tedy, 

v jaké fázi organogeneze je tento inhibiční vliv nejvýraznější. K tomu jsem opět využila 

možnost indukovatelné exprese genu Spcdc25 u Tx transformantu. Pro kultivaci jsem 

používala médium s růstovými regulátory s vysokým poměrem auxinu ku cytokininu, které je, 

podle výsledků Suchomelové (1999), poměrně vhodné k indukci tvorby kořenů de novo. 

Využila jsem znalosti z předchozích experimentů a prvních 7 dní kultivace jsem považovala 

za stěžejních, čemuž jsem přizpůsobila i schéma celého experimentu. Mezi variantami byl 

značný rozdíl v kalogenezi. Kalus nejvíce tvořila varianta Tx (celá kultivace za neindukčních 

podmínek), varianty Tx- (7) (prvních 7 dní za neindukčních, zbytek doby kultivace za 

indukčních podmínek) a Tx+ (7) (prvních 7 dní za indukčních, zbytek doby kultivace za 
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neindukčních podmínek) tvořily srovnatelné množství kalusu, výrazně méně kalusu tvořila 

varianta Tx+ (celá kultivace za indukčních podmínek), viz Výsledky, Obrázek 3-5. Ačkoliv 

nedošlo k masové tvorbě kořenů de novo u žádné z variant, i zde jsou vidět rozdíly mezi 

variantami. Nejčetnější tvorba kořenů de novo byla u variant Tx a Tx- (7), u varianty Tx+ (7) 

došlo k tvorbě kořenů de novo pouze u jednoho segmentu a varianta Tx+ netvořila žádné 

kořeny de novo, viz Výsledky, Graf 3-11. I z výsledků tohoto experimentu je tedy patrné, že 

pro determinaci celého dalšího procesu organogeneze de novo jsou nejdůležitější kultivační 

podmínky během prvních 7 dní. Yamaguchi et al. (2003) uvádějí, že během organogeneze 

de novo na listových segmentech tabáku byla diferenciace kořenů de novo determinována 

během prvních 7 dnů kultivace. Také mnou sledované změny v kalogenezi, kdy varianty Tx- 

(7) a Tx+ (7) tvořily srovnatelné množství kalusu, odpovídají pozorování Yamaguchi et al. 

(2003), kdy u kalogeneze bylo možné kompenzovat inhibiční vliv kultivačních podmínek 

během prvních 7 dnů kultivací za indukčních podmínek po zbytek doby kultivace. Stejně tedy 

jako u předchozího experimentu, i zde výsledky ukazují, že pro indukci orgánů de novo jsou 

determinující události během prvních 7 dní kultivace, což ovšem neplatí pro neorganizované 

dělení buněk během kalogeneze, tento proces je možné ovlivňovat po celou dobu kultivace. 

Abych ověřila, že za změny v chování jednotlivých variant je zodpovědná změna aktivity 

CDK ovlivněná expresí genu Spcdc25 nikoliv zvýšená endogenní hladina cytokininů, zavedla 

jsem ještě variantu, kdy jsem transformant Tx kultivovala celou dobu za indukčních 

podmínek, ovšem posledních 14 dnů kultivace (z celkové doby 21 dnů) jsem do média přidala 

lovastatin (4 mg/l), inhibitor syntézy kyseliny mevalonové. Pokud by za změny 

v organogenezi u transformantů odpovídala opravdu jiná endogenní hladina cytokininů, 

chovala by se tato varianta obdobně jako varianta Tx+ (7). To se ovšem nestalo a 

lovastatinová varianta odpovídala spíše variantě Tx+, se kterou tvořila srovnatelné množství 

kalusu a stejně jako u varianty Tx+, nedošlo ani u ní k tvorbě kořenů de novo. Za změny ve 

schopnosti organogeneze de novo u transformantů je tedy s největší pravděpodobností 

opravdu zodpovědná změna aktivity CDK způsobená expresí vneseného genu Spcdc25, spíše 

než změna endogenní hladiny cytokininů. 

Abych tuto hypotézu ověřila, provedla jsem experiment s lovastatinem také 

s konstitutivními transformanty A a C a kontrolou K. Kultivace probíhala na MS médiu 

s růstovými regulátory (2 mg/l NAA + 0,5 mg/l BAP), a to s lovastatinem (4 mg/l), nebo bez 

lovastatinu. Tento poměr růstových regulátorů jsem zvolila z toho důvodu, že na něm 

nedocházelo k výrazné tvorbě prýtů ani kořenů de novo (Suchomelová, 1999), a mohla jsem 

tedy sledovat případný vliv lovastatinu na oba procesy. Výsledky ovšem ukázaly, oproti 
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očekávání, poměrně dobrou tvorbu prýtů de novo u všech variant, kromě varianty 

kontroly K s lovastatinem. Počet vytvořených pupenů de novo byl u ostatních variant 

srovnatelný. Jasnější výsledky ukázala kalogeneze, kde rozdíly mezi varinatami odpovídaly 

původní představě. Nejvíce kalusu tvořila varianta kontroly K na médiu bez lovastatinu, 

varianty transformantů A a C na obou typech média tvořily srovnatelné množství kalusu, 

nejméně kalusu tvořila varianta kontroly K s lovastatinem, zde tvorba probíhala spíše už jen 

okolo řezných ploch (viz Výsledky, Obrázek 3-6). K tvorbě kořenů de novo došlo jen 

u jediného segmentu kontroly K na médiu bez lovastatinu. Za rozdíly mezi skutečnými 

výsledky a předpokládaným chováním, kdy jsem očekávala vyšší tvorbu prýtů de novo 

u transformantů oproti kontrole K na médiu bez lovastatinu, může pravděpodobně variabilita 

samotného procesu organogeneze de novo, který je ovlivněn mnoha faktory. Endogenní 

hladiny fytohormonů mohly být u mnou používaných rostlin odlišné oproti rostlinám 

použitým ve výchozím experimentu Mgr. Suchomelovou-Maškovou, což mohlo způsobit i 

rozdílné chování materiálu při daném poměru růstových regulátorů. Pro ověření výsledků je 

třeba experiment zopakovat. Pokud ale odhlédneme od četnosti tvorby prýtů de novo a 

zaměříme se spíše na rozdílné chování transformantů a kontroly K v závislosti na ošetření 

lovastatinem (Výsledky, Graf 3-12), poskytne nám už i tento experiment zajímavé 

informace. U kontroly K způsobila aplikace lovastatinu výraznou inhibici nejen tvorby 

kalusu, ale také tvorby prýtů de novo, naproti tomu u transformantů neměl lovastatin v médiu 

vliv ani na tvorbu kalusu, ani na tvorbu prýtů de novo. Stejně tak u tabákové suspenzní 

buněčné kultury BY-2 transformované genem cdc25 z S. pombe byla exprese tohoto genu 

schopna překonat zablokování buněčného cyklu na přechodu G2/M-fáze způsobeného 

aplikací lovastatinu do média. Spcdc25 transformant byl nezávislý na endogenní hladině 

cytokininů při přechodu z G2 do M-fáze (Orchard et al., 2005). 

S přihlédnutím k výsledkům tohoto i předchozích experimentů a k údajům známým 

z literatury se domnívám, že exprese vneseného genu Spcdc25 ovlivňuje organogenezi 

de novo u stonkových segmentů tabáku spíše změnou aktivity CDK, než zvýšením endogenní 

hladiny cytokininů u transformantů, ačkoliv chování transformantů se spuštěnou expresí genu 

Spcdc25 se podobá reakci netransformovaného materiálu na aplikaci cytokininů do média. 
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4.3 Hodnocení stavby apikálního meristému prýtu tabáku ve 

vegetativní fázi vývoje 

U transformantů A a C byl opakovaně pozorován předčasný přechod ke kvetení ve 

srovnání s netransformovanou kontrolou, a to v podmínkách in vivo i in vitro (Bell et al., 

1993; Smoloňová, 2003; Vojvodová, 2005). Jednou z možností, proč k tomu dochází, je, že 

transformace ovlivňuje aktivitu apikálního meristému prýtu (SAM), tomu nasvědčují i 

experimenty Vojvodové (2005). Jednou z podmínek pro přechod rostlin do generativní fáze je 

kompetence SAM ke květnímu stimulu, tu SAM získává v průběhu vývoje rostliny (Singer et 

al., 1992). Vojvodová (2005) sledovala změny ve stavbě SAM transformantů A a C oproti 

kontrole K již v rané fázi vegetativního vývoje rostlin pěstovaných v podmínkách in vivo, 

změny připomínaly charakteristické změny SAM při přechodu ke kvetení. Byla vyslovena 

hypotéza, že SAM transgenních rostlin vůbec neprochází vegetativní fází vývoje, 

charakterizovanou neschopností přijmout indukční signál ke kvetení, ale po ukončení 

embryonálního vývoje se meristém ihned stává kompetentním k přijetí indukčního signálu. 

Vzhledem k tomu, že vývoj rostlin v podmínkách in vivo a in vitro se může do značné míry 

lišit, zajímalo mne, zda k podobným změnám ve stavbě SAM dochází i u transformantů A a C 

kultivovaných právě v podmínkách in vitro. Pro anatomickou analýzu jsem zvolila velmi 

mladé rostliny vypěstované ze semen, a to ve fázi, kdy měly vyvinuté maximálně 3 pravé listy 

(viz Výsledky, Obrázek 3-9), dle literatury lze netransformované rostliny nacházející se 

v takové fázi vývoje považovat za rostliny vegetativní (Gebhardt a McDaniel, 1991). Oproti 

rostlinám pěstovaným v podmínkách in vivo byly rostliny drobnější a velmi špatně se s nimi 

při přípravě anatomických preparátů pracovalo. Ačkoliv jsem u transformantů nepozorovala 

charakteristické znaky vyskytující se u meristému při přechodu ke kvetení, SAM 

transformantů A a C a kontroly K se lišil. SAM transformantů byl mohutnější se zvýšeným 

počtem meristematických buněk ve více vrstvách, u transformantu A byl navíc i vyklenutější 

oproti kontrole K, jejíž SAM byl menší s menším počtem meristematických buněk v méně 

vrstvách (viz Výsledky, Obrázek 3-10). Také u mladších rostlin (pouze 1 až 2 vyvinuté pravé 

listy) pěstovaných v podmínkách in vivo nebyl rozdíl mezi SAM transformantů a kontroly K 

tak patrný a charakteristický tvar meristému při přechodu ke kvetení u transformantů nebyl 

pozorován (Vojvodová, osobní sdělení). Rostliny, které jsem podrobila analýze, můžeme 

považovat za velmi mladé, rostliny kontroly K pak za plně ve vegetativní fázi. Ale již u takto 

mladých rostlin jsem pozorovala rozdíl ve stavbě SAM u transformantů oproti kontrole K, což 

můžeme považovat za důsledek exprese Spcdc25 v transformantech. Jednou z raných událostí 
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probíhajících v SAM během přechodu ke kvetení je zvýšení mitotické aktivity (Francis, 1992; 

Jacqmard et al., 2003). Výsledky předkládané anatomické analýzy SAM tedy podporují 

hypotézu, že za změny v nástupu kvetení u transformantů je zodpovědná změna aktivity 

SAM. Abychom výsledky mohli považovat za statisticky průkazné, je samozřejmě potřeba 

provést další opakování a podrobnější hodnocení, např. pomocí analýzy obrazu. 

 

4.4 Odvození a základní charakteristika suspenzních buněčných 

kultur tabáku 

Podařilo se mi úspěšně odvodit suspenzní buněčné kultury z internodálních segmentů 

rostlin kontroly K a transformantů C a Tx. Při odvozování a následné kultivaci jsem používala 

V4 médium (Opatrný, 1971). Obsažené růstové regulátory (1 mg/l NAA a 1 mg/l 2,4 D) 

vyvolaly u všech segmentů kalogenezi. Nezávisle jsem odvodila vždy několik linií suspenzní 

buněčné kultury od daného materiálu, tedy kontroly K a transformantu C a Tx. Po cca třech 

letech opakovaného pasážování během udržovací kultivace, kdy docházelo k ustalování 

fenotypu jednotlivých linií, jsem u kultur hodnotila základní charakteristiky pomocí světelné 

mikroskopie. Všechny linie odvozené od téhož typu materiálu (tedy z internodálních 

segmentů kontroly K či transformantů C a Tx) vykazovaly obdobné chování, rozdíl mezi 

transformanty a kontrolou K tedy můžeme přičíst expresi vneseného genu cdc25 z S. pombe, 

nikoliv somaklonální variabilitě. Při hodnocení jsem suspenzní buněčné kultury kultivovala 

na V4 médiu bez tetracyklinu, nebo s tetracyklinem (5 mg/l). 

Kontrola K a transformant Tx na neindukčním médiu (bez tetracyklinu) tvořily 

v exponenciální fázi řetízky buněk, naproti tomu u transformantu C se vyskytovaly téměř 

výhradně shluky buněk. Po přidání tetracyklinu do média ovšem transformant Tx začal místo 

řetízků tvořit shluky buněk, stejně jako transformant C. U kontroly K tetracyklin v médiu 

nezpůsobil v tvorbě řetízků žádné výrazné změny. Chování transformantu Tx tedy můžeme 

považovat za přímý důsledek exprese genu Spcdc25. Rozdíl v chování transformantů a 

kontroly K byl zjištěn také v míře depozice škrobových zrn. Zatímco kontrola K tvořila 

škrobová zrna velmi zřídka, a pouze u varianty kultivované na světle (viz Výsledky, kap. 

3.5), u transformantu C byla tvorba škrobových zrn velmi výrazná a nezávislá na kultivaci za 

světla. Transformant Tx kultivovaný za neindukčních podmínek připomínal svým chováním 

kontrolu K, ovšem přidání tetracyklinu do média způsobilo i u něj zvýšenou tvorbu 

škrobových zrn, ačkoliv kultivace probíhala ve tmě, toto chování tedy můžeme opět přičíst 
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expresi genu Spcdc25. Rozdíl v depozici škrobu pozorovala také u dalších nezávisle 

odvozených suspenzních buněčných linií kontroly K a transformantu C i Mgr. Mašková-

Suchomelová. Přidání cytokininu ke kultuře kontroly K způsobilo změny v morfologii, 

růstových a biochemických parametrech typické právě pro transformanty (Mašková-

Suchomelová a Lipavská, 2005). U tabákové suspenzní buněčné kultury BY-2 přidání auxinu 

do média potlačovalo tvorbu amyloplastů a akumulaci škrobu, naopak cytokinin akumulaci 

škrobu a tvorbu amyloplastů podporoval. Protichůdný vliv auxinů a cytokininů na tvorbu 

amyloplastů je pravděpodobně způsoben rozdílem v regulaci exprese genů vyžadovaných při 

biosyntéze škrobu (Miyazawa et al., 1999). Výskyt škrobových zrn u buněk transformantu C a 

transformantu Tx za indukčních podmínek, tj. se spuštěnou expresí genu Spcdc25, tedy také 

odpovídá „cytokinin-like“ efektu exprese genu Spcdc25 u transformantů. Avšak syntézu 

škrobu ovlivňují samotné cytokininy, Cdc25 regulující aktivitu CDK by tedy neměla mít na 

syntézu škrobu žádný vliv. Je ovšem možné, že navozením určitých „cytokinin-like“ 

podmínek v buňce ovlivňuje Spcdc25 vlastně i syntézu či akumulaci škrobu u Spcdc25 

transformantů.  

Zajímavé výsledky jsem očekávala od porovnání chování kultury transformantu C 

kultivované na médiu bez tetracyklinu a s tetracyklinem. Pokud by tetracyklin opravdu 

zvyšoval expresi genu Spcdc25 pod CaMV 35S promotorem, došlo by k nahuštění a zvětšení 

shluků buněk, tak jak bylo u transformantu C pozorováno při přidání cytokininu do média 

(Mašková-Suchomelová a Lipavská, 2005). Aplikace tetracyklinu k suspenzní buněčné 

kultuře transformantu C ovšem k této změně nevedla, naopak tato varianta občas tvořila i 

shluky rozvolněnější, omezena byla i tvorba škrobových zrn, celkově se zdálo, že tetracyklin 

má na růst suspenzní buněčné kultury spíše mírně inhibiční vliv. Toto zjištění by jen 

podporovalo moji hypotézu o inhibičním vlivu tetracyklinu na vývoj pupenů de novo při 

organogenezi de novo u stonkových segmentů tabáku. 

Ve stacionární fázi se řetízky buněk rozpadaly a tvořily víceméně volné shluky, a to 

u všech variant, buňky se začaly opět prodlužovat. Obdobné chování ve stacionární fázi 

vykazují i jiné tabákové suspenzní buněčné kultury (Zelená, 2000). Rozdíly mezi 

kontrolou K a transformanty C a Tx nebyly již tak zřetelné, pouze transformant C se 

vyznačoval poměrně vysokým obsahem škrobových zrn, nezávisle na způsobu kultivace,  ve 

srovnání s kontrolou K a transformantem Tx ve všech variantách. Vliv exprese genu Spcdc25 

se tedy, jak se dalo předpokládat, výrazněji projevuje pouze u aktivně se dělících buněk.  
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Diskuze 

4.5 Úloha Cdc25 v kontextu regulace buněčného cyklu u rostlin 

Organogeneze de novo je závislá na rychlosti buněčného dělení a přes regulaci 

buněčného dělení vlastně i na aktivitě CDK (Yamaguchi et al., 2003). Výsledky 

diskutovaných experimentů hypotézu vlivu aktivity CDK na organogenezi a jiné morfogenní 

procesy podporují. Transformace genem cdc25 z S. pombe má obdobný efekt na organogenezi 

de novo jako aplikace cytokininů. Z literatury a zde prezentovaných výsledků vyplývá, že je 

velmi pravděpodobné, že homolog fosfatázy Cdc25 se účastní regulace buněčného cyklu i 

u rostlin. Nedávno byl u Arabidopsis objeven malý Cdc25-podobný protein (Landrieu et al., 

2004), sami autoři ovšem diskutují, zda se tento protein účastní regulace buněčného cyklu 

u rostlin za normálních růstových podmínek, nebo je esenciální pouze při specifických 

procesech buněčného cyklu, jako např. při duplikaci genomu a udržování jeho stability. 

Existuje několik možností, jak spolu interagují rostlinné CDK a cytokininy při 

regulaci G2/M přechodu, jednou z nich je, že regulace aktivity CDK pomocí Cdc25 je 

nezávislá na cytokininech, nebo naopak mohou cytokininy regulovat expresi/aktivitu jiné 

fosfatázy zodpovědné u rostlin za aktivační defosforylaci katalytické podjednotky CDK 

v průběhu G2-fáze. Cytokininy a rostlinný homolog Cdc25 tak můžou regulovat aktivitu 

CDK nezávislými paralelními cestami, nebo naopak vzájemně ovlivňovat expresi jednoho a 

pomocí zpětné vazby syntézu druhého. Ovšem výsledky diskutovaných exprimentů podporují 

model up-regulace rostlinného homologu Cdc25 pomocí cytokininů (Orchard et al., 2005; 

Zhang et al., 2005).  
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Závěry 
• Při kultivaci v podmínkách in vitro se transformant Tx chová za neindukčních 

podmínek obdobně jako kontrola K. 

• Na médiu bez růstových regulátorů tvoří tetracyklin-inducibilní transformant Tx na 

médiu s tetracyklinem, stejně jako konstitutivní transformanty A a C, prokazatelně 

větší počet prýtů de novo než kontrola K nebo transformant Tx na médiu bez 

tetracyklinu.  

• U transformantu Tx je pro tvorbu pupenů de novo nezbytná a dostačující kultivace za 

indukčních podmínek prvních 5 až 7 dní kultivace. 

• Exprese vneseného genu Spcdc25 inhibuje tvorbu kořenů de novo. Pro determinaci 

dalšího vývoje jsou určující podmínky prvních 7 dní kultivace. 

• Lovastatin neovlivňuje organogenezi de novo u Spcdc25 transformantů.  

⇒ Hypotézu 1 jsem přijala. 

 

• Tetracyklin neovlivňuje expresi genu pro RS-GFP pod CaMV 35S promotorem u listů 

bramboru a tabákové suspenzní buněčné kultury BY-2. 

• Aplikace tetracyklinu inhibuje vývoj pupenů de novo u kontroly K kultivované na 

médiu s růstovými regulátory. 

• Aplikace tetracyklinu výrazně neovlivňuje chování suspenzní buněčné kultury 

odvozené z internodálních segmentů transformantu C. 

⇒ Hypotézu 2 jsem zamítla. 

 

• Suspenzní buněčná kultura transformantu Tx se za neindukčních podmínek chová 

obdobně jako kultura kontroly K. 

• Exprese genu Spcdc25 ovlivňuje organizaci buněk a posiluje depozici škrobu 

v suspenzních buněčných kulturách odvozených z internodálních segmentů tabáku. 

Pozorované změny připomínají změny navozené aplikací cytokininu u kontroly K. 

⇒ Hypotézu 3 jsem přijala. 

 

• Exprese genu Spcdc25 ovlivňuje stavbu apikálního stonkového meristému u mladých 

rostlin tabáku kultivovaných v podmínkách in vitro. 

 ⇒ Hypotézu 4 jsem přijala.  
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