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Abstrakt
Studium rostlinných buněčných materiálů je bohatým zdrojem informací jak
na teoretické, tak praktické úrovni. Buněčné suspenze tabákové linie BY-2 jsou
studijním modelem využívaným pro exaktní studium vlivu fytohormonů na rostlinné
buňky, při studiu stresů, buněčného dělení, apoptózy, procesů sekundárního
metabolizmu, indukci enzymů a projevů genové exprese. Jako výhoda je ve zdrojích
uváděn její rychlý růst.
2,4-D je syntetická látka, která se ve vyšších koncentracích využívá jako herbicid,
který radikálně mění obsah nativních růstových regulátorů a pronikavě zasahuje
i do metabolizmu rostliny. Fyziologické účinky nižších koncentrací 2,4-D jsou
využívány v indukci dediferenciace in vitro. Výsledkem dediferenciačních procesů je
tvorba buněčných suspenzí. Této vlastnosti je využíváno i při udržování buněčné
suspenze BY-2.
Etylén je známá signální molekula zprostředkující reakci rostliny na stresové
podmínky. Byl zjištěn synergický účinek auxinů na tvorbu etylénu. Auxiny stimulují
v pletivech produkci etylénu a ten ve zvýšené koncentraci inhibuje jejich další tvorbu.
Proto bývá etylén běžně chápán jako antagonisticky působící látka na všechny typy
fytohormonů.
Tabáková BY-2 suspenze byla využita právě pro sledování vzájemných vztahů
mezi 2,4-D, ACC a etylénem. Sledování týdenní generační doby BY-2 při různých
koncentracích ukázaly na rozdíly v produkci ACC a etylénu v závislosti na množství
2,4-D v kultivačním médiu.
Během generační doby se navíc ukázalo, že buňky produkují další látky, s největší
pravděpodobností pektiny, které běžně brání buňku před působením stresorů.
Na základě morfologie tak lze konstatovat, že i nízké 1 µM koncentrace 2,4-D lze
označit jako stresor. Složení kultivačního média podporovalo přirozené želírovací
vlastnosti pektinů, čímž lze vysvětlit i stabilizování vzniklých buněčných řetízků.
Buňky, které během generační doby nevytvořily „pektinový štít“, byly na konci
generační doby mrtvé.

Klíčová slova: BY-2 buněčná suspenze, 2,4-dichlorfenoxyoctová kyselina, 2,4-D,
1-aminocyklopropan-1-karboxylová kyselina, ACC, etylén, viabilita, programovaná
buněčná smrt, PCD, AL-PCD, apoptóza, pektiny, mutagenita, pektinový štít

Abstract
Studying plant cell materials provides a vast range of theoretical as well as
practical information. Cells of BY-2 suspension culture are employed as a model system
to investigate the function of fytohormones in plant cells and to study stress, cell
differentiation, apoptosis, secondary metabolism processes, enzyme induction and gene
expression in plants. The literature reports that the main advantage of BY-2 cells lies
in a fast growth of the cell suspension.
2,4-D is a synthetic compound that is – in higher concentrations – used as
a herbicide. It fundamentally modifies the amount of native growth regulators and
substantially influences the plant metabolism. The physiological effect of a lower 2,4-D
concentration is used to induce a dedifferentiation in vitro. Production of cell
suspensions results from the dedifferentiation processes. This property is also employed
to maintain the BY-2 cell suspension.
Ethylene is known as a signal molecule mediating the reaction of a plant to stress
conditions. A synergic effect of auxines on the ethylene production was reported in the
literature.
Auxines stimulate the production of ethylene in cell tissues. Higher concentration
of ethylene subsequently inhibits the production of auxines. Ethylene is therefore
commonly presented as a compound with antagonistic effects on all types of
fytohormones.
Tobacco BY-2 suspension was used to study the relationships between 2,4-D,
ACC and ethylene. The monitoring of BY-2 generation time for four distinct
concentrations of 2,4-D revealed differences in the production of ACC and ethylen
depending on the amount of 2,4-D in the cultivation medium.
It also became apparent during the generation time that cells produced other
substances, probably pectines, which are known to protect cells against stressor activity.
It can be concluded based on the morphology of cells in experiment that even low
1 µM concentrations of 2,4-D can act as a stressor. Pectin properties – their natural
ability to produce gels were supported by the composition of medium. Cells without
„pectin shield” were dead at the end of the generating time.
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1

ÚVOD

BY-2 je odvozenou buněčnou suspenzní modelovou kulturou z kalusu
indukovaném z klíčních rostlin tabáku (Nicotiana tabacum L. cv. „Bright Yellow“ No.
2) (KATO et al., 1972), která jako jedna z mála podobných modelových systémů
stabilně vytváří dlouhé vícebuněčné řetízky. BY-2 disponuje výhodnými vlastnostmi
(vysoká rychlost dělivého růstu a vysoká životaschopnost), které jsou nezbytné pro
studium biologických procesů v buňce a proto je široce využívaným objektem. Tyto
vlastnosti vykazuje pouze v přítomnosti syntetické látky auxinového charakteru 2,4-D
(2,4-dichlorfenoxyoctová kyselina), díky které je schopna přežívat dlouhé měsíce a stále
se množit. Bylo zjištěno, že růstový účinek 2,4-D v tekutém médiu nelze nahradit
přirozeným, nebo jiným syntetickým auxinem.
Na úvod této studie je nutné záměrně zdůraznit, že o nízkých koncentracích 2,4-D
používaných pro kultivaci in vitro se doposud nikdy neuvažovalo jako o možném
stresoru. Nízké koncentrace této látky se tedy využívají pro stimulaci dělivého růstu
explantátových kultur v podmínkách in vitro, vyšší koncentrace mají herbicidní účinek
in vivo.
Jen několik vědeckých inovací zvýšilo produkci potravin po celém světě. V roce
2004

organizace

Henryho

Forda

v Dearbornu

označila

2,4-D

jako

jednu

ze 75 nejdůležitějších inovací minulých 75 let. 2,4-D je dlouhodobě rozsáhle
využívaným herbicidem dvouděložných rostlin, ovšem je to látka vysoce škodlivá pro
lidské zdraví, takže patří mezi nebezpečné kontaminanty životního prostředí. V České
republice se běžně používají herbicidy na bázi 2,4-D s obchodními názvy: Mustang
Forte, Esteron, Dicopur D Extra, Bofix, Desormone, Liquid, MCPA 2,4-D a nejnovější
přípravek Pegas, který je přednostně určen do porostů obilnin a kukuřice. Herbicidní
účinek spočívá v „předávkování“ rostlin auxinem, což vede k narušení rovnováhy
a vyvolání apoptózy.
Na nebezpečnost látky 2,4-D v kombinaci s dalšími látkami poukazují případy
lidských mutantů, kteří se s vrozenými genetickými vadami rodí i po 50 letech po jejím
použití během vietnamské války. Od roku 1961, kdy začala americká armáda
systematicky zamořovat vietnamskou džungli i zemědělskou půdu s pomocí kombinace
2,4-D a 2,4,5-T pod kódovým označením Agent Orange za účelem zničení vegetace
pro snazší prostup amerických vojsk, se s jejími mutagenními účinky 4 miliony
obyvatel Vietnamu potýká dodnes. Různé typy genetických vad a vývojových defektů
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jsou důsledkem použití Agent Orange a Vietnam se tak stal jakousi živou laboratoří.
Otrávená půda a zamořené oblasti vrhla Vietnam o 100 let ve vývoji zpátky, jeho
obyvatelé se stali nedobrovolnými účastníky experimentu s 2,4-D a jsou živým
důkazem ničivých mutagenních účinků. Proto nepřetržité dlouhodobé užívání
a akumulace této látky v přírodě by mohla mít dalekosáhlé následky pro následující
generace i na našem území.
Etylén je jediný plynný přirozený fytohormon s mnohačetnými fyziologickými
účinky. Ve své fyziologické koncentraci má tak nejednoznačné účinky, že jej nelze
pokládat ani za inhibitor, ani za stimulátor (ŠEBÁNEK a kol.1983), ale spíše za růstový
modulátor. Etylén může stimulovat i inhibovat růst kořenů a stonků, indukovat tvorbu
kořenového vlášení, květů, nebo zrání plodů a stejně tak může podporovat senescenci
a abscisi okvětních lístků, nebo listů rostlin, nebo regulovat reakce na biotické
a abiotické stresy. Prokazatelně neexistuje jednoznačná predikce, jak budou pletiva
rostlin reagovat na exogenní aplikaci etylénu (DUGARDEYN a van der STRAETEN,
2008). Etylén se často používá pro zemědělské účely, mezi jeho nejzajímavější účinky
patří uvést regulaci pohlaví u okurek (Cucumis sativus) a produkci pouze samičích
květů (LIN et al., 2009). Etylén má přímý vliv na zdraví rostlin při jejich adaptaci
na změnu podmínek a na jejich reprodukci. Jednou z prvních reakcí rostlin na vyvolaný
stres je zvýšená tvorba etylénu. Proto je etylén také často označován jako „stresový
fytohormon“ a je to nejznámější signální molekula účastnící se obranné reakce rostlin.
Její fyziologický význam ve stresových podmínkách ale není zcela vysvětlen a nelze
vyloučit ani možnost, že je jen průvodním jevem odpovědi rostlin na působení stresorů.
Rostliny kontinuálně produkují etylén a ve většině řízených prostředí komerčních
zařízení (skleníků, apod.) jsou nestresované i stresované rostliny hlavním zdrojem
etylénu a téměř ve všech případech je to změna rychlosti syntézy etylénu, jež
upozorňuje na změnu podmínek a navození stresové situace. Dosud získané vědomosti
spolu s pokroky vývoje metod měření etylénu poskytují další možnosti studia a zlepšují
schopnost kontrolovat jeho syntézu a jeho reakce s jinými rostlinnými hormony
a působením různých podmínek prostředí.
Biologický objekt BY-2 byl vybrán pro realizaci této bakalářské práce, a byl
využit pro studium vzájemného působení, akumulace a interakce dvou určených
růstových regulátorů a to 2,4-D a etylénu v rostlinných buňkách.
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2

CÍLE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Cílem bakalářské práce bylo studovat hormonální a trofickou regulaci růstu
buněčné suspenze, popsat experimentální zásahy vedoucí k určení významu
jednotlivých vybraných skupin růstových regulátorů a fytohormonů (2,4-D a etylén)
a shromáždit aktuální vědecké poznatky daného tématu formou literární rešerše.
K realizaci experimentu byla vybrána BY-2 tabáková buněčná suspenze, která
byla odvozena z mezofylu listů tabáku odrůdy „Bright Yellow“. Buněčnou suspenzi
tvoří řetízky buněk s generační dobou 7-9 dnů podle kultivačních podmínek
a nezbytnou

podmínkou

její

existence

je

přítomnost

syntetického

auxinu,

2,4-dichlorfenoxyoctové kyseliny (2,4-D) v médiu, bez níž není schopna „růstu“.
Závislost BY-2 suspenze na 2,4-D v kultivačním médiu doposud nebyla vysvětlena.
Úkolem pokusu bylo pravidelně provádět subkultivace BY-2 suspenze, založit
kultivaci na čtyřech koncentracích 2,4-D v tekutém kultivačním médiu a zaznamenat
hodnocení jejího působení na buněčnou suspenzi z hlediska:

a) růstu suspenze
b) viability buněk
c) morfologických změn a znaků apoptózy
d) indukce tvorby etylénu a prekurzoru etylénu
(kyseliny 1-aminocyklopropankarboxylové) pro posouzení vzájemných interakcí
e) stanovení obsahu 2,4-D v buňkách a médiu v průběhu kultivace

Zjištěné výsledky růstu suspenze, obsahu 2,4-D a produkce etylénu by měly
přispět k objasnění interakce mezi studovanými fytohormony a růstem na buněčné
úrovni.
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3

MATERIÁL A METODIKA ZPRACOVÁNÍ

3.1 Rostlinný materiál a experimentální varianty
K realizaci experimentů byla použita buněčná suspenzní kultura tabáku
(Nicotiana tabacum L.) linie BY-2 (Bright yellow-2).
Pro udržení životaschopnosti suspenze je nezbytné pravidelné pasážování
do čerstvého živného média. Subkultivace (v poměru 1 : 9 = suspenze : nové tekuté
médium) byla prováděna vždy po 7 dnech do 100 ml Erlenmeyerových baněk
a tekutého, modifikovaného LS média (LINSMAYER a SKOOG 1964) obohaceného
o 30 g/l sacharózy a 1 µM 2,4-D, pH 5,7. Kultivace probíhala za neustálého
promíchávání na třepačce INFORS AG CH-4103 při 96 rpm, rozptýleném světle
a laboratorní teplotě. Pro vlastní experimenty byla použita 7 dnů stará kultura buněk
BY-2. Zakládání pokusů (i subkultivace) probíhalo ve sterilních podmínkách flowboxu
a byly používány standardní, jednorázové serologické pipety. Pro udržení sterility byla
hrdla Erlenmeyerových baněk opalována v plameni plynového kahanu a ihned
uzavírána sterilním alobalem a ten byl zapáskován potravinovou fólií (Obrázek 1).

Obrázek 1

Erlenmeyerovy baňky s kulturou tabáku na třepačce

Pro sledování vlivu 2,4-D na růst suspenze BY-2 a dynamiku obsahu 2,4-D, ACC
a etylénu v průběhu kultivace v tekutém médiu bylo pracováno se čtyřmi
experimentálními variantami:

1.

varianta – médium 0,1 µM 2,4-D

2.

varianta – médium 1 µM 2,4-D (kontrola - běžný typ kultivace)

3.

varianta – médium 10 µM 2,4-D

4.

varianta – médium 100 µM 2,4-D
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3.2 Stanovení růstových parametrů buněčné suspenze
Pro posouzení vlivu různých koncentrací 2,4-D a její toxicity na buňky BY-2
suspenze byly každý den (6 dnů kultivace) hodnoceny růstové parametry: viabilita
(životnost), počet buněk a hmotnost sušiny.
Kvantitativní stanovení koncentrace 2,4-D v buňkách a médiu a kyseliny
1-aminocyklopropan-1-karboxylové (ACC) a etylénu v buňkách bylo provedeno
z odebraných a lyofilizovaných vzorků každý den kultivace. Pro analytická měření je
nezbytný šetrný způsob odběru vzorků, při němž nejsou buňky suspenze stresovány
a poškozeny. Dále nesmí docházet k povrchové kontaminaci buněk. Pro tyto účely byl
použit vakuový separátor, který dokonale odstraňuje médium ze suspenze za zachování
životaschopnosti buněk se současnou retencí 2,4-D v buňkách během procedury (viz.
dále kap. 3.4.1).

3.2.1 Stanovení viability (životaschopnosti) buněk
Životnost buněčné suspenze BY-2 byla testována pomocí specifických
fluorescenčních barviv. Do mikrozkumavek eppendorf bylo pipetováno 37 µl BY-2
suspenze a pro odlišení živých a mrtvých buněk bylo přidáno 3 µl fluorescein-diacetátu
(FDA) a 10 µl propidium-jodidu (PI). Z FDA aktivitou živých buněk a hydrolytickou
reakcí rostlinných esteráz vzniká fluorescein (intenzivní zelená fluorescence).
PI do živých buněk nevstupuje, na základě narušené propustnosti buněčných membrán
proniká do mrtvých buněk (červená fluorescence buněčných jader mrtvých buněk).
K orientačnímu a rychlému ověření životnosti suspenze v průběhu kultivace bylo
použito

barvení

trifenyltetrazoliumchloridem

(TTC),

substrát

je

redukován

oxidoreduktázou a živé buňky se zbarvují různou intenzitou růžové barvy redukovaným
formazanem.
Vyhodnocení

zastoupení

živých

a

mrtvých

buněk

bylo

provedeno

fotodokumentací pomocí snímání kamerou fluorescenčního mikroskopu OLYMPUS
AX 70 a fotoaparátu OLYMPUS SP-350. Viabilita buněk byla stanovena procentuálně
jako poměr počtu živých buněk k celkovému počtu buněk, násobena 100 a výsledky
byly zaznamenány do grafu.
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3.2.2 Hodnocení průběhu buněčného dělení a růstu suspenze BY-2 v tekutém
médiu
Hustota (počet) buněk byla stanovena na 1 ml suspenze a pro posouzení růstu
suspenze a zjištění počtu buněk v tekutém médiu byla použita počítací komůrka
(Fuchs-Rosenthalův hematocytometr) a světelný mikroskop OLYMPUS CX31. Zjištěné
hodnoty byly dosazeny do vzorce:

P = p∗ 1

o

∗ z

P...počet buněk v 1 ml
p...průměrný počet buněk v 1 políčku
o...objem jednoho políčka, Fuchs-Rosenthalova komůrka= 1/80 mm3
z...ředění

Výsledky byly zpracovány a zaznamenány do grafu.

3.2.3 Stanovení hmotnosti sušiny buněčné masy
Vzorky suspenze byly pravidelně odebírány 1. – 6. den kultivace, zváženy
(čerstvá hmotnost), lyofilizovány a následně znovu zváženy (sušina). Výsledky byly
zaznamenány do grafu.

3.3 Fotografická dokumentace
3.3.1 Vyhodnocení morfologie buněk BY-2 v tekutém médiu
K mikroskopickému pozorování buněk BY-2 byl použit světelný mikroskop
OLYMPUS PROVIS. Vyhodnocení morfologických a strukturálních změn buněk
jednotlivých variant bylo prováděno každý den kultivace a zaznamenáno formou
fotodokumentace, která byla získána fotoaparátem OLYMPUS SP-350.
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3.4 Stanovení růstových regulátorů (2,4-D a převedení ACC
na etylén)
Pro stanovení obsahu růstových regulátorů u všech experimentálních variant byly
použity následující metodické postupy: extrakce, homogenizace a purifikace vzorků
buněčné suspenze, kvantifikace 2,4-D v buňkách a médiu pomocí ELISA testu
a převedení ACC na etylén bylo stanoveno metodou plynové chromatografie (GC).
Použitím podtlaku bylo nejdříve provedeno kvantitativní oddělení buněk suspenzí
od živného média. Vzorky médií byly analyzovány přímo pomocí metody ELISA
po zředění základního vzorku.

3.4.1 Extrakce, homogenizace a purifikace vzorků buněčné suspenze
Vzorky jednotlivých variant (1 ml suspenze) byly odebírány za podtlaku – 25 kPa
pomocí vakuového separátoru Dorcus (Tessek, s.r.o. Česká republika) umožňujícího
separaci na médium a buněčnou masu. Na víku přístroje byly do adaptérů zasunuty
injekční stříkačky (typ zakončení Luer) se dvěma kolečky filtračního papíru Whatman.
1 ml buněčné suspenze byl pipetován do stříkaček. Před zapnutím vodní vývěvy byly
adaptéry nastaveny do polohy umožňující sběr média do zkumavky. Získaný filtrát byl
ze stříkačky vytlačen kovovou tyčinkou a zbaven filtračního papíru. Buněčná masa byla
dále zvážena, zmražena v tekutém dusíku a lyofilizována.
Takto připravené vzorky byly homogenizovány v 8 ml 80 % methanolu s
přidáním antioxidantu butylhydroxytoluenu (BHT; 100 mg/l). BHT nebyl použit pro
stanovení ACC. Homogenizované extrakty byly přes noc skladovány při – 20 °C. Druhý
den byly extrakty třepány 1 hodinu v ledničce při 4 °C a centrifugovány 5 minut při
5000 g. Supernatanty byly odpařeny na vakuové rotační odparce do sucha. Odpařené
vzorky byly rozpuštěny v 1 ml destilované vody a v odpařovací baňce byly v
ultrazvukové lázni sonikovány. Takto přečištěné vzorky byly převedeny do
mikrozkumavek a zamraženy při – 20 °C.
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3.4.2 Stanovení obsahu 2,4-D metodou přímá ELISA
Princip ELISA testu (imunoprecipitační reakce) spočívá v kompetitivní reakci
růstového regulátoru (2,4-D) z rostlinného extraktu a ligandu (konjugát 2,4-D
s enzymem) ve vazbě na molekulu specifické protilátky. Vyhodnocení se provádí
kvantitativně spektrofotometrickým měřením absorbance produktu enzymatické reakce
po dodání substrátu ke komplexům protilátka-ligand.
Jeden den před stanovením byla mikrotitrační destička potažena monoklonální
protilátkou E2/G2 (FRÁNEK et al., 1994) (100 µl/jamka) a přes noc inkubována
v potahovacím uhličitanovém pufru 50 mM (ředění 1:1000) při laboratorní teplotě.
Druhý den byly destičky vyprázdněné a třikrát promyté fosfátovým pufrem s Tweenem
(PBST), pH 7,2. Do vysušených destiček byly pipetovány standardy 2,4-D (100 µl,
rozsah kalibrace: 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10; 20 ng/ml). Dále byly pipetovány ředěné
vzorky (100 µl; ředění vodou 1:100), do 6 jamek 100 µl destilované vody - maximální
vazba a do 6 jamek 150 µl PBST pro blank. Poté bylo do všech jamek (vyjma jamek
pro blank) pipetováno 50 µl konjugátu 2,4-D / peroxidáza (ředění 1:6000). Destičky
byly po 1 h třikrát promyté PBST pufrem. Následně bylo do jamek pipetováno 100 µl
substrátu - roztoku tetramethylbenzidinu. Po patnácti minutách byla barevná
enzymatická reakce zastavena aplikací 100 µl 1 M H2SO4. Barevná změna je přímo
úměrná koncentraci hledané látky (2,4-D) ve vzorku. Optická hustota barevného
produktu byla odečtena na kolorimetru SUNRISE při vlnové délce 450 nm. Hodnocení
testu bylo provedeno z kalibrační křivky a zaznamenáno v grafu.

3.4.3 Stanovení ACC a etylénu
Stanovení ACC a etylénu bylo provedeno metodou plynové chromatografie
s plamenově ionizační (FID) detekcí. Ve zkumavkách, které byly utěsněny pryžovým
uzávěrem pro odběr plynů injekční stříkačkou (FIŠEROVÁ a HRADILÍK, 1994).
Výsledky byly vyhodnoceny formou grafů.
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4

LITERÁRNÍ PŘEHLED

4.1 BY-2 tabáková buněčná suspenze - modelový systém
4.1.1 Základní charakteristika BY-2 suspenze
BY-2 tabáková buněčná suspenze byla odvozena z kalusu tabáku Nicotiana
tabacum L. cv. „Bright Yellow-2“ [BY-2] v roce 1972 (KATO et al. 1972). Profesor
T. Nagata v roce 1992 tuto suspenzi představil jako unikátní model, který disponuje
výjimečnými vlastnostmi pro budoucí výzkum v oblasti buněčné a molekulární biologie
rostlin, především pro vizualizaci buněčných procesů v kombinaci se synchronizačními
a transformačními technikami. Tato buněčná linie zachovává vysokou homogennost
a pro svou vysokou růstovou rychlost a životaschopnost je v současné době používaná
pro studium programované buněčné smrti a reakcí na uměle vyvolávané stresové
podmínky, studium biosyntetických drah buněčných látek a produkce sekundárních
metabolitů, signalizace v rostlinných buňkách a regulace buněčného cyklu, funkce
cytoskeletárních struktur, intracelulárních transportních systémů a projevů genové
exprese.
Důležitou výhodou buněk BY-2 suspenze je schopnost rychle přijmout specifické
inhibitory a radioaktivně značené prekurzory. Podmínkou existence a růstu BY-2
suspenze je přítomnost syntetické látky s auxinovým charakterem 2,4-D (kyselina
2,4-dichlorfenoxyoctová) a tuto růstovou látku nelze nahradit nativním, nebo jiným
syntetickým auxinem při dlouhodobé kultivaci. 2,4-D zajišťuje nesoudržnost buněk
a nepřítomnost fyziologické polarity v buněčné suspenzi. Počáteční inokulum BY-2
suspenze obsahuje 80 – 100 tisíc buněk a počet buněk se během týdenní kultivace
na modifikovaném Linsmayer a Skoog médiu (mLS) (1964) doplněném o 1 µM 2,4-D
a sacharózu znásobuje 80 až 100 - krát za vyčerpání veškeré 2,4-D z média. K prvnímu
dělení buněk může docházet už po 12 h kultivace (NAGATA et al. 1992).
Obecně růst buněčných suspenzí rostlin odpovídá sigmoidní růstové křivce
podobně jako je tomu u suspenzních kultur kvasinek a jiných mikroorganismů.
V uzavřeném systému, ve kterém se mění podmínky kultivace (složení média, hustota
buněk, atd.) probíhá pomalý růst suspenze BY-2 v počáteční lag fázi (1.-2. den),
následovaný velmi intenzivním nárůstem v exponenciální (růstové) fázi (3.-4. den)
a poklesem až úplným zastavením růstu ve stacionární fázi po vyčerpání živin
(5.-6. den) (Obrázek 2). Pasážování do čerstvého média se provádí na konci

22

exponenciální fáze v době aktivního dělení. V průběhu týdenních subkultivací však
může snadno dojít ke ztrátám buněčných kultur v důsledku povrchové kontaminace
buněk, somaklonální variability, nebo technických chyb (úhyn buněk prudkou změnou
kultivačních podmínek – např. teploty, osmotického tlaku, apod.).

stacionární fáze

exponenciální fáze

lag fáze

Obrázek 2

Růstová křivka buněčné kultury

4.1.2 Podmínky růstu a dělení buněk BY-2, regulace buněčného cyklu
Kultivační podmínky BY-2 suspenze zahrnují stálý pohyb živného média, který je
dosažen nepřerušovaným mechanickým třepáním při otáčkách 30-150 za minutu
a optimální, stabilní teplotu v rozmezí 24 – 26 °C. Přítomnost světla není nezbytnou
podmínkou kultivace. Exogenní aplikace vyváženého množství fytohormonů cytokininů
a auxinů udržuje stálý růst in vitro nediferencovaných rostlinných materiálů tím, že
stimulují regulační mechanismy buněčného cyklu. Buněčná suspenze BY-2 je snadno
synchronizovatelná

kombinací

inhibičních

látek

aphidicolinu

a

propyzamidu

(NAGATA et al., 1992) a je schopna zachovat určitý synchronizační stupeň více než
jeden celý buněčný cyklus. Aphidicolin inhibuje činnost enzymu DNA-polymerázy
(podjednotek α a δ). Ačkoliv aphidicolin inhibuje mitotickou fázi, tak ne zcela inhibuje
replikační procesy, což naznačuje, že buňky potřebují pro replikaci DNA
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i β podjednotky DNA-polymerázy, jejíž aktivitu inhibuje ddTTP a celkově je tedy
replikace DNA potlačena přítomností obou látek (QUÉLO et al., 2002). Buněčný cyklus
BY-2 je zastaven v G1-fázi během 24 h a po důkladném vymytí vysoké procento buněk
(až 70 %) synchronně vstupuje do S-fáze. Na rozdíl od standardních tabákových
buněčných kultur, buňky BY-2 suspenze rostou bez přídavku cytokininů, protože
syntetizují vlastní fytohormony v průběhu G2/M-fáze (NAGATA et al., 1992).
Biosyntetická dráha cytokininů a akumulace zeatinu v G2/M-fázi je potlačena známým
inhibitorem buněčného dělení lovastatinem, což dokazuje důležitost přítomnosti
cytokininů pro průchod buňky M-fází buněčného cyklu (CROWELL a SALAZ, 1992).
Autoři uvádí, že buňky BY-2 v přítomnosti 1 µM lovastatinu po přidání 8 µM zeatinu
do média jsou schopné dalšího růstu. Inhibiční účinky vyšších koncentrací lovastatinu
(více než 20 µM) již ale cytokininy nepotlačují. Oproti tomu dodání 6 mM kyseliny
mevalonové (MVA) obnovilo růst buněk při všech testovaných koncentracích
lovastatinu. Výsledky naznačují, že 1 µM lovastatinu inhibuje biosyntézu endogenních
cytokininů, vyšší koncentrace už ale inhibují syntézu i jiných základních isoprenoidů.
Kontrolní body buněčného cyklu G1/S a G2/M-fází jsou regulovány prostřednictvím
fosforylačního programu, který řídí enzymy cyklin-dependentní kinázy (CDK) a jejich
hlavní cykliny (JOUBÉZ et al., 2000). Cytokininy regulují proces fosforylace a aktivitu
CDK (KAKIMOTO, 1996). Akumulace zeatinu v BY-2 buňkách v G1/S a G2/M-fázi
může být spouštěčem exprese cyklinů (PINES, 1999). Hladina 16 typů endogenních
cytokininů, kyseliny indolyl-3-octové kyseliny (IAA) a kyseliny abscisové (ABA) byla
sledována v průběhu buněčného cyklu buněk BY-2. Na konci S-fáze a v M-fázi byla
zvýšená hladina zeatinu a dihydrozeatinu, koncentrace ostatních cytokininů a také IAA
a ABA zůstala nízká (REDIG et al., 1996).
Je ale také zaznamenán inhibiční vliv cytokininů na buněčné dělení u buněčné
suspenze BY-2 odvozené z kořenů rostlin tabáku, kdy dochází k nadprodukci
cytokininů (HARTIG a BECK, 2005). Přítomnost 1 mg/l 2,4-D, 1 mg/l kyseliny 1naftyloctové (NAA) a 1 mg/l N6-benzyladeninu (BA) v médiu zastavilo tvorbu
charakteristických řetízků u buněk suspenze odvozené z rostliny tabáku (Nicotiana
tabacum L., cv. Samsun) (SUCHOMELOVÁ-MAŠKOVÁ et al., 2008). Dělení buněk
bylo chaotické, tvořily se vícebuněčné shluky a příležitostně také dvouřadové
(dubletové) řetízky. Další zvýšení koncentrace cytokininu na 5 a 10 mg/l už ale dělení
buněk zcela inhibovalo. Stejné dubletové řetízky byly pozorovány u BY-2 buněk
transformovaných kvasinkovým genem Spcdc25 pro Cdc25 fosfatázu, enzymem
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důležitým pro proces defosforylace a regulaci mitózy. Největší frekvence dubletů (až
34 %) byla zjištěna čtvrtý den kultivace ve srovnání s kontrolní variantou, která vytváří
pouze jednořadové řetízky (singlety). Studie prokazuje, že gen Spcdc25 indukuje
redukci délky buněk a současně dělení buněk buď příčným, nebo podélným směrem
(ORCHARD et al., 2005).
Přítomnost auxinu 2,4-D je nezbytná pro průchod buněk mitotickou fází, ale není
nutná v replikační S-fázi (QUÉLO et al., 2002). Při absenci auxinu v živném médiu se
dělení buněk obecně zastavuje a nastává diferenciace, která je doprovázena
cytologickými změnami diktyozomů, dochází k akumulaci škrobu a prodloužení
a zvětšení

velikosti

buněk

(WINICUR,

et

al.,

1998).

Poměr

intracelulární

a extracelulární koncentrace auxinu je důležitý pro regulaci buněčného cyklu
(PETRÁŠEK et al., 2002).
Aplikace nízké koncentrace stimulují prodlužování buněk, zatímco vysoké
koncentrace snižují průměrnou délku buněk indukcí buněčného dělení. SHIMIZU et al.
(2006) uvádí, že při absenci auxinu v médiu se buňky přestávají dělit po čtyřech dnech a
dělení „hladovějících“ buněk je zastaveno v G1-fázi buněčného cyklu. Buněčná
suspenze 2B-13, která byla odvozena z tabákové buněčné BY-2 linie má schopnost
aktivního růstu bez přítomnosti auxinu. Z filtrátu kultury 2B-13 přidaného
k hladovějícím buňkám BY-2 byl identifikován a izolován 30-kDa glykoprotein, který
je schopen nahradit auxin (2,4-D) v médiu a indukovat semisynchronní buněčné dělení.
CAMPANONI a NICK (2005) konstatují, že 10 µM NAA indukuje prodloužení buněk
tabákové suspenze VBI-0 o 30 % ve srovnání s kontrolou. Nejefektivněji podporuje
dělení buněk koncentrace 10 µM 2,4-D a tato koncentrace naopak inhibuje prodlužovací
růst buněk suspenze. 10 nebo 50 µM IAA ovlivňuje chování buněk tabákové suspenze
VBI-0 podobným způsobem jako 10 µM NAA. Optimální koncentrace NAA
pro stimulaci dělení buněk je desetkrát vyšší (100 µM). 2,4-D oproti tomu nestimuluje
prodlužování buněk ani při vysokých koncentracích.
Odlišný účinek 2,4-D se vysvětluje teorií mnohem rychlejší akumulace 2,4-D
v buňkách. Nedávno bylo zjištěno, že pro dělení buněk je nutná aktivita G-proteinů,
zatímco prodloužení buněk nevyžaduje aktivní G-proteiny. Receptorový protein ABP1
přednostně váže NAA, což vede k prodlužování buněk a doposud neznámý receptor Rx
s nízkou afinitou k NAA preferenčně váže 2,4-D a indukuje buněčné dělení přes signál
zprostředkovávaný G-proteiny (Obrázek 3).
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Obrázek 3

Model auxinů zprostředkovávajících buněčné dělení nebo prodlužování
v tabákových buňkách (CAMPANONI a NICK, 2005)

-

Tetrafluorid hlinitý (AlF4 ) známý aktivátor G-proteinů může indukovat buněčné
dělení v přítomnosti nízké koncentrace NAA podobně jako aplikovaná 2,4-D, anebo
dokonce i v nepřítomnosti exogenních auxinů. V přítomnosti obou látek NAA a 2,4-D
však výrazně stimuluje buněčné dělení a redukuje délku buněk. Je zřejmé, že existuje
ještě další neznámý receptor, který indukuje buněčné dělení v nepřítomnosti 2,4-D.
Petrussis toxin (PTX) inhibuje aktivitu G-proteinů a účinek 2,4-D (Obrázek 3).
NAGATA a KUMAGAI (1999) zaznamenali zastavení dělení buněk BY-2
při vyčerpání 2,4-D z média. Absence 2,4-D a přidání BA zvýšilo tvorbu škrobu
a velikost buněk. Po aplikaci 2,4-D se buněčné dělení obnovilo. Také sacharidy jsou
nepostradatelnou organickou látkou pro buněčné dělení a důležitou složkou
v kultivačních médiích. Buňky, které akumulovaly dostatečné množství sacharidů,
mohou vstoupit do buněčného cyklu bez aplikace exogenních sacharidů (HARTIG,
2005). Buňky meristematických pletiv přednostně přijímají hexózy, diferencované
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buňky zase sacharózu (SHERSON et al. 2003). V živných médiích je nejčastěji
používaným sacharidem sacharóza. Přepasážované tabákové buňky BY-2 do média
obsahujícího sacharózu hydrolyzují sacharózu extracelulárně a absorbují glukózu
a následně fruktózu. Aktivní buněčné dělení buněk BY-2 koreluje s endogenní hladinou
obou monosacharidů, ale ne s rychlostí absorbce hexóz z média (HARTIG a BECK,
2006). Vysoká růstová rychlost suspenze je závislá také na obsahu fosfátů. Stanoveno
bylo optimální množství 510 mg/1 v LS médiu, což je třikrát více, než obsahuje MS
médium. Dalšími neméně významnými růstovými složkami média jsou minerální látky
(mikro- a makroprvky) a vitamíny – kyselina nikotinová, pyridoxin a thiamin.
Aplikace exogenních okurkových α-expansinů zvýšila rychlost růstu suspenze
BY-2 třikrát (o 337 %). Rychlost růst byla srovnávána 8 h před a 8 h po aplikaci
expansinů. Buňky BY-2 produkují vlastní endogenní bílkoviny α-expansiny, které jsou
vázané v buněčné stěně. V předchozí studii stejné laboratoře bylo zjištěno, že
α-expansiny mají svou úlohu při růstu buněčných kultur a dalším úkolem bude popsat
mechanismus jejich působení (LINK a COSGROVE, 1998).
Aktivita cyklin-dependentních kináz (CDK-A, CDK-B a CDK-D) je nutná
pro dělení buněk v rostlinách. Aktivita CDK-A byla studována u buněk BY-2 a bylo
prokázáno, že hladina CDK-A byla významně zvýšena pararelně s aktivací
p13suc1-kinázy po subkultivaci buněk do média obsahujícího 2,4-D a sacharózu
1. - 4. den kultivace a následně ve stacionární fázi prudce snížena. Po subkultivaci
buněk do média bez sacharózy byla její koncentrace mírně zvýšena a při absenci auxinu
v médiu zůstala její hladina nízká. Výsledky studie potvrzují významnou úlohu auxinu
pro aktivitu CDK-A během buněčného cyklu. Počet buněk v médiu obsahujícím 2,4-D
a sacharózu se po jednom dnu zdvojnásobil a jen mírně se zvýšil při absenci obou
složek. Čerstvá hmotnost se ale v nepřítomnosti 2,4-D zvýšila dvakrát. Délka buněk
kontrolní varianty a délka buněk v médiu bez sacharózy se během sedmidenní kultivace
pohybovala mezi 40 - 70 µm, průměrná délka buněk při absenci 2,4-D v médiu se
zvyšovala postupně a dosahovala až 320 µm. Buňky v nepřítomnosti auxinu zvětšují
velikost a významně zvyšují čerstvou hmotnost a v nepřítomnosti sacharózy zastavují
růst. Tyto výsledky potvrzují předchozí data a nutnost přítomnosti obou složek v médiu
pro dělení buněk a růst BY-2 suspenze (HARASHIMA et al., 2007).
Aktivní dělení buněk tabáku BY-2 suspenze vyžaduje aplikaci exogenního auxinu
o koncentraci, která udržuje hladinu endogenního auxinu na konstantní úrovni
v průběhu buněčného cyklu. Aplikace 2,4-D indukuje expresi genů D-cyklinů
27

a umožňuje tak vstup buněk do cyklu (HARTIG, 2005). Endogenní auxiny podporují
aktivitu buněčného cyklu tím, že stimulují degradaci inhibičních proteinů a indukují
expresi genů v kontrolních bodech G1/S a G2/M-fází (BLILOU et. al, 2002). Stres
vyvolaný vysokou teplotou 30 °C zpomaluje expresi B a D-cyklinů a výrazně
zpomaluje expresi A-cyklinů (JANG et al., 2005).
SWIATEK et al. (2003) zjistil, že kyselina abscisová a jasmonová (JA) účinně
inhibují replikaci DNA v synchronizované buněčné suspenzi. Pokud jsou aplikovány
před S-fází, tak se buněčný cyklus zastavuje v G1-fázi. Jestliže byly aplikovány
v pozdějších fázích, tak ABA neovlivnila chod buněčného cyklu, JA ale inhibovala
vstup buněk do mitózy, pokud byla aplikovaná během replikace DNA. Jiné látky –
brasinolidy podporují dělení buněk jen na počátku kultivace a nemohou nahradit funkci
2,4-D v tekutém médiu v procesu dělení buněk (MIYAZAWA et al, 2003). Pro chod
buněčného cyklu je nezbytná také kyselina mevalonová. Aplikace 5 µM mevinolinu,
známého inhibitoru 3-hydroxy-3-metylglutaryl-CoA reduktázy účinně blokovala
buněčný cyklus buněk BY-2 a následné přidání MVA obnovilo chod buněčného cyklu
(HEMMERLIN a BACH, 1998). Mevilonin také účinně inhibuje biosyntézu
ubichinonu, klíčového komponentu buněčné respirace lokalizovaného v mitochondriích
a výsledná mitochondriální dysfunkce a deficit ATP může vést k indukci buněčné smrti
(HEMMERLIN et al., 2004). Etylén indukuje buněčnou smrt buněk BY-2 suspenze
v G2/M-fázi (HERBERT, et al., 2001).
TUMURA et al. (1999) měřili aktivitu telomerázy ve všech fázích buněčného
cyklu synchronizované BY-2 suspenze. Aktivita byla nízká až nedetekovatelná
ve většině fází buněčného cyklu, výrazný nárůst aktivity telomerázy byl zaznamenán
v rané S-fázi a v této fázi nebyla indukce její aktivity přerušena známými inhibitory
aphidicolinem, který inhibuje DNA-polymerázu a hydroxymočovinou, která inhibuje
RNA-reduktázu, ale byla inhibována olomoucinem, což je známý inhibitor
CdC2/Cdk2-kináz při přechodu z G1 do S-fáze buněčného cyklu. Výsledky studie
naznačují, že aktivita telomerázy není přímo spojená s replikační DNA-polymerázou,
ale je spíše spouštěčem vstupu buněk do S-fáze. Různé typy auxinů (IAA, NAA
a 2,4-D) o koncentraci 1 µM zesilují aktivitu telomerázy na začátku S-fáze 2-3-krát,
u růstově neaktivní kyseliny 2,3-dichlorfenoxyoctové (2,3-D) nebyl tento efekt
zaznamenán. Potenciál IAA indukovat aktivitu telomerázy je závislý na výši její
koncentrace. Koncentrace 1 a 10 µM stimulovaly její aktivitu, koncentrace 0,01;
0,1 a 100 µM nezaznamenaly žádnou aktivitu. Tato pozorování jsou v souladu
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s předchozími pokusy a poukazují na to, že IAA je biologicky aktivní při koncentracích
v rozmezí 1 – 10 µM. Tudíž je velmi pravděpodobné, že v přirozeném prostředí probíhá
indukce aktivity telomerázy v rané S-fázi s biologickým účinkem endogenního auxinu.
Celkově lze shrnout, že aktivita telomerázy je specificky indukovaná auxiny
v konkrétní fázi buněčného cyklu. Následující studie ukázala, že aplikace ABA účinně
inhibovala auxinem vyvolanou aktivitu telomerázy. Výsledky nové studie naznačují, že
existuje hormonální vztah mezi auxinem a ABA pro regulaci aktivity telomerázy
v průběhu buněčného cyklu tabákových buněk. Aplikace kyseliny okadaové, nebo
cantharidinu (potenciální inhibitory enzymu protein2Afosfatázy) způsobila vysokou
úroveň aktivity telomerázy, která se udržela ještě dalších 14 hodin po M-fázi. Aplikace
exogenní protein2Afosfatázy rychle snížila aktivitu telomerázy a následné přidání
kyseliny okadaové a cantharidinu ji opětovně účinně zvýšily. Výsledky studie
prokazují, že antagonistické vztahy auxinu a ABA a procesy fosforylace a defosforylace
komplexu telomerázy jsou zapojeny v regulaci aktivity telomerázy v průběhu
buněčného cyklu (YANG et al., 2002).
SANO et al. (2009) studovali působení draselných iontů (K+) během dělení buněk
tabáku BY-2. Obecně je známo, že jednou z důležitých funkcí draslíku v buňce je
osmotická regulace. Fyziologické analýzy prokázaly nutnost přítomnosti K+ pro dělení
buněk a jejich prodlužování. Snížení koncentrace K+ a současné snížení osmotického
tlaku v dělících se buňkách prokázalo, že zvýšený osmotický tlak způsobený zvýšenou
koncentrací K+ není nezbytně nutný pro normální buněčné dělení. Nedostatek K+ ale
snižuje aktivitu dělení buněk a pH cytoplazmy.
Výsledky analýz prokazují, že tabákové buňky používají draselné ionty k regulaci
cytoplazmatického pH v průběhu buněčného dělení spíše než k regulaci osmotického
tlaku a aktivita efluxového přenašeče určuje, zda buňky projdou buněčným dělením,
nebo se spíše prodlouží. Pro srovnání vlivu K+ na prodloužení a dělení buněk byla
použita kultura protoplastů tabákových buněk. Koncentrace 21 mM KNO3 (donor K+),
5,4 x 10-7 M auxinu (NAA) a 4,4 x 10-6 M cytokininu (BA) v médiu indukovala
prodloužení buněk a desetkrát vyšší koncentrace 5,4 x 10-6 NAA indukovala buněčné
dělení. V médiu s nízkou koncentrací (1 mM) KNO3 se začaly protoplasty prodlužovat,
ale jejich délka po 3 až 5-ti dnech dosáhla pouze 60-70 % délky buněk ve standardním
médiu. Bylo zjištěno, že úbytek NH4NO3, další důležité složky MS média, neměl vliv na
prodloužení buněk, což nasvědčuje tomu, že redukce prodloužení buněk v médiu
s nízkou koncentrací KNO3 byla příčinou nedostatku K+ pravděpodobněji, než
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vyčerpáním NO3- v médiu. Aplikace inhibitoru aktivity influxového přenašeče CsCl
(5 mM) potlačila příjem K+ do buněk a současně jejich prodloužení. V médiu s vyšší
koncentrací NAA, která podporuje dělení buněk snížení koncentrace K+ a nebo přidání
CsCl zase vedlo ke snížení dělení buněk. Pro stanovení akumulace K+ v buňkách byla
použita metoda atomové adsorpční spektrofotometrie. Buňky první den kultivace
akumulovaly stejné množství K+ v médiu podporující prodloužení i v médiu podporující
buněčné dělení. Následně se ale množství K+ v buňkách zvýšilo v médiu podporujícím
prodloužení buněk a snížilo v médiu podporujícím dělení buněk. Tyto výsledky
naznačují, že akumulace K+ v buňce zvyšuje osmotický tlak a podporuje buněčné
prodlužování. V průběhu buněčného dělení se uvolňuje K+ do média aktivitou
efluxového přenašeče a snižuje se osmotický tlak. Aplikace alkalického činidla do
média s nízkou koncentrací K+ zvýšila aktivitu dělení buněk, která byla předtím snížena
vlivem nízké koncentrace K+. Bylo také zjištěno, že úbytek K+ snižuje pH a okyseluje
cytoplazmu. Alkalická činidla nahrazují funkci K+ zvýšením cytoplazmatického pH,
které indukuje buněčné dělení. Výsledky analýz dokazují, že vysoký osmotický tlak
způsobený přítomností K+ není nezbytně nutný pro normální průběh buněčného dělení.
Tato studie také prokázala, že regulace aktivity efluxového přenašeče může být jedním
z cílů přenosu signálu auxinu, který umožňuje regulaci „přepínání“ dělení nebo
prodlužování tabákových buněk BY-2.

4.1.3 Morfologie a cytologie buněk BY-2
Suspenze buněk tabáku označená autory NAGATA et al. (1992) jako BY-2 je
typickým představitelem rostlinné buňky obsahujícím téměř všechny typy organel
nalezených v jiných typech buněk včetně značného počtu mitochondrií. Suspenze BY-2
je tvořena charakteristickými vícebuněčnými jednořadovými řetízky (singlety), které
spontánně nedisociují na jednotlivé buňky. Buňky bez přítomnosti 2,4-D řetízky
nevytváří. Za standardních podmínek je suspenze fenotypově stabilní a neadheruje
k podkladům. Se zvyšováním počtu buněk na počátku kultivace se zmenšuje jejich
objem, později se nepatrně zvětšuje (KOENS et al., 1995).
Buňky BY-2 neobsahují chloroplasty, suspenze tedy není schopna procesu
fotosyntézy a je závislá na exogenní výživě. Z tohoto důvodu jsou buňky přizpůsobeny
absorbovat všechny druhy látek z média, včetně těch, které nejsou potřebné pro růst.
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Velmi snadno, rychle a efektivně pronikají membránami buněk inhibiční látky, nebo
prekurzory isoprenoidních biosyntetických drah (HEMMERLIN et al., 2004).
Buňky ale vždy obsahují proplastidy, nebo leukoplasty (NAGATA et al., 1992),
které se mohou za specifických podmínek přetvářet na amyloplasty (MIYAZAWA et
al., 2002). Ty jsou často rovnoměrně rozložené v cytosolu, nebo se také někdy seskupují
okolo jádra, což je jev, který nikdy nebyl pozorován u jiných tabákových linií, nebo linií
Arabidopsis (HEMMERLIN et al., 2004). Bylo potvrzeno, že amyloplasty se nikdy
netvoří v přítomnosti auxinů, aplikace cytokininů naopak urychluje jejich vývoj
i akumulaci škrobu. V přítomnosti BA jsou proplastidy konvertovány na amyloplasty
během 48 hodin. Tyto dva regulátory rozdílně regulují expresi genů pro biosyntézu
škrobu (MIYAZAWA et al., 1999).
Jádra mají za normálních okolností kulovitý tvar a jsou často umístěná na jedné
straně buňky, téměř se dotýkající cytoplazmatické membrány. Pozice jader se mění
v procesu přípravy na mitózu, ve kterém jádra migrují do centrální oblasti buňky.
Extrémně prodloužená jádra buněk BY-2 byla zjištěna po prvním dnu kultivace
při expozici 0,05 mM Cd2+ (KUTHANOVÁ et al., 2004). Tato koncentrace také ukázala
granulovou strukturu chromatinu u všech buněk a fragmentaci cca 30 % interfázových
jader na několik mikrojader.
U

70-80 %

buněk

se

vyskytly

četné

malé

vezikuly,

nebo
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v perinukleárním prostoru cytoplazmy. Buňky BY-2 suspenze dále obsahují 600 až
1200 diktyozomů (NEBENFÜHR et al., 2000). Kontrolní varianta (0,2 mg/l 2,4-D)
ukázala rovnoměrné rozmístění jednotlivých cisteren, nebo malé skupinky cisteren
diktyozomů v cytoplazmě, zatímco při absenci auxinů byly cisterny seskupeny v okolí
jádra a již po 1,5 dni se začaly akumulovat dvojnásobně velké vezikuly v okolí cisteren.
Seskupování v okolí jádra je zřejmě důsledkem zastavení proudění cytoplazmy.
Velikost buněk kontroly se pohybuje mezi 40 – 60 µM během šestidenní
kultivace, bez dodání auxinu obsahují zvětšené vakuoly, mají oválný až kulovitý tvar
a jejich velikost se pohybuje v rozmezí 54 – 110 µM (WINICUR et al., 1998). Drsné
endoplazmatické retikulum (ER) je za standardních podmínek lokalizováno v okolí
jader. Buňky ošetřené řasovým toxinem microcystinem-RR o koncentraci 60 µg x mL-1
měly ER „ovinuté“ okolo jiných organel včetně mitochondrií. V exponovaných buňkách
vzniká také velké množství lysosomů a vakuol a mechanismus adaptivního procesu
autofagie – ukládání toxinů do vakuol vede k udržování minimálního množství toxinu
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v jádru a cytoplazmě a hraje důležitou úlohu v následném procesu detoxikace (HUANG
et al., 2009).
SIEBERER et al. (2009) studovali cytologické změny v tabákové buněčné
suspenzi BY-2 během osmidenního experimentu na mezinárodní vesmírné stanici ISS
(v březnu-dubnu 2006). Uvádějí, že celé rostliny normálně rostou ve vesmíru a proto by
měly mít neporušené funkční mikrotubuly cytoskeletu. Buňky tabáku byly vybrány pro
svou vysokou odolnost, životaschopnost a dostatečnou velikost pro analýzu kortikálních
mikrotubulů. Experiment ve vesmírné laboratoři v podmínkách stavu beztíže prokázal,
že hustotu, organizaci a orientaci kortikálních mikrotubulů v izolovaných stěnách
rostlinných buněk, orientaci mikrovláken celulózy, buněčnou proliferaci a tvar buněk
stav beztíže nijak neovlivnil. Bylo zjištěno, že integrita na úrovni pletiv rostlin není
nezbytně nutná pro normální růst a dělení izolovaných buněk a správnou funkci jejich
buněčných struktur ve vesmíru.
Ke studiu byly použity buňky z 9 dnů staré, nedělící se kultury, které byly
přepasážované do MS média s absencí vitamínů a obsahem 0,2 mg/l 2,4-D a před
startem uchované ve tmě při teplotě 4 °C. Počáteční inokulum obsahovalo 0,7 x 10-6/ml
buněk. Mitotický index inokula měl 36 h před startem nulovou hodnotu. 12 hodin po
startu, při teplotě 21 °C se rychle zvýšil a dosáhl svého maxima 1,2 % a nadále již
jenom klesal, po 8 dnech dosáhl hodnoty 0,3 %. Průměrná velikost buněk, délka cca
53 µm, šířka 32 µm a tvar se nelišil od kontrolní varianty na Zemi. Také počet buněk
byl na konci kultivace srovnatelný s kontrolou na Zemi. Tyto pozitivní výsledky pokusu
jsou důležitým zjištěním pro možnosti vypěstování rostlin ze zásob buněčných kultur,
ošetřených kryoprezervací během dlouhých kosmických letů.

4.1.4 Programovaná buněčná smrt (PCD) v buněčných kulturách
Programovaná buněčná smrt (PCD) je základní součástí geneticky regulovaného,
vývojového programu a obranných mechanismů živočichů a rostlin. Jako příklad
typické fyziologické a vývojové PCD v rostlinách můžeme uvést proces vzniku
vějířovitých listů palem, ve kterých buňky mezi jednotlivými budoucími lístky čepele
realizují PCD.
PCD byla definována jako sekvence potenciálně přerušitelných událostí, které
vedou k regulovanému a organizovanému rozkladu buněk (LOCKSHIN a ZAKERI,
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2004). Je to proces nezbytný pro selektivní likvidaci určitých buněk, které mohou
ohrozit integritu multicelulárního organismu. U živočichů byly popsány 3 základní
formy PCD: apoptóza, autofagie („self-eating“) a nekróza, u rostlin apoptotický typ
PCD/„apoptotic-like“ PCD, nekróza/„non-lysosomal“ PCD, autofagie a autolýza.
Rozdíly mezi jednotlivými typy PCD určují odlišné morfologické projevy. Forma
apoptóza byla původně popsána u živočichů velmi specifickými morfologickými
termíny jako je smršťování (zmenšování) obsahu buněk (protoplastu), „blebbing“
plazmatické membrány (degradace kortikálního cytoskeletu a vznik váčkovitých
výrůstků z membrány), kondenzace chromatinu, štěpení DNA na oligonukleozomální
jednotky („ladder“/žebříček) aktivovanými endonukleázami a fragmentace (rozpad)
jader až rozpad celé buňky na apoptotická tělíska („apo-bodies“) (Obrázek 4C)
s následnou fagocytózou (pohlcení a rozklad tělísek lysozomy okolních buněk).
U rostlin fagocytóza neprobíhá, zakončení degradační dráhy může zahrnovat
proces autolýzy. Často se uvádí, že silné buněčné stěny rostlin zabraňují procesu
fagocytózy (van DOORN a WOLTERING, 2005). Apoptotická tělíska nejsou běžným
znakem PCD u rostlin, což je zásadní rozdíl a proto byl u rostlin navržen termín
„apoptotic-like“ PCD (AL-PCD), namísto termínu apoptóza, která byla původně
definována v roce 1972 u živočichů (KERR et al., 1972).
V živočišných buňkách jsou mitochondrie klíčovými organelami pro spouštění
PCD a jimi uvolněný cytochrom c současně s dalšími apoptogenními proteiny vytváří
velký komplex zvaný apoptozom, který je schopen konvertovat prokaspázu 9 na
kaspázu 3 a aktivovat skupinu cysteinových proteáz (kaspáz). Mitochondrie hrají
zásadní úlohu při PCD a program apoptóza nastává po poškození většího množství
mitochondrií. Při poškození všech mitochondrií a při vyčerpání molekul ATP nastává
neorganizovaná nekrotická buněčná smrt (REAPE et al., 2008).
Studium mechanismu PCD v celistvých rostlinách je obtížné, protože často
probíhá v zanořené malé skupině buněk obklopené skupinou zdravých buněk. Existuje
celá řada důvodů proč používat in vitro buněčné systémy pro studium mechanismu
PCD. Jako příklady lze uvést uniformitu kultury, která se vyznačuje rychle se dělící
homogenní kolekcí buněk. Dále je to snadná synchronizace a jednotná aktivace buněčné
smrti v celé populaci buněk a pomocí mikroskopu a markerů možnost sledování
průběhu buněčné smrti v reálném čase. Buňky in vitro kultur jsou nediferencované
a mohou být snadno rozdělené na jednotlivé buňky, nebo protoplasty, což snižuje
složitost buněčného prostředí.
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Nicméně buněčné kultury nejsou vždy nediferencované a v těchto případech je
možné je použít ke studiu regulované vývojové PCD (embryogeneze, xylogeneze, nebo
senescence) (McCABE a LEAVER, 2000). AL-PCD studovaná u buněk rostlinných
buněčných kultur je nejčastější a je to poměrně rychlý proces se zřetelnou změnou
morfologie uhynulých buněk, která je viditelná už 4 - 6 hodinách po narušení a zvýšené
propustnosti

mitochondriální

membrány

a uvolnění

cytochromu c

a jiných

apoptogenních proteinů z mitochondrií a aktivaci specifických enzymů v cytoplazmě.
Rostliny stejně jako živočichové uvolňují z mitochondrií cytochrom c a další proteiny,
ale u rostlin Arabidopsis bylo zjištěno, že v genomu nejsou přítomny geny pro klasické
kaspázy. Jsou přítomny pouze některé typy proteáz (DEVDázy) s aktivitou kaspáz
(REAPE et al., 2008).
Nejviditelnější

morfologickou

změnou

v průběhu

AL-PCD

je

oddělení

cytoplazmatické membrány od buněčné stěny a kondenzace protoplastů (Obrázek 4A).
Fragmentace DNA na oligonukleozomální jednotky (často na 180 bp) aktivovaná
endonukleázami a fragmentace jader jsou dalšími charakteristickými ukazately
AL-PCD. Obsah chlorofylu nebyl detekován v buňkách s fragmentovanými jádry.

Obrázek 4

Zjednodušené schéma morfologických změn u jednotlivých forem PCD
(A) AL-PCD, (B) autofagie, (C) apoptóza (van DOORN a WOLTERING, 2005)
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V rostlinách byla fragmentace DNA pozorována při degradaci aleuronové vrstvy
a endospermu, stárnutí okvětních lístků a pestíků, nebo během vývoje prašníků.
Fragmentace DNA se vyskytuje v pozdní fázi procesu buněčné smrti, krátce před
autolýzou.

Nové morfologické analýzy předpokládají, že oligonukleozomální

fragmentace je spojena se ztrátou integrity vakuol (JONES, 2001). Všechna dosavadní
zjištění zatím vedou k závěru, že během vývojové PCD v rostlinách ve většině případů
je podstatou a společným mechanismem PCD programovaný kolaps vakuol, které
uvolní hydrolázy a tento proces iniciuje moment buněčné smrti (KUTHANOVÁ et al.,
2008). Rostlinné buňky se zdají být předurčeny pro rychlou autolýzu. Enzymatický
aparát je připraven zprostředkovat rychlé štěpení DNA, které vyvolává náhodný, nebo
naprogramovaný vakuolární kolaps (KUTHANOVÁ et al., 2008).
Termín autofagie popisuje proces degradace nadbytečných, nebo nepotřebných
cytoplazmatických látek a produktů metabolismu lysozomální činností a bývá také
spojován s reakcí buněk na nedostatek živin (např. uhlíku) v médiu (ROSE et al., 2006).
Autofagie (mikro- a makro-autofagie) je charakteristická masivní vakuolizací
cytoplazmy, buňky ale nemusí vždy procházet buněčnou smrtí a v těchto případech je
funkcí autofagie ochrana buněk před smrtí. Pokud však buňky projdou fatální destrukcí:

tedy procesem, po kterém následuje smrt, je důležité označit tento proces jako autofagie
typu II (také mega-autofagie) (Obrázek 4B). Autofagie je výrazněji pomalejší proces
ve srovnání s AL-PCD (REAPE et al., 2008). Vakuoly buněk při AL-PCD během
kondenzace cytoplazmy naopak svou velikost zmenšují.
Detekce fragmentů DNA odlišuje AL-PCD od nekrózy (DANON et al., 2000).
Abiotický stres může vyvolat AL-PCD, nebo nekrotickou buněčnou smrt. Různé
kultury buněk jsou ale odlišně citlivé na určitou hladinu stresu, který způsobuje
AL-PCD v jedné kultuře, zatímco v jiné je příčinou už rozsáhlých nekróz.
Kondenzovaná morfologie je pozorována u buněk vystavených různým stresorům
(H2O2, extrémní teploty-teplo i chlad, UV záření, nebo při hypersenzitivní reakci
na elicitory a různé chemické látky). Tabákové buňky vystavené chladu 5 – 6 °C
vykázaly kondenzaci protoplastu a chromatinu a fragmentaci DNA (KOUKALOVÁ
et al., 1997).
35

AL-PCD byla indukována v buněčné suspenzi BY-2 kadmiem (CdSO4)
o koncentraci 0,05 mM (KUTHANOVÁ et al., 2004). Po 24 hodinách byla pozorována
extrémně protáhlá jádra, buněčné dělení bylo přerušeno a po 3 dnech se projevilo
prodloužení buněk. Životnost buněk se snížila o 60 % po 24 hodinách. Četné malé
vakuoly byly detekovány v cytoplazmě po 3 dnech kultivace. Fragmentace DNA
dosáhla po 24 hodinách 10 %, po 7 dnech 45 %. Buňky BY-2 ošetřené 1 mM kadmia
uhynuly během 6 hodin, tedy příliš rychle, aby mohly projít celým procesem AL-PCD.
Abnormální vláknitá struktura jader byla pozorována už po 1 hodině.
VÍTEČEK et al. (2007) studovali programovanou buněčnou smrt indukovanou
kyanidem uvolněným z nitroprusidu sodného, nitroprusidem sodným (SNP; donor NO)
a peroxidem vodíku v tabákové BY-2 buněčné suspenzi. Bylo zjištěno, že buněčná smrt
byla vyvolaná pouze kombinací 0,5 mM SNP a 0,5 mM glukózy s 0,5 U/ml
glukózooxidázou (GGO; donor H2O2), kyanid nebyl zapojen do indukce buněčné smrti.
Buněčná smrt způsobená SNP a GGO nastala během 12 hodin, působení SNP potvrdilo
toxický účinek z důvodu poklesu aktivity intracelulárních esteráz a oxidoreduktáz.
Počet intaktních jader BY-2 buněk se postupem času snižoval a po 12 hodinách dosáhl
cca 20 %. Nízký počet mitotických jader (cca 4 %) se během kultivace významně
neměnil, ale po 6 hodinách již mitóza téměř neprobíhala. První projevy kondenzace
jaderné hmoty byly zaznamenány po 2 hodinách a po 8 hodinách měla většina jader
kondenzovaný chromatin. U více než 70 % mrtvých buněk byla také pozorována
kondenzovaná cytoplazma. Další typický projev PCD - oligonukleozomální
fragmentace DNA nebyl zaznamenán.
YIN et al. (2006) uvádějí, že mikrocystin-RR je nebezpečný toxin produkovaný
řasami a sinicemi indukující oxidativní poškození v rostlinných a živočišných buňkách.
Dosud ale nebylo zjištěno, jestli mikrocystin-RR může indukovat AL-PCD
v rostlinných buňkách. Po 6 dnech expozice vysokou koncentrací mikrocystinu 50 mg/l
(asi 50 mM) byly pozorovány morfologické změny a znaky AL-PCD buněk tabáku
BY-2, které se vyznačovaly intenzivní kondenzací jaderného chromatinu a jádry
lokalizovanými při okraji buněk. Úmrtnost buněk po 8 dnech dosáhla přibližně 17 %.
Nízká koncentrace 0,1 mg/l neprokázala žádné změny ve srovnání s kontrolní kulturou.
SAITO et al. (2005) zkoumali molekulární mechanismy rezistence tabákové
suspenze BY-2. Pravidelnou subkultivací buněk BY-2, která byla prováděna každý
týden po dobu 12 měsíců do média obsahujícího 700 µM NiCl2 byla odvozena nová
buněčná linie NIT, která prokázala odolnost nejen vůči niklu, ale také vůči mědi
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(CuSO4; pH 4,0) a hliníku (AlCl3; pH 4,0), ale nevykázala odolnost vůči jiným
abiotickým stresům; salinitnímu (NaCl), osmotickému (mannitol), teplotnímu (snížení
teploty na 4 °C) a toxicitě kadmia (CdCl2), manganu (MnSO4; pH 4,5), železa
(Fe-EDTA; pH 4,5)

a

zinku (ZnSO4, pH 4,5). NIT buňky a standardní tabákové buňky

BY-2 byly kultivované při různých koncentracích NiCl2. Růst standardních BY-2 buněk
byl omezen a jejich čerstvá hmotnost redukována při koncentracích vyšších než 300 µM
NiCl2 a růst byl zcela inhibován při koncentraci 700 µM NiCl2. Tato koncentrace byla
letální pro 99 % buněk. Buňky NIT dobře rostly při koncentraci 700 µM a neztratily
schopnost růstu ani po přepasážování a následné šestiměsíční subkultivaci do médií bez
NiCl2. Ve srovnání s BY-2 buňkami také kultivovanými bez NiCl2 však byla čerstvá
hmotnost v exponenciální fázi 3. -5. den snížena a ve stacionární fázi 7. den redukována
až o cca 20-30 %. Při absenci niklu v médiu byly 7. den pozorovány shluky malých
buněk BY-2, při nízké koncentraci 200 µM NiCl2 byly buňky mírně zvětšené
a při vysoké koncentraci 700 µM se u buněk objevil typický znak AL-PCD –
kondenzovaná cytoplazma. Buňky měly také často hnědou cytoplazmu. Buňky NIT
byly prodloužené, byly vakualizované a tvořily dlouhé řetízky ve velkých shlucích. Po
7 dnech expozice 700 µM NiCl2 byly buňky prodloužené až pětinásobně. Koncentrace
10 µM mědi významně redukovala a koncentrace 20 µM Cu úplně inhibovala růst
buněk BY-2. Koncentrace 30 µM Cu neovlivnila růst NIT buněk. Koncentrace hliníku
600 µM byla pro buňky BY-2 letální, zatímco u NIT buněk redukovala růst buněk
pouze o 25 %. U buněk NIT byl také zjištěn vyšší obsah prvků K, Ca, a Mg, ve srovnání
s BY-2 buňkami. NIT buňky vystavené různým stresům také konstitutivně vylučovaly
2 specifické proteiny SP1 a SP6 β-D-xylosidázy, BY-2 buňky vylučovaly jen nízké
množství těchto proteinů a to pouze při expozici niklem. NIT buňky postupnou
subkultivací akumulovaly a zakonzervovaly přibližně 2 mM niklu z média obsahujícího
700 µM NiCl2, tedy třikrát více, než je extracelulární koncentrace Ni. Dále byl
zaznamenán třikrát vyšší obsah histidinu, pětkrát vyšší obsah argininu a 2-3-krát vyšší
obsah oxalátu, citrátu, 2-oxoglutarátu a glutamátu ve srovnání se standardními buňkami
kultivovanými při vysoké koncentraci niklu 700 µM NiCl2. Obsah kyseliny citronové
v buňkách NIT dosáhl 4 mM, což je dostatečné množství pro hypotetické vytvoření
chelátového komplexu se 2 mM niklu. Nikl byl pomocí specifických fluorescenčních
barviv lokalizován převážně ve vakuolách buněk u obou suspenzí. U NIT buněk byl
nikl detekován také v blízkosti jádra, v buněčné přehrádce a cytoplazmě. Transport
komplexu

Ni-organická

kyselina

nebo
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komplexu

Ni-histidin

do

vakuol

a kompartmentace těžkých kovů ve vakuolách může být důležitým objasněním
mechanismu přispívajícího k detoxikaci, vysoké odolnosti a hyperakumulaci niklu
tabákovými buňkami NIT.
U nádorových buněk živočichů bylo prokázáno, že při nízké úrovni vyvolaného
stresu byly buňky schopné opravit poškození, zatímco vysoká hladina stresu vedla
k organizované apoptóze (LENNON et al., 1991). Nízké dávky ultrafialového záření
UV-B indukovalo apoptózu u buněk keratinocytů, vysoké dávky vedly následně až
k nekrózám (MAMMONE et al., 2000). Na přechodu z apoptózy do nekrózy tedy
zřejmě existuje určitý kritický stupeň, kterým kultura prochází v průběhu vyvolávaného
stresu.
Termín apoptóza (u rostlin AL-PCD) je tedy používaný pro programovaný
a dobře

organizovaný

způsob

buněčné

smrti,

jehož

výsledkem

je

série

charakteristických morfologických změn a degradace DNA, zatímco termín nekróza je
používaný pro chaotický a neregulovaný způsob buněčné smrti s vysokým stupněm
poškození. Nekrotická smrt může být definována jako nekontrolovaný sled reakcí
následovaný po nevratném poškození buněčných membrán vyvolaný velmi vysokými
dávkami stresových faktorů (McCABE a LEAVER, 2000). Během nekrózy buňka ztrácí
schopnost osmoregulační funkce, což vede k destabilizaci membrány a k průniku vody
a iontů dovnitř buňky a dochází až k jejímu prasknutí. V průběhu AL-PCD plazmatická
membrána zachovává svou integritu. Degradace DNA aktivitou endonukleáz v průběhu
nekrózy nebyla zjištěna (DANON et al., 2000). Při působení velmi vysokých teplot je
degradace DNA způsobena spíše extrémním teplem než aktivitou nukleáz (McCABE et
al., 1997). Kondenzovaná morfologie nebyla pozorována u buněk, které prošly
nekrotickou smrtí a nekrotizované buňky je bez barvící techniky obtížné rozpoznat
od živých buněk (McCABE a LEAVER, 2000).

4.2 Rostlinné růstové regulátory – auxiny
4.2.1 Nativní a syntetické auxiny
Nejdéle známou skupinou rostlinných hormonů jsou auxiny. Jejich existence byla
zjištěna již ve 20. letech minulého století. Název auxin pochází z řeckého slova
„auxein“- zvětšení, a byl zaveden WENTEM (1928) na základě jeho pokusů
s koleoptily ovsa, při nichž prokázal, že jejich špičky produkují látku, která difunduje
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do agaru a stimuluje růst. Nejznámnějším zástupcem přirozených auxinů, který je
v rostlině zřetelně nejvíce zastoupen je po chemické stránce kyselina indolyl-3-octová
(IAA), která byla nejdříve identifikována při ovesném koleoptilovém testu z lidské moči
(KÖGL et al., 1933), dále v kvasinkách, v houbě Rhizopus suinus a v roce 1946 poprvé
ve vyšší rostlině – v nezralých obilkách kukuřice. Následně byl její výskyt potvrzen
u dalších druhů vyšších rostlin, bakterií, hub a řas (THIMANN, 1977). Díky novým
citlivým metodám byly v rostlinách nalezeny další přirozené auxiny: 4-chlor-indolyl-3octová kyselina (4-Cl-IAA), indolyl-3-máselná kyselina (IBA) a fenyloctová kyselina
(PAA) (Obrázek 5). PAA je poměrně stálá látka. Byla zjištěna v plodech ovocných
stromů, její koncentrace je vyšší než IAA, její účinnost je ale naopak výrazně nižší. IAA
a PAA se řadí ke slabým organickým kyselinám. Jsou to krystalické látky lipofilního
charakteru, špatně rozpustné ve vodě a kyselých, nebo neutrálních vodných roztocích.
Naopak dobře rozpustné jsou v organických rozpouštědlech a v zásaditých vodných
roztocích.
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Chemická struktura nativních auxinů

Výchozí látkou biosyntézy IAA je aminokyselina L-tryptofan a její syntéza může
probíhat

několika

drahami:

indolylpyruvátovou,

tryptoaminovou,

nebo

indolyacetalovou. Bakterie Agrobacterium tumefaciens transformuje rostlinné buňky
přes unikátní biosyntetickou dráhu IAA. Tryptofan je převeden na IAA dvěma kroky.
První enzym tryptofan monooxygenáza (IaaM) mění tryptofan na indol-3-acetamid
(IAM) a ten se konvertuje aktivitou enzymu indol-3-acetamid hydrolázou (IaaH)
na IAA (PATTEN a GLICK, 1996). Geny kódující tyto enzymy byly použity pro změnu
hladiny IAA v transgenních rostlinách (KLEE a ROMANO, 1994).
IAA je nestabilní látka, která je snadno degradována dekarboxylací za pomoci
peroxidáz (NORMANLY et al., 1995), oxidací na kyselinu oxindol-3-octovou, nebo

39

může nejdříve vytvořit konjugát s aspartátem a dále být také oxidována (BANDURSKI,
et al., 1992).
Velká část auxinu vzniká v primárních meristémech, hlavně tedy ve vzrostném
vrcholu stonku a je transportována do ostatních částí bazipetálně (od vrcholu rostliny
k bázi) (LOMAX et al., 1995). Během transportu současně inhibuje větvení
(THIMANN a SKOOG, 1934). Jakmile auxin dosáhne kořenů, je ihned degradován
enzymem IAA oxidázou, ale i přesto se určité množství může místně akumulovat
a podporovat buněčné dělení.
REED et al. (1998) předložil důkazy spojující transport auxinu ze stonku
do kořenů s regulací založení a vývoje postranních kořenů u rostlin Arabidopsis. Při
odstranění růstového vrcholu vystoupí úžlabní pupeny z inhibice a ty následně
prorůstají. Bazipetální transport má význam pro udržení apikální dominance, polarity
buněk i celé rostliny. Distribuce auxinu reguluje také opad listů a plodů. V opadové
zóně jsou buňky aktivní, dokud přes ni prochází IAA. Zastavením distribuce auxinu se
aktivují lytické procesy a opad listů, nebo plodů.
Auxin dále vzniká také v sekundárních meristémech, především v kambiu;
v orgánech rostlin se tvoří ve zrajících plodech, květních orgánech, semenech
a mladých listech rostlin. V souvislosti s radiálním růstem může přechodně docházet
k akumulaci auxinu v bazálních částech rostlin. Nejvíce auxinu je přítomno v mladých
orgánech, se stárnutím rostlin jeho obsah klesá a je ovlivňován zejména světlem
(VINCE-PRUE, 1985).
Vedle přirozených auxinů byla nalezena řada syntetických auxinů – derivátů IAA,
které mají charakter organických kyselin. Od 40. let 20. století se připravují uměle
a mají podobné fyzikálně-chemické a chemické vlastnosti i růstové účinky jako IAA.
IAA je však pro praktické použití příliš nestálá.
Syntetické auxiny jsou látky vysoce stabilní, jejich společným základem je
aromatické jádro a karboxylová skupina a mezi těmito dvěma skupinami musí být
alespoň jeden uhlíkový, nebo kyslíkový atom. V praxi se tyto látky používají v lihovém,
nebo vodném roztoku, v pudru nebo pastě.
K nejvýznamnějším a nejúčinnějším zástupcům s vysokou biologickou aktivitou
v komerční sféře patří kyselina 1-naftyloctová (NAA), která se přidává do prostředků
pro stimulaci růstu a zakořeňování rostlin, a kyseliny 2,4-dichlorfenoxyoctová (2,4-D),
2,4,5-trichlorfenoxyoctová

(2,4,5-T)

a
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2-metyl-4-chlorfenoxyoctová

(MCPA)

(Obrázek 6). Jejich soli a estery se v zemědělské praxi využívají pro herbicidní účely
(ZBIROVSKÝ et al, 1960).
Stimulace dlouživého růstu je nejlépe prostudovaným účinkem auxinů. S růstovou
stimulací souvisí také úloha v regulaci fototropismu a gravitropismu (WENT
a THIMANN, 1937).
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Chemická struktura syntetických auxinů

Obecně je potvrzeno, že koncentrace exogenních auxinů 10-7 až 10-5 mol.l-1 růst
stimulují, vyšší koncentrace naopak růst rostlin inhibují v souvislosti se zvýšenou
tvorbou etylénu (BURG a BURG, 1968). Auxiny stimulují dělení buněk (HAGEN
a GUILFOYLE, 2002) a intususcepci (dlouživý růst buněčných stěn, Obrázek 7).

Obrázek 7

Intususcepce (dlouživý růst buněčných stěn) – ilustrační model

Přemístěním iontů vodíku H+ se buněčná stěna acidifikuje (RAYLE a CLELAND,
1992) a vytváří se tak vhodné prostředí pro aktivaci a činnost hydrolytických enzymů
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(např. celuláz), které štěpí polysacharidy, jejichž přirozenou funkcí je zachovávat
pevnou strukturu. Stimulace dělení buněk byla potvrzena v mnoha systémech in vitro.
Auxin také ovlivňuje polaritu buněk, a tudíž hraje důležitou úlohu také při diferenciaci
buněk (HAGEN a GUILFOYLE, 2002). U explantátových kultur auxin podněcuje
tvorbu adventivních kořenů. Auxiny v kombinaci s cytokininy tvoří základní složku
živných médií pro explantátové kultury.
Různé orgány rostlin jsou specificky citlivé vůči exogenní aplikaci auxinů
a zvýšením jejich koncentrace může účinek stimulační přecházet v účinek inhibiční.
Syntetické auxiny napodobují účinky vysokých koncentrací nativních auxinů (IAA),
většina rostlin je ale neumí odbourávat a musí na ně reagovat (epinastické ohyby
nadzemních

částí,

tvorba

adventivních

kořenů,

tvorba

tumorů,

zastavení

růstu) (ASHTON a CRAFTS, 1973).

4.2.2 Kyselina 2,4-dichlorfenoxyoctová (2,4-D), její soli a estery
Kyselina 2,4-dichlorfenoxyoctová (2,4-D) je krystalická, bílá látka, téměř bez
zápachu. Je to chlorem substituovaná aromatická sloučenina, jejíž benzenové jádro je
spojeno éterickou vazbou s kyselinou octovou. 2,4-D je látka dobře rozpustná
v organických rozpouštědlech, špatně se rozpouští ve vodě a minerálních olejích. Její
bod tání je 138-141 °C a bod varu 160 °C.
Pro herbicidní účely je 2,4-D používaná již od roku 1946 a na rostliny je
aplikovaná jako herbicid ve formě solí nebo esterů (Obrázek 8) (ZBIROVSKÝ et al,
1960). Soli a estery jsou látky dobře rozpustné ve vodě i v organických rozpouštědlech.
Nejčastěji používaná je sůl sodná, ale lze připravit i soli draselné a amonné a dobře
a rychle pronikají do listů i soli amoniové a alkamoniové.
Z esterů 2,4-D jsou pro aplikaci na kulturní plodiny nejvhodnější nižší estery
netěkavé, odvozené od alkoxyalkoholů, glykolů, nebo polyethylenglykolů a jejich
esterů. Výhodou použití nižších jednodušších esterů 2,4-D (metylester-2,4-D) je jejich
vysoká toxicita a rychlejší účinek - tedy menší spotřeba herbicidu, odolnost vůči
splavení deštěm a možnost aplikace v olejových postřicích. Vyšší estery 2,4-D jsou
pro rostliny méně toxické až netoxické.
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C5H11 -, (CH3)2CH(CH2)2 -
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(C4H9)2NH -

di-n-butylamonium

C8H17 -

n-oktyl

(C4H9)3N -

tri-n-butylamonium

C5H11(C2H5)CH -

2-etylhexyl

benzylamonium

C16H33 -
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2-methoxypropyl
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2,3-dichlorpropyl

(HOCH2CH2)2NH -

diethanolamonium

(CH3)2CHO(CH3)CH(CH2) -

2-izopropoxypropyl

(HOCH2CH2)3N -

triethanolamonium

C4H9OCH2(CH3)CH -

2-butoxyizopropyl

Obrázek 8

Chemická struktura 2,4-D, jeho solí a esterů

4.2.2.1 Metabolismus a podstata herbicidního účinku 2,4-D a jiných
syntetických látek na bázi auxinů
Herbicidy na bázi auxinů se úspěšně používají již 60 let s minimálním vývojem
rezistence plevelů vůči herbicidu (KELLEY a RIECHERS, 2007). Jen několik
vědeckých inovací zvýšilo produkci potravin na celém světě. V roce 2004 organizace
Henryho Forda v Dearbornu označila látku 2,4-D jako jednu ze 75 nejdůležitějších
inovací minulých 75 let.
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Fyziologická herbicidní aktivita a toxicita syntetické látky 2,4-D je dána substitucí
chlorem v polohách C2 a C4 aromatického jádra. Deriváty 2,4-D se pro svůj retardační
účinek používají k hubení dvouděložných plevelných druhů především v porostech
obilovin a trav. Jednoděložné druhy 2,4-D rychle metabolizují, a proto jsou až
na výjimky tyto herbicidy vůči nim neúčinné.
Aplikace probíhá postřikem na list na jaře, v době nejaktivnější fáze růstu
a zvýšené citlivosti dvouděložných druhů plevelů. Při optimální teplotě 20 – 24 °C
a za slunečného počasí je patologický účinek pozorovatelný již po 24 hodinách. Ačkoliv
je 2,4-D po chemické stránce slabá kyselina, tak její největší fyziologická účinnost byla
zaznamenána při neutrálních hodnotách pH (MOYEN et al., 2007). Nízké koncentrace
< 0,1 mg.l-1 2,4-D bývají používány pro stimulaci buněčného dělení, vyšší koncentrace
> 0,1 mg.l-1 2,4-D už mohou mít projevy abnormálního růstu. V porostech obilovin jsou
soli, nebo estery 2,4-D aplikovány v rozmezí 0,2–2,0 kg.ha-1. 2,4-D se používá také
ve vodních nádržích pro regulaci růstu řas a může být toxická pro několik trofických
úrovní. Uvádí se, že koncentrace 0,02 - 2,0 mg.l-1 nejsou pro řasy toxické, omezení
růstu řas probíhá při koncentracích vyšších než 200 mg.l-1 (CHINALIA et al., 2007).
GROSSMANN (2010) uvádí, že herbicidní účinek auxinových syntetických látek
spočívá v „předávkování“ auxiny, což vede k narušení rovnováhy endogenních auxinů
a interakci s ostatními fytohormony. Průběh deregulace růstu rostlin může být rozdělen
do 3 fází. První fáze je stimulační a nastává během prvních hodin po aplikaci. V této
fázi je během několika minut stimulována aktivita membránových přenašečů a enzymu
H+-ATPázy, který se podílí na prodlužování buněk. Stimulační fáze zahrnuje aktivaci
metabolických procesů jako je stimulace syntézy kyseliny 1-aminocyklopropan-1karboxylové (ACC) a etylénu přes indukci tvorby enzymu ACC syntázy v pletivech
stonků (1-2 h), následovaná příznaky abnormálního růstu (3-4 hodiny), který je
doprovázen epinastií listů, vzniku tumorů a iniciací kroucení stonků. Po dalších
5-8 hodinách probíhá akumulace kyseliny abscisové v kořenech a ve stoncích rostlin.
Druhá fáze je inhibiční, následuje po 24 hodinách a zahrnuje inhibici růstu kořenů
a stonků a zintenzivňuje zelenou pigmentaci listů. Současně dochází k uzavření
průduchů a pararelně ke snížení transpirace, fotosyntézy - adsorbce uhlíku, tvorby
škrobu a celkově způsobuje zakrslý růst. Uzavřením průduchů dochází současně
k akumulaci ABA v pletivech a k nadprodukci volných kyslíkových radikálů (ROS)
a H2O2, který poškozuje pletiva peroxidací membránových lipidů.
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Ve třetí fázi, která je označována jako letální, po 72 hodinách probíhá zrychlená
listová senescence, dochází k poškození chloroplastů, červenému zbarvení a chloróze
a k destrukci systému cévních svazků, což v dalších dnech vede k vadnutí, nekrózám
a k úhynu rostlin. Nejdůležitější a kritickou fází působení herbicidů na bázi auxinů je
počáteční rychlá aktivace membránových přenašečů, stimulace aktivity H+-ATPázy
a prodloužení a zvětšení buněk.
Je známo, že abnormality v růstu rostlin a tvorbu nádorových útvarů může
vyvolávat bakterie Agrobacterium tumefaciens, nebo 2,4-D. Rostliny ale nemají
oběhový systém jako živočichové, což je významný rozdíl, proto se tumorové zduřeniny
vyvíjí jen lokálně, nerozšiřují se do ostatních částí a nejsou tedy definovány jako nádory
živočichů. Tyto nádorové útvary způsobují lokální problémy, nebývají ale přímou
příčinou smrti rostlin.
Fytotoxické účinky fenoxyherbicidů zahrnují masivní produkci a akumulaci
etylénu, kyanovodíku (HCN), ABA a H2O2 (GROSSMANN, 2005), viz. dále také Kap.
4.3.6. Kyanovodík je toxická látka, v přírodě všudypřítomná, která může být vytvářena
z více prekurzorů (GROSSMANN, 2010). Počátkem 80. let minulého století byl
kyanovodík objeven také jako vedlejší produkt syntézy etylénu. Doposud bylo
identifikováno více než 2500 kyanogenních druhů rostlin tj. rostlin se schopností
produkovat kyanovodík. Kyanogeneze je běžná ve dvouděložných druzích a travách
(rýže, kukuřice, pšenice, ječmen).
Ve většině těchto druhů spočívá mechanismus tvorby HCN v degradaci
kyanogenního glykosidu. Více než 60 druhů kyanogenních glykosidů, jejich hořká chuť
a uvolňování toxického HCN hraje důležitou roli při obraně rostlin proti býložravcům.
Na různých druzích trav bylo přezkoumáno a z více studií bylo potvrzeno, že
fytotoxické účinky auxinového herbicidu quincloracu spočívají hlavně v akumulaci
kyanovodíku odvozeného ze stimulované syntézy ACC přednostně v pletivech lodyh.
Aplikovaný quinclorac indukoval aktivitu ACC syntázy v kořenech plevelné trávy
Echinochloa crus-galli L. Beauv., což zvýšilo koncentraci ACC po 1 hodině po ošetření
a přebytečná koncentrace ACC byla translokována do lodyh, kde byla konvertována
ACC oxidázou na vysokou hladinu etylénu a kyanovodíku (GROSSMANN, K. 2003b).
ACC oxidáza je výhradně cytosolový enzym a jeho reakční produkty etylén
i kyanovodík jsou iniciovány v cytoplazmě buněk. GROSSMANN et al. (1996) poprvé
potvrzuje společný účinek několika herbicidů na bázi auxinů (dicamba, MCPA,
picloram, quinclorac a quinmerac) a vysokých koncentrací IAA a NAA, který vyvolává
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indukci tvorby a akumulaci ABA v pletivech u různých dvouděložných druhů, zástupců
čeledi

Rubiaceae,

Solanaceae,

Umbelliferae,

Fabaceae,

Scrophulariaceae

a Convolvulaceae a inhibici jejich růstu. Koncentrace etylénu a ABA se primárně
zvyšuje v pletivech lodyh, odtud je ABA translokována do kořenů rostlin
(GROSSMANN, 2003a). Koncentrace 10 µM quinmeracu stimulovala syntézu etylénu,
prekurzoru ABA xantoxalu a ABA ve stoncích svízele (Galium aparine L.). Akumulace
ABA způsobila uzavření průduchů a nadprodukci H2O2. Hladina H2O2 se zvýšila třikrát
ve srovnání s kontrolou (GROSSMANN et al., 2001). V jiné studii některé plodiny
s přirozenou tolerancí vůči herbicidu quinmeracu (řepka olejná, řepa cukrová, nebo
pšenice) nevykázaly stimulaci

aktivity ACC

syntázy,

ani

akumulaci

ABA

(GROSSMANN a SCHELTRUP, 1998).
SHADDAD et al. (1990) v podmínkách in vitro studovali vliv 2,4-D a 2,4,5-T
na klíčení a růst klíčních rostlin Zea Mays, Helianthus annuus a Vicia faba. Vysoké
koncentrace 10-4 a 10-3 M měly významný inhibiční vliv na klíčení semen, nízká
koncentrace 10-7 M klíčení semen neovlivnila a naopak významně stimulovala
a podpořila růst kořenů a vzrostného vrcholu klíčních rostlin.
2,4-D aplikovaná do porostů zemědělských plodin za účelem hubení plevelů sice
přímo plodiny a úrodu neovlivňuje, způsobuje ale určitá genetická poškození. Tato
genetická poškození byla potvrzena při skleníkových a polních pokusech s ječmenem,
rýží, pšenicí a cibulí. Osivo rýže bylo ošetřeno 2,4-D a vyseto v polních podmínkách.
Následně byla zjištěna mutace pylových zrn a zvýšená sterilita (KUMARI
a VAIDYANATH, 1989). Mladé rostliny pšenice a ječmene, které byly ošetřené estery
2,4-D ve stádiu zralosti vykázaly zvýšený výskyt abnormalit na chromozomech
pylových zrn (UNRAU a LARTER, 1951). Také ošetřené osivo ječmene a následné
vysetí v polních podmínkách dále vykázalo zvýšenou sterilitu podobně jako rýže
(KHALATAR a BHARGAVA, 1982). Abnormality na chromozomech vykázaly
i cibule pěstované v půdě ošetřené 2,4-D (GROVER et al., 1990).
Buňky pod vlivem herbicidů na bázi růstových regulátorů mění směr svého
prodlužování a výsledkem je častá tvorba kalusu. LEE (1972) sledoval vliv 2,4-D
na syntézu isoenzymů IAA oxidázy a současně vliv IAA oxidázy na růst kalusové
kultury tabáku (Nicotiana tabacum, cv. White Gold) v podmínkách in vitro. Uvádí, že
IAA oxidáza je složena z nejméně dvou skupin isoenzymů (rychle a pomalu migrující
při elektroforéze), které různě reagují s jinými růstovými regulátory. Na jejich syntéze,
ovlivněné působením čtyř různých koncentrací 2,4-D závisí stimulace, nebo inhibice
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růstu kultury. Nízké koncentrace 0,1 a 1 µm 2,4-D podpořily syntézu rychle migrujícího
isoenzymu A5 a současně také stimulovaly růst pletiv nádorového typu.
Je známo, že homeostáze auxinů a cytokininů je důležitá pro normální rostlinný
růst a že cytokininy hrají významnou roli při regulaci vývoje rychle migrujících IAA
oxidáz. Je tedy zřejmé, že přítomnost 2,4-D narušuje tuto rovnováhu a je odpovědná
za abnormální růst pletiv. Čerstvá hmotnost se během 25 dnů zvýšila při koncentraci
0,1 µm desetkrát a při 1 µm sedmkrát. Koncentrace 10 a 100 µm inhibovaly syntézu
rychle migrujících isoenzymů a růst kalusu. U tabákových pletiv kultivovaných
s přítomností 0,2 µm kinetinu a absencí auxinu byly detekovány čtyři různé isoenzymy
IAA oxidázy a nebyla zaznamenána skoro žádná aktivita rychle migrujícího isoenzymu
A5. Přidání koncentrace 1 µm 2,4-D do tohoto média významně zvýšilo obsah A5 a dále
také indukovala tvorbu isoenzymů A1 a A3.
Bylo prokázáno, že optimální podmínky pro tvorbu rychle migrujících isoenzymů
IAA oxidáz jsou přítomnost 10 µm IAA, 0,2 µm kinetinu a 2 µm giberelinu (GA)
v živném médiu. Aplikace vysoké koncentrace 100 µm 2,4-D do tohoto média zcela
inhibovala syntézu A5, A6 a A7, ale zároveň stimulovala tvorbu pomalu migrujících
isoenzymů A1, A3, A4 a aktivita A3 byla 4x vyšší ve srovnání s kontrolou prostou 2,4-D.
IAA byla efektivnější při tvorbě rychle migrujících isoenzymů, oproti tomu ale neměla
tak významný vliv na tvorbu pomalu migrujících isoenzymů jako vysoké koncentrace
2,4-D. Také bylo zjištěno, že ani jedna koncentrace 2,4-D neindukovala syntézu
isoenzymu A6, který je běžně produkován za přítomnosti 10 µm IAA a 0,2 µm kinetinu.
Z výsledků studie vyplývá, že cizorodá, syntetická látka 2,4-D mění obsah endogenních
auxinů působením na systém isoenzymů IAA oxidáz, přičemž narušuje rovnováhu mezi
rostlinnými hormony.

4.2.2.2 Toxické působení 2,4-D na jiné organismy
2,4-D je běžný herbicid, který se používá v okolí domů, v zahradách,
na golfových a fotbalových hřištích, parcích, v zemědělství a lesnictví. Rezidua
herbicidů včetně 2,4-D jsou přítomny ve vzduchu, půdě, vodě a v potravinách.
Znepokojivá data přináší výzkum agentury U.S. Geological survey (USGS), která
zjistila, že 19 z 20 odebraných vzorků z povodí řek po celých Spojených státech je
kontaminovaných 2,4-D (U.S. Geological survey, 1998).
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V kombinaci s 2,4,5-T byla používána jako bojová chemická látka pod názvem
Agent Orange ve válce ve Vietnamu v letech 1962 – 1971 s cílem zničit rostlinstvo
v rozsáhlých oblastech tak, aby mohly být snadněji bombardovány základny
a zásobovací trasy.
2,4-D je toxická látka nejen pro rostliny, ale také pro živočichy. Pro většinu druhů
živočichů je určena střední letální dávka v rozmezí 300-1000 mg.kg-1, pro psy je nižší,
okolo 100 mg.kg-1 (ROWE a HYMAS, 1954). 2,4-D byla nalezena v žaludku, krvi,
mozku a ledvinách u čtyřdenních krys krmených mlékem matek exponovaných 2,4-D
(BUKOWSKA, 2006). Byla zjištěna i možná otrava skotu přes schopnost 2,4-D
zvyšovat

obsah

dusičnanů

v některých

ošetřených

rostlinách

(STAHLER

a WHITEHEAD, 1950).
Některé mikroorganismy využívají 2,4-D jako zdroj energie a uhlíku. Mezi tyto
organismy patří bakterie (Pseudomonas, Chromobacter, Flavobacterium), houby
(Aspergillus, Fusarium, Penicillum) a aktinomycety (Streptomyces). Nicméně
ve vysokých koncentracích mohou být přípravky na bázi 2,4-D toxické i pro tyto
organismy. Bylo prokázáno, že 2,4-D inhibovala růst buněk a syntézu DNA a proteinů
u bakterie Azospirillum brasilense. Během inkubace poklesla aktivita enzymu
dekarboxylázy až o 54 %.
Také u in vitro kultury buněk savce křečka čínského 2,4-D prokazatelně
inhibovala růst buněk, syntézu DNA a proteinů a dělení buněk zastavila v G1/S-fázi
buněčného cyklu (BUKOWSKA, 2006). V jiných studiích dimethylaminová sůl 2,4-D v
nízké koncentraci 100 ppm redukovala produkci potomstva včel o 98 % (PALMERJONES, 1964) a vzdušná aplikace sodné soli 2,4-D způsobila úmrtnost 22 % populace
včel (HASSAN et al., 1991).
2,4-D se snadno adsorbuje do lidského organismu z trávicího traktu a kůže
a z těla je vylučována močí v téměř nezměněné formě. Z části byly nalezeny konjugáty
2,4-D s aminokyselinami a proteiny, nebo 2,4-dichlorofenol. Degradace 2,4-D vede
k vytvoření mnoha látek, včetně chlorfenolů a dioxinů, které vykazují silnou toxicitu.
V období 1962 – 1999 bylo zaznamenáno 66 případů otravy 2,4-D a z toho 22 případů
skončilo pacientovou smrtí (BUKOWSKA, 2006). Účinek 2,4-D je označen
za kancerogenní a smrtelná dávka kyseliny 2,4-dichlorfenoxyoctové pro člověka se
pohybuje okolo 15 g (ASSOULY, 1951), ale už vysoké dávky mezi 1 – 600 mg/kg mají
nepříznivé účinky na lidské zdraví. Ačkoliv již dříve bylo potvrzeno, že 2,4-D působí
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toxicky na živé organismy, tak doposud bylo zjištěno jen málo informací o mechanismu
toxického působení na živočišné buňky.
TUSCHL a SCHWAB (2003) posuzovali cytotoxické účinky herbicidu 2,4-D
na lidské hepatomové buňky (HepG2 - linie nádorových buněk). Tato buněčná linie je
vhodným modelem pro in vitro studie toxicity chemických látek. HepG2 buňky byly
vystavené působení různých koncentrací 2,4-D a byl hodnocen průběh buněčného
cyklu, znaky programované buněčné smrti a životaschopnost buněk. Aplikace 2,4-D
ovlivňuje chod buněčného cyklu v závislosti na koncentraci. Buňky byly vystavené
koncentracím 4, 8 a 16 mM 2,4-D na 24 a 48 hodin. Nízká koncentrace (4 mM)
podstatně prodloužila G0/1-fázi a bylo zjištěno jen velmi nízké množství buněk v S-fázi
v obou inkubačních dobách 24 h a 48 h ve srovnání s kontrolou. Při vyšších
koncentracích (8 a 16 mM) počet buněk v G1-fázi výrazně poklesl pod hodnoty
kontrolní kultury, následně se ale v S a G2-fázi opět zvýšil. Po 48 hodinách však
nejvyšší koncentrace 2,4-D (16 mM) významně snížila počet buněk. Typický znak PCD
fragmentace DNA byla pozorována ve všech fázích buněčného cyklu, převažujíce ale
v G1 a S-fázi, v přítomnosti 4 mM byla zjištěna u 50 % buněk, a v přítomnosti 8 mM
u 70 % buněk po 24 hodinách inkubace. Pomocí kationtové lipofilní fluorescenční
sondy JC-1 bylo potvrzeno, že indukce PCD působením 2,4-D v HepG2 buňkách je
doprovázena destrukcí mitochondriálních biomembrán.
KAIOUMOWA et al. (2001) testovali vliv soli 2,4-D (DMA-2,4-D; sůl
dimetylamoniová) na lidské buňky lymfocyty. Byl zjištěn významný počet
apoptotických buněk při koncentracích od 2 – 4 mM. DMA-2,4-D měla přímý vliv
na mitochondrie. Interakcí s mitochondriální membránou, jejím narušením a aktivací
kaspáz došlo k celkovému poškození a dysfunkci mitochondrií a toto se zdají být
dostačující procesy pro spuštění všech následných událostí vedoucích k PCD.
Uvolněný cytochrom c indukuje tvorbu komplexu Apaf1 a kaspáza 3, který
aktivuje kaspázu 9. Kaspáza 9 aktivuje enzym nukleázu DEF40/ICAD, který iniciuje
fragmentaci DNA (Obrázek 9). 2,4-D podporuje tvorbu ROS, procesy peroxidace
lipidů, snižuje koncentrace ATP a NADPH v mitochondriích - má potenciál inhibovat
proces oxidační fosforylace, tedy tvorbu a zachování energie v organismu a reguluje
aktivitu antioxidačního systému.
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Obrázek 9 Schéma interakce 2,4-D s lidskými buňkami lymfocyty (KAIOUMOWA et al., 2001)

V lidských buňkách erytrocytech 2,4-D zvyšuje aktivitu glutathion peroxidázy
a snižuje obsah glutathionu (GSH), jehož přirozenou funkcí je dlouhodobá ochrana
buněk proti kyslíkovým radikálům. U lidských buněk také dochází k četným
mutagenním změnám v DNA; výměna sesterských chromatid a zvýšená frekvence
zlomů DNA.
2,4-D má řadu nežádoucích účinků na nervový systém; přerušuje činnost
nervového systému, způsobuje změny v chování a dále má negativní vliv na reprodukci.
Vědci také nevylučují možnou souvislost mezi expozicí 2,4-D a zvýšeným rizikem
pro vznik Non-Hodgkinkova lymfomu. Na jedné straně tedy máme velký profit
z používání herbicidů, na druhé straně ale máme velké problémy spojené s jejich
akumulací v těle člověka a živočichů a zdravotním rizikem (BUKOWSKA, 2006).

4.2.2.3 Biodegradace 2,4-D
Z

ekologického

hlediska

je

důležitý

rozklad

a

odstranění

2,4-D

z kontaminovaných půd a anaerobních podmínek podzemích vod, které podporují
přetrvávání a kumulaci fenoxyherbicidů. Biodegradace organických chlorovaných látek
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je však dosti obtížná. 2,4-D je středně perzistentní chemikálie s rozložitelností
10 - 200 dnů v půdách a méně než 10 dnů ve vodách. V životním prostředí se 2,4-D
rozkládá vlivem velmi nízkého pH (6,5-7,0), nebo působením ultrafialového záření;
tento způsob rozkladu ale může probíhat pouze na povrchu půd.
Při hodnotě pH cca 7 je 2,4-D rychle převedena na záporně nabité anionty, které
lépe podléhají fotodegradaci, jsou snáze metabolizovány mikroorganismy a jsou méně
adsorbovány půdními částicemi. Při pH menším než 4 je činnost mikroorganismů
inhibována a 2,4-D déle zůstává ve své molekulární formě (JOHNSON et al., 1995a).
JOHNSON et al. (1995b) také konstatuje, že množství 2,4-D v půdách zůstává
konstantní s působením slunečního světla i s jeho absencí a označuje proces
fotodegradace 2,4-D v přirozených podmínkách za bezvýznamný. V laboratorních
podmínkách jsou estery 2,4-D fotodegradovány během pěti minut. (CROSBY
a TUTASS, 1966). V půdách je 2,4-D primárně degradována aktivitou některých
půdních mikroorganismů, které využívají fenoxyherbicidy a jejich deriváty jako zdroj
uhlíku a energie.
V životním prostředí mohou půdní bakterie 2,4-D rozkládat a mineralizovat
během několika týdnů až měsíců. Důvodem velkého rozdílu v časovém měřítku jsou
konkrétní případy s různou hustotou mikroorganismů, jejich enzymatickou výbavou
a biodegradační aktivitou. Dalším důležitým faktorem je také míra sorpce solí a esterů
2,4-D do organických a anorganických látek. Soli jsou dobře rozpustné ve vodě a méně
se vážou s půdními částicemi. Adsorbované herbicidy tedy nemusí být vždy dostupné
pro mikroorganismy, takže nemusí být ve všech případech metabolizovány. Vysoká
hustota dekompozitorů tedy nemusí znamenat vyšší biodegradaci fenoxyherbicidů.
Na základě biochemických experimentů bylo potvrzeno, že mikroorganismy
používají minimálně dva odlišné způsoby odbourávání 2,4-D; dráhu α-ketoglutarátovou,
která je nejčastější, nebo dráhu dehalogenázovou (CHINALIA et al., 2007). Toto jsou
také zřejmě enzymatické systémy účinné při biodegradaci přirozeně se vyskytujících
aromatických sloučenin. Půdní bakterie Alcaligenes eutrophus rozkládá 2,4-D enzymem
2,4-α-ketoglutarátdioxygenázou na 2,4-dichlorfenol za odštěpení kyseliny octové
(Obrázek 10) (FUKUMORI a HAUSINGER, 1993). Tento enzym ačkoliv katalyzuje
hydroxylační reakci, tak se neřadí mezi monooxigenázy, ale mezi dioxigenázy
(HAUSINGER a FUKUMORI, 1995).
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a HAUSINGER, 1993)

Druhým způsobem biodegradace 2,4-D je dehalogenace za vzniku kyseliny
p-chlorfenoxyoctové, která následně podléhá detoxikaci (BALAJEE a MAHADEVAN,
1993). Tito autoři zjistili, že bakterie Azotobacter chroococcum štěpí 2,4-D
na 4-chlorkatechol místo na 3,5-chlorkatechol (BALAJEE a MAHADEVAN, 1990).
Často je uváděna rychlá mineralizace části obsahu 2,4-D v prvních dnech
kontaminace. V laboratorních podmínkách desetkrát vyšší koncentrace 2,4-D než je
běžně aplikovaná dávka na polích neovlivnila mikrobiální biomasu, mineralizaci uhlíku
a nitrifikaci a byla potvrzena vysoká počáteční rychlost biodegradace (CHINALIA
et al., 2007).
Naopak dlouhodobý experiment po 4 letech nepřetržité kontaminace půdy 2,4-D
prokázal snížení bakteriální diverzity o 46 %. Patnáctiletý experiment zase prokázal
významný vliv na bakteriální hustotu, biomasu a proces denitrifikace. Fyziologická
profilování postiženého mikrobiálního společenstva byla navržena jako integrační
strategie pro vyčíslení změn a ekologických odchylek způsobených kontaminací
fenoxyherbicidů (CHINALIA et al., 2007).
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4.2.2.4 Adaptace buněk a organismů na 2,4-D
Podstata zvýšené rezistence některých dvouděložných rostlin je detoxikace
a inaktivace 2,4-D. Inaktivace v rostlinách probíhá cestou degradace 2,4-D β-oxidací
na 2,4-dichlorfenol a metabolicky tvorbou polárních konjugátů (Obrázek 11).
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V rostlinách může být aplikovaná kyselina 2,4-dichlorfenoxyoctová vázána
s glukózou, nebo s aminokyselinami, především s kyselinou asparagovou a glutamovou,
alaninem,

isoleucinem,

fenylalaninem

a

tryptofanem

(BUKOWSKA,

2006).

Akumulované konjugované formy 2,4-D byly zjištěny ve vakuolách kalusu sóji
(Glycine max) (DAVIDONIS et al., 1982). U rostlin a živočichů 2,4-D vazbou
s proteiny

vytváří

komplexy

a

tyto

metabolity

potom

rychleji

procházejí

biotransformací (BUKOWSKA, 2006).
2,4-D je cytochromem P450 3A4, hlavní formou enzymu monooxigenázy
v lidských játrech metabolizována na 2,4-dichlorfenol (DCP). Hlavní úlohou enzymu je
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vazba 2,4-D na glutathion (GSH). Aktivita enzymu glutathion S-transferázy (GST) má
zásadní funkci při ochraně před hepatotoxicitou (BUKOWSKA, 2006).
ATPáza je jedním z nejdůležitějších enzymů nacházejících se v membránách.
Změny v její aktivitě ovlivňuje poměr různých látek transportovaných přes membránu.
U lidských buněk erytrocytů byla zvýšená aktivita Na+, K+ a ATPázy při aplikaci
koncentrace 1 mM 2,4-D, ale působení vyšších koncentrací 2 – 4 mM vedlo k poklesu
aktivity tohoto enzymu. Bylo tak potvrzeno, že reakcí na toxickou koncentraci 2,4-D je
pokles aktivity ATPázy a přerušení transportu iontů na obou stranách membrány.
Pokles aktivity tohoto enzymu byl pozorován také u lidských buněk fibroblastů
(BUKOWSKA, 2006).
Buňky a organismy se adaptují na působení 2,4-D rozvíjením četných obranných
mechanismů. Mezi tyto mechanismy souhrnně patří: detoxikace monooxygenázami,
vytváření konjugátů s aminokyselinami, bílkovinami, glukózou, nebo kyselinou
glukuronovou a změna aktivity membránového enzymu ATPázy (BUKOWSKA, 2006).
Pro širší využívání auxinových regulátorů s herbicidním účinkem a zvýšení
detoxikace a odolnosti kulturních plodin jsou zaváděny transgenní rostliny nesoucí
bakteriální gen tdfA produkující enzym 2,4-α-ketoglutarátdioxygenázu katalyzující
první rozkladnou reakci degradace 2,4-D.

4.2.2.5 2,4-D jako růstový regulátor v explantátových kulturách
Růst a vývoj rostlin je důsledkem dvou fyziologických procesů: buněčného dělení
a prodlužování buněk. 2,4-D je běžnou složkou kultivačních médií a působí jako
růstový regulátor. 2,4-D v nízkých koncentracích indukuje buněčné dělení a reguluje
produkci sekundárních metabolitů (OUELHAZI et al., 1993). V biotechnologiích se
nízká koncentrace 2,4-D využívá jako stimulátor tvorby somatických embryí,
pro indukci tvorby a dlouhodobou kultivaci buněčných suspenzí a kalusového pletiva
a stále častěji se využívá k indukci morfogeneze (zakořeňování řízků) a organogeneze.
Auxiny se do živných médií přidávají v kombinaci s cytokininy a tato kombinace
podporuje jak proces dediferenciace, tak opětnou diferenciaci kořenů. 2,4-D vyvolává
tvorbu kalusu i u druhů rostlin, u kterých jsou jiné růstové regulátory neúčinné
(MINOCHA, 1987). Podmínkou existence buněčných suspenzí je nesoudržnost buněk
a nepřítomnost fyziologické polarity. Uvolnění buněk do média je dosaženo stálým
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pohybem média – mechanickým třepáním a podmínkou dělení buněk suspenze je
přítomnost 2,4-D v médiu. Obvyklé množství auxinu v médiu se pohybuje v rozmezí
0,1 – 20 mg.l-1. Najdou se ale i výjimky, příkladem je kultura Rosa sp., která pro svůj
růst nevyžaduje přítomnost syntetického auxinu (LARUE a GAMBORG, 1971).
Vysoké dávky 2,4-D nebo NAA o koncentraci 5 – 10 µmol/l se používají pro zabránění
vzniku agregátů v buněčné suspenzi.
Morfologie buněk a způsob buněčného dělení závisí na koncentraci 2,4-D
v médiu. Při koncentraci 1000 µg.l-1 dělící se buňky suspenze mrkve měly kulovitý tvar
a tvořily seskupení; po subkultivaci buněk do média s nízkou, nebo nulovou koncentrací
2,4-D byly buňky výrazně prodloužené a dělení buněk bylo potlačené (LLOYD et al.,
1980).
Buněčná kultura hybridní máty je v optimálních podmínkách tvořena řetízky
buněk. Prodloužené buňky nebyly pozorovány při koncentraci 1 – 200 µg .l-1 2,4-D
a jejich průměrná délka byla jen 34 – 40 µm (YANG et al., 1999). Významné
prodloužení buněk s průměrnou délkou buněk 95 – 130 µm bylo pozorováno
při koncentraci 500 – 2000 µg .l-1 2,4-D v médiu. Byla zjištěna úzká korelace mezi
kultivačním médiem a obsahem vody v buňkách; je zřejmé, že 2,4-D podporuje
absorpci vody buňkami a současně jejich prodloužení. Zvýšené množství fenolových
kyselin bylo detekováno u neprodloužených buněk a je pravděpodobné, že mají svou
funkci při potlačení prodlužování buněk v přítomnosti nízkých koncentracích 2,4-D.
Jiná studie prokázala, že 2,4-D zvětšuje póry v buněčných stěnách suspenze S-2
odvozené z kořenů kalusu N. tabacum L. cv. Havana SR-1 (HENSEL et al., 2002).
Buňky kultivované bez přítomnosti 2,4-D měly 4. den velikost pórů maximální –
3,2 nm a 10. den 2,7 nm, s přítomností 2,4-D měly buňky póry 6. den zvětšené
v rozmezí od 3,5 – 3,7 nm, později (10. den) se zmenšily na 3,3 – 3,5 nm. Studie dále
předpokládá, že se změnou velikostí pórů a přítomností 2,4-D souvisí uvolnění
a akumulace patogenního proteinu CBP20 a chitináz třídy I v médiu. Tyto složky
nebyly zjištěny v detekovatelném množství v médiu bez přítomnosti 2,4-D. Obě složky
jsou také akumulovány v buněčných stěnách u obou variant. I menší póry by měly být
dostačující pro uvolnění určitého množství studovaných proteinů, je tedy zřejmé, že
přítomností 2,4-D je upravena permeabilita a především vazebná kapacita buněčných
stěn pro difůzi proteinu CBP20 a chitináz. Hodnota pH média na začátku kultivace byla
5,3; v následujících dnech rapidně poklesla na 4,7 - 4,8 u obou variant a dále potom
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v médiu bez 2,4-D se zvýšila 4. den na 5,0 a 10. den na 5,5 a v přítomnosti 2,4-D se
zvyšovala pomaleji na hodnoty 4,7 – 5,0.
V souvislosti s možnými jinými změnami v buněčných stěnách byl stanoven
obsah polysacharidů a proteinů. Buněčná stěna je dynamická struktura a nejsilnější
komponent v buňce. Její složky celulóza, hemicelulóza a pektiny tvoří trojrozměrnou
propustnou síť, která dává buňce tvar a odolnost vůči vysokému turgorovému tlaku.
Buněčná stěna umožňuje prodlužování buněk, difůzi proteinů, polysacharidů a dalších
složek a podílí se tak na reakcích buněk reagujících na exogenní podněty.
Obsah glukózy v buněčných stěnách 4. den významně poklesl u obou variant
a dále se jen mírně zvyšoval až do 10. dne kultivace. S přítomností 2,4-D obsahovaly
buněčné stěny mezi 4. a 9. dnem kultivace o 30 – 40 % glukózy méně, 10. den bylo její
množství zvýšené a srovnatelné s druhou variantou (bez 2,4-D).
Obsah kyseliny galakturonové dosáhl svého maxima 2. den kultivace,
s přítomností 2,4-D byl o 50 % vyšší než u druhé varianty. 4. den rapidně poklesl a dále
již do 10. dne kultivace klesal a byl srovnatelný s druhou variantou. Obsah celulózy byl
maximální na počátku kultivace (1. a 2. den) u obou variant (s 2,4-D byl také o 50 %
vyšší). 4. den rapidně poklesl u obou variant.
Jiná studia potvrdila zvýšenou rychlost syntézy polysacharidů ne-celulózového
charakteru v buněčné stěně. Současně se ale zvyšuje také koncentrace degradačních
enzymů v buněčné stěně (β-1,4-endoglukanáza, β-galaktosidáza) a část amorfní hmoty
buněčné

stěny

je

degradována.

2,4-D

také

zvyšuje

aktivitu

β-1,4-

endoglukanázy (HAYASHI a MacLACHLAN, 1984).
Zvýšená aktivita degradačních enzymů může zvyšovat permeabilitu buněčných
stěn. Auxin podporuje prodloužení buněčné stěny a může docházet k autolýze
(HOSON, 1993). Během stimulace buněčného růstu je hydrolyzován xyloglukan,
většina polymerů je ale relativně stabilní v procesu prodlužování buněčných stěn. Auxin
a nízké pH média redukuje molekulární hmotnost xyloglukanů a zvyšuje jejich
rozpustnost (NISHITANI a MASUDA, 1981).
Xyloglukany jsou důležité polymerové „mosty“ mezi pektiny a celulózou a počet
těchto mostů může být značně redukován právě auxinem (JARVIS, 1984). Bylo
zjištěno, že pH média je nižší v přítomnosti 2,4-D a vyšší při absenci 2,4-D během
kultivace (HENSEL et al., 2002). pH může být sníženo vlivem enzymu pektin
metylesterázy (PME), který uvolňuje proton, když je metoxylová skupina pektinu
konvertována na karboxylovou skupinu (GOLDBERG et al., 1992). Tato změna tedy
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potom aktivuje činnost jiných degradačních enzymů, které usnadní expanzi buněk
(NARI et al., 1986) anebo separaci buněk (KOUTOJANSKÝ, 1987). Aplikace volného
vápníku může modifikovat a zvýšit pH média pohybem protonů (CLELAND et al.,
1990) a inhibovat aktivitu acidofilních enzymů (ROY et al., 1994).
Měnící se hladiny endogenních auxinů v přítomnosti 2,4-D mohou ovlivňovat
akumulaci bílkovin (patogenních bílkovin CBP20 a chitináz) v buněčných stěnách a
mezibuněčných prostorech a toto by mohlo být mechanismem, který je zapojen do
odpovědi na útok patogena a spojen s různou úrovní rezistence rostlin (HENSEL et al.,
2002).
GAWER et el. (1999) uvádí, že buňky tabákové buněčné linie BY-2 se bez
přítomnosti 2,4-D po 2 – 3 dnech přestaly dělit a obsah lipidů se snížil. Výsledky studie
ale vykazují, že přítomnost 2,4-D v médiu také snížila biosyntézu lipidů; je ale velmi
pravděpodobné, že 2,4-D indukovala konverzi lipidů na polyfosfoinositidy.
Studie (UCHIMIYA a MURASHIGE, 1976) popisuje, že cca 50 % protoplastů
odvozených z kalusu tabáku (Nicotiana tabacum L. „Bright Yellow“) přechází
v aktivně se dělící buňky při koncentraci 0,6 mg/l NAA, 1 mg/l kinetinu a 3 %
sacharózy v živném médiu Murashige a Skoog (MS) a dosahuje 88 % regenerace
buněčné stěny. Při koncentraci 0,6 mg/l 2,4-D v médiu v dělící se buňky přechází pouze
15 % a v přítomnosti IAA pouze 1 % protoplastů. Benzyladenin byl méně efektivní než
kinetin a koncentrace nad 1 mg/l kinetinu buněčné dělení zcela inhibovaly.
V nepřítomnosti cytokininů bylo převedeno v dělící se buňky s NAA 35,5 % a s 2,4-D
15,6 % protoplastů.
Požadavky na sacharidy jsou v kulturách protoplastů podstatně nižší než
v buněčných kulturách. Optimální množství sacharózy bylo stanoveno na 1,5 % (oproti
běžným 3 %). Je zřejmé, že protoplasty izolované z mezofylu listů tabáku obsahují
funkční chloroplasty a jsou schopny se „vyživovat“ částečně fotosyntézou v in vitro
podmínkách. Při testování různých sacharidů na regeneraci buněčné stěny protoplastů
a obnovení buněčného dělení bylo zjištěno, že aplikovaná galaktóza (1,5 %), která je
zapojena do syntézy pektinů měla jako jediná pouze negativní efekt.
V kontrastu oligomer cellobióza a monomer β-D-glukóza měly stejný účinek jako
sacharóza. α-D-glukóza měla také příznivý vliv (o něco menší než sacharóza).
Při 0,6 mg/l NAA, 1,5 % sacharózy a 0,1 mg/l kinetinu v médiu dosáhlo 80 %
protoplastů regenerace buněčné stěny a přešlo do fáze dělení 35 % protoplastů
po 5 - 6 dnech kultivace.
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4.2.2.6 Mechanismus distribuce 2,4-D a jiných auxinových regulátorů
na buněčné úrovni
Polární transport auxinových látek kontroluje různé fyziologické projevy rostlin.
Princip polárního transportu je dán vyvážeností distribučního systému kombinujícího
pasivní difůzi a aktivní činnost influxových a efluxových membránových přenašečů
(LAŇKOVÁ et al., 2010).
V kulturách in vitro ale nemusí být transport auxinových růstových regulátorů
vždy polární. Systémy buněčných kultur se ukázaly být vhodnými modely pro precizní
analýzy a zkoumání toku auxinů z cytologického a biochemického hlediska. 2,4-D je
rostlinnými buňkami přijímána usnadněnou difůzí v nedisociované formě a je
akumulována v protoplastech. Samotný příjem ovlivňuje také hodnota pH kultivačního
média (MINOCHA a NISSEN, 1985).
Autoři zjistili nejvyšší příjem 2,4-D a IAA pletivy hlíz Helianthus tuberosus při
pH 3,5; nejnižší při hodnotě pH 6,5. 2,4-D je buňkami metabolizována a její výdej
(translokace) z buňky probíhající pasivní difůzí je jen nepatrný (ZAŽÍMALOVÁ
a PETRÁŠEK, 2000). Tok auxinů je regulován přenosem signálu a aktivací
membránového enzymu H+-ATPázy. Vzájemnou interakci příjmu a výdeje různých
auxinových látek s plazmatickou membránou je vyjádřeno schématicky viz
Obrázek 12.
Auxiny jsou přes plazmatickou membránu difundovány podle jejich relativní
lipofility v pořadí: NAA > IAA > 2,4-D. Zatímco akumulace NAA v buňce je
regulována aktivitou efluxového přenašeče, akumulace 2,4-D je určena činností
influxového systému. Akumulaci přirozeného auxinu IAA regulují oba systémy a tato
lipofilní forma auxinu snadno prochází cytoplazmatickou membránou také pasivní
difúzí (DELBARRE et al., 1996).
Regulace efluxového přenašeče je složitější a pro jeho aktivaci je nutná
fosforylace proteinů (DELBARRE et al., 1998). RUBERY (1990) konstatuje, že
efluxový

přenašeč

může

být

inaktivován

pomocí

fytotropinů

(kyselina

1-naftylftalamová; NPA, kyselina 2,3,5-trijodbenzoová; TIBA). V blízkosti efluxového
přenašeče se nachází vazebné místo pro NPA. Aplikace inhibitoru aktivity efluxového
přenašeče NPA je příčinou zvýšené akumulace všech tří typů auxinů v buňkách
(PETRÁŠEK, et al., 2005). Zvýšená koncentrace IAA dále indukuje expresi genu ACS4
pro ACC syntázu a zvyšuje hladinu etylénu (ABEL et al., 1995) (Obrázek 13).
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Obrázek 12 Komponenty a mechanismus membránové distribuce auxinoidních látek přes plazmatickou
membránu (upraveno podle: DELBARRE et al., 1996, ZAŽÍMALOVÁ et al., 2003)

Obrázek 13 Vliv NPA na translokaci auxinu a biosyntézu etylénu (SWARUP et al., (1) exprese genu
HOOKLESS1 (HLS1) kódujícího N-acetyltransferázu a regulace hladiny auxinu (LEHMAN
et al., 1996) (2) regulace transportu auxinu (KIEBER, 1997) (3) vliv navýšené koncentrace
auxinu na biosyntézu etylénu (ABEL et al., 1995)
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NPA nemá pozorovatelný vliv na uspořádání mikrotubulů, aktinových
mikrovláken nebo endoplazmatického retikula a jeho inhibiční účinek na translokaci
auxinů

tedy

není

zprostředkován

změnami

v

cytoskeletárním

systému

a endoplazmatickém retikulum (PETRÁŠEK et al., 2003).
PETRÁŠEK et al. (2002) sledovali vliv desetkrát vyšší koncentrace (oproti
běžným koncentracím - 5,4 µM NAA a 4,5 µM 2,4-D) 54 µM NAA a 45 µM 2,4-D
a 50 µM NPA na dělení buněk tabáku VBI-0 suspenze. Aplikace NPA dočasně
inhibovala dělení buněk prvních 6 dnů kultivace a stimulovala prodlužování buněk.
6. den byly pozorovány také axiálně (podélně), nebo šikmo dělené buňky. Následné
obnovení buněčného dělení mělo za následek ztrátu polarity, změnu orientace dělení
a vytváření mnohobuněčných nepolarizovaných shluků.Životnost buněk nebyla
ovlivněna. Kontrola vykázala 79 - 89% životnost, ošetření NPA 81 – 93 %. Výskyt
abnormálního podélného a šikmého dělení buněk bylo sledováno při koncentracích
1 - 100 µM NPA; snižovalo se při koncentracích pod 10 µM a vyskytovalo se zvyšující
se koncentrací. Vyšší výskyt nestandardního dělení byl pozorován také při nižších
hustotách buněk 1x104 – 2x104.ml-1. Fenotyp buněk nebyl ovlivněn pokud NPA byla
aplikována na konci exponenciální fáze. V této fázi NPA neovlivnila ani prodlužování
ani polaritu buněk. Dále byly tyto koncentrace NPA testovány na ovlivnění aktivity
efluxového přenašeče. Bylo zjištěno, že koncentrace 50 µM NPA měla maximální vliv
na akumulaci NAA 2. – 5. den kultivace bez viditelných známek poškození buněk,
proto byla vybrána jako standardní koncentrace pro experiment. Přítomnost vysokých
koncentrací NAA a 2,4-D v jednom živném médiu také zpozdila nástup buněčného
dělení o 6 – 9 dnů, následovalo příčné dělení buněk, které vedlo k normálnímu fenotypu
buněk. Životnost buněk také nebyla ovlivněna.
NPA je známým inhibitorem polárního transportu auxinu a synchronizace
buněčného dělení. Bylo zjištěno, že buněčné dělení může být obnoveno aplikací
exogenního auxinu IAA, nebo přítomností bílého světla. Kombinace IAA a bílého
světla zcela potlačila účinek NPA v buňkách tabákové suspenze VBI-3, která je schopna
růstu i při absenci exogenních auxinů a obnovila dělení buněk (QIAO et al., 2010).
LAŇKOVÁ et al. (2010) v nedávné studii testovali také další inhibitory
přenašečových

systémů

kyselinu 1-naftooxyoctovou

(1-NOA),

kyselinu

2-naftooxyoctovou (2-NOA) a kyselinu 3-chlor-4-hydroxyfenyloctovou (CHPAA)
v buňkách tabáku BY-2. Nejúčinnější inhibitor 1-NOA (10 µM) blokoval aktivitu obou
přenašečových systémů. 2-NOA a CHPAA o stejné koncentraci přednostně inhibovaly
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aktivitu influxu. 1-NOA byla ale méně efektivní v inhibici influxu než 2-NOA
a CHPAA. Buňky v přítomnosti 1-NOA byly prodloužené, méně se dělily a obsahovaly
amyloplasty se škrobem ve srovnání s kontrolou. 2-NOA a CHPAA naopak mírně
stimulovaly dělení a fenotyp buněk byl odlišný. Všechny tři typy inhibitorů snížily
akumulaci radioaktivně značené [3H]2,4-D, která je přijímána influxem ve dvoudenních
buňkách, přičemž 1-NOA byla nejméně efektivní. Množství [3H]2,4-D, které se
v buňkách po 20 minutách akumulovalo se po aplikaci CHPAA snížilo 3,5-krát, 2-NOA
2,5-krát a 1-NOA 1,4-krát. Překvapivě aplikace 1-NOA výrazně zvýšila akumulaci
[3H]NAA, CHPAA a 2-NOA jen mírně. NAA je buňkou přijímána pouze volnou difůzí
a vydávána efluxovým přenašečem, proto je zřejmé, že 1-NOA významně inhibuje
aktivitu efluxu. Přítomnost 10 µM 1-NOA a přidání 10 µM NPA po 10 minutách
neovlivnila akumulaci [3H]NAA, což naznačuje, že aktivita efluxu byla inhibována už
1-NOA. Přítomnost 10 µM 2-NOA a 10 µM NPA přidaného také po 10 minutách
zvýšily akumulaci [3H]NAA v buňkách, což poukazuje na to, že efluxový přenašeč byl
aktivní před přidáním NPA.

4.2.2.7 2,4-D - regulátor exprese genů pro biosyntézu etylénu
Syntetické, nebo přirozené auxiny podporují tvorbu etylénu aktivací syntézy ACC
syntázy. RAGHAVAN et al. (2006) zjistili, že aplikace nízké koncentrace 0,001 mM
2,4-D ke kořenům Arabidopsis thaliana vykázala zvýšenou transkripci genu kódujícího
ACC oxidázu At5g63600. Nicméně z jiné analýzy vyplynulo, že gen At5g63600 je
zapojen do aktivity enzymu ferredoxin hydrogenázy a jako takový nemusí indikovat
změny přímo v syntéze etylénu. Aplikace 0,01 mM 2,4-D vedla k významnému poklesu
přepisu genu pro SAM syntetázu, ale současně ke zvýšené hladině transkriptu genu
AtACS6, pouze jednoho člena z rodiny genů pro ACC syntázu.
Multigenní rodina ACC syntázy je charakteristická rozdílnou expresí během
vývoje rostlin a reakcí na podněty prostředí. Zvýšená transkripce genu AtACS6 je
zřejmě odpovědí na stres způsobený aplikací 2,4-D. RAGHAVAN et al. (2005)
zaznamenali u rostlin Arabidopsis vystavených 1 mM 2,4-D po 1 h významně zvýšenou
transkripci 185 genů různých signálních molekul metabolismu a současně sníženou
transkripci 85 jiných genů buněčného metabolismu. Poprvé tak potvrdili, že 2,4-D
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neovlivňuje pouze expresi genů a biosyntetickou dráhu auxinu, etylénu a ABA, ale
reguluje také celou řadu dalších buněčných funkcí.

4.3 Rostlinný hormon etylén
4.3.1 Fyzikální a chemické vlastnosti etylénu
Etylén (synonymum - eten), je nejjednodušším zástupcem uhlovodíků s dvojnou
vazbou ze skupiny alkenů (Obrázek 14). Tato vazba je nepolární a je nositelem
chemické reaktivity. Etylén snadno oxiduje za vzniku etylenoxidu, etylenglykolu až
formaldehydu. Také reaguje s CO2 a často vytváří komplexy s některými těžkými kovy.
Některé kovy především ionty Ag+ jeho působení účinně blokují. Je to velmi stálý,
bezbarvý a hořlavý plyn nasládlé vůně s teplotou tání -169 °C. Rozpustnost ve vodných
roztocích solí je nižší než ve vodě. Se vzduchem tvoří výbušnou směs. Bývá obsažen
v zemním a koksárenském plynu a v přírodě se přirozeně vyskytuje jako produkt
metabolismu rostlin a mikroorganismů. Patří mezi základní suroviny v chemickém
průmyslu, používá se k výrobě etylenoxidu, polyetylenu, styrenu, aj. Odštěpením
jednoho atomu vodíku vzniká funkční skupina etenyl (triviálním názvem vinyl), která se
může dále vázat na jiné sloučeniny. Praktické využití má syntetický regulátor ethephon
(2-chlorethylfosfonová kyselina), který uvolňuje etylén (Obrázek 14).

Cl

etylén

OH
OH
P
O

kyselina 2-chlorethylfosfonová

Obrázek 14 Chemická struktura etylénu a ethephonu

4.3.2 Etylén – plynná signální molekula v rostlinách
V přírodě se etylén přirozeně vyskytuje jako produkt metabolismu rostlin mající
charakter fytohormonu. Po chemické stránce je nejjednodušším růstovým regulátorem
v rostlině a je dosud jediným známým plynným hormonem. Jeho hladina v buňce je
velmi nízká a je daná nízkou rozpustností v cytoplazmě. Většina etylénu prostupuje
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mezibuněčnými prostory a průduchy do atmosféry, kde může ovlivňovat rostliny
ve svém nejbližším okolí. Receptory pro etylén se nachází na membránách
endoplazmatického retikula a v membránách proteinových tělísek. Předpokládá se, že
jeho biologický účinek je zprostředkován vazbou na tyto specifické vazebné bílkoviny,
které mají kinázovou aktivitu a ukazuje se také, že proces fosforylace hraje důležitou
roli při přenosu signálu (BLEECKER a SCHALLER, 1996).
Pro vznik vazby je nutná přítomnost mědi a vazbu naopak mohou inhibovat ionty
Ag+, některé cykloalkeny, nebo strukturní analoga etylénu. Jestliže etylén není
přítomen, receptory vytvoří dimery, transautofosforylují se na aminokyselině histidinu,
z histidinu se fosfát přenáší na aspartát, a následně odchází na kinázu CTR1. Kináza je
tímto procesem aktivována a blokuje regulační protein EIN2. V přítomnosti etylénu
receptorový dimer neaktivuje CTR1, protože ztrácí kinázovou aktivitu a proto neblokuje
EIN2. Nyní EIN2 může aktivovat transkripční faktor EIN3, který vytvoří dimer
s transkripčním faktorem ERF1. Vzniklý dimer následně reguluje geny řízené etylénem.

4.3.3 Biosyntéza a regulace biosyntézy etylénu, Yangův cyklus
Etylén reguluje řadu aspektů v životním cyklu rostlin; klíčení semen, iniciaci růstu
kořenů, vývoj květních orgánů, zrání plodů, stárnutí rostlin a reakce na biotické
a abiotické stresy. Hraje tudíž důležitou roli při reakcích mezi rostlinami a životním
prostředím a má přímý vliv na jejich zdraví při adaptaci na změnu podmínek a na jejich
reprodukci.
V posledních letech došlo k významným pokrokům ve výzkumu molekulárních
mechanismů biosyntézy a působení etylénu, která probíhá ve vyšších i nižších
rostlinách téměř stejným způsobem. Obecně je známo, že etylén je produkován všemi
buňkami během vývoje rostlin rozdílnou rychlostí, přičemž nejvyšší rychlost jeho
vývoje probíhá v meristematických pletivech. Biochemie biosyntézy etylénu byla
předmětem intenzivního studia ve fyziologii rostlinných hormonů ve druhé polovině
20. století.
Vzhledem k jednoduché struktuře etylénu bylo dříve více sloučenin včetně
kyseliny linolenové, propanalu, β-alaninu a methioninu navrhováno jako jeho
prekurzor. Později bylo prokázáno, že etylén je odvozen z atomů C-3 a C-4
aminokyseliny L-methioninu. Jako další prekurzory etylénu v rostlinách byly určeny
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S-adenosyl methionin (SAM) a kyselina 1-aminocyklopropan-1-karboxylová (ACC).
SAM blokuje syntézu proteinů a je hlavním zdrojem metylu v rostlinách. Často je
využíván jako substrát pro řadu biochemických reakcí včetně biosyntézy polyaminů
a etylénu. Je také zapojen v reakcích metylace modifikujících lipidy, proteiny
a nukleové kyseliny (WANG et al., 2002).
Methionin je vytvářen z organických kyselin produkovaných mitochondriemi
(BURG, 1973). Nedávné studie prokázaly, že metabolismus methioninu je u různých
rostlinných druhů regulován rozdílně. Methionin je buňkou metabolizován na protein,
jeho derivát S-methylmethionin (SSM), nebo SAM. SSM je používán některými
rostlinami jako hlavní transportní molekula pro redukci síry. SAM je primárním
zdrojem metylové skupiny a prekurzorem metabolitů: etylénu, polyaminů, vitamínu
B1, 3-dimethylsulphoniopropionátu a zdrojem atmosférické síry - dimethylsulfidu.
Methionin je aminokyselina obsahující sirnou skupinu v postranním řetězci a lysin,
threonin a isoleucin tvoří aspartát.
Meziproduktem threoninu a methioninu je O-fosfohomoserin (OPH). OPH může
být přímo konvertován na threonin, nebo může být současně s cysteinem kondenzován
na cystathionin, který je v další reakci konvertován na homocystein, který je dále potom
v posledním kroku převeden enzymem methionin syntázou na SAM, který je de facto
konečným produktem biosyntetické dráhy methioninu (Obrázek 15). Cca 20 %
methioninu je buňkou konvertováno na protein a 80 % na SAM (HESSE et al., 2004).
Asp
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Ile
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CgS

Cystathionin
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SMM
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SAMS
SAM

Obrázek 15

Schéma biosyntetické dráhy methioninu (HESSE et. al., 2004)
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Methionin se převádí na etylén přes tři klíčové enzymatické reakce; přeměna
methioninu na SAM je katalyzována enzymem S-AdoMet syntetázou, následně ACC
syntáza (ACS) konvertuje SAM na ACC a ACC oxidáza (ACO) v další reakci převádí
ACC na etylén, CO2 a kyanid, což je podmíněno přítomností kyslíku. ACC je
přeměněna na etylén modifikací uhlíků C2 a C3, uhlík C1 je konvertován na kyanid
a karboxylová skupina je převedena na CO2 (ARGUESO et al., 2007).
V anaerobních podmínkách je syntéza etylénu úplně potlačena. Tato reakce také
vyžaduje přítomnost kofaktorů CO2, Fe2+ a askorbátu. Enzym ACC syntáza je
lokalizován v cytoplazmě, v rostlinách se vyskytuje ve velmi nízkém množství a pro své
působení vyžaduje kofaktor pyridoxalfosfát. Jeho syntéza je indukována působením
mnoha vnějších faktorů a také auxinem (YANG a HOFFMAN, 1984).
V některých vodních kapradinách, nebo některých vodních krytosemenných
rostlinách není přítomen prekurzor etylénu ACC a v těchto případech volné kyslíkové
radikály reagují s mastnými kyselinami, nebo methioninem za vzniku etylénu
(MATTOO a WHITE, 1991).
ACS a ACO mohou být aktivovány postupem vývoje rostlin, nebo působením
různých stresových faktorů. Částečně také ACC syntáza ze SAM vytváří vedlejší
produkt ACC 5’-metylthioadenosin (MTA), který může být využit zpětně pro syntézu
methioninu při jeho nedostatku v buňce. Recyklace MTA na methionin udržuje
konstantní koncentraci methioninu v buňkách. Tuto část cyklu prokázal pan Yang
u zrajících plodů a tato recyklující dráha je proto uváděna jako Yangův cyklus
(Obrázek 16) (BRADFORD, 2008).
V zaplavených rostlinách je hypoxií urychlena aktivace genů pro ACC syntázu
a syntéza ACC, která je lokalizována v kořenech. V záplavových podmínkách však
množství ATP produkované kořeny rostlin omezuje produkci ACC (GRICHKO
a GLICK, 2001).
Přímý prekurzor etylénu ACC může být ze zaplavených kořenů translokován
xylémem do nadzemních částí rostlin a převeden na etylén anebo může být
metabolizován

na

konjugát

-

fyziologicky

inaktivní

kyselinu

malonovou

(N-malonyl-ACC), což ovšem snižuje výslednou produkci etylénu. Obsah kyseliny
malonové výrazně stoupá v podmínkách, ve kterých vzrůstá tvorba ACC, zejména při
působení stresorů a také při zrání ovocných plodů.
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Obrázek 16

Schéma biosyntetické dráhy etylénu, Yangův cyklus (LIN et al., 2009)

Toxický plyn kyanovodík se vytváří rozkladem ACC a je metabolizován
β-cyanoalanin syntázou za vzniku netoxické látky β-cyanoalaninu a dále β-cyanoalanin
hydrolázou na asparagin (Obrázek 17).
H H
HS C C COOH + HCN
H NH2
L-cystein

Obrázek 17

H H
NC C C COOH + H2S
H NH2
β-cyanoalanin

Metabolická dráha inaktivace kyanovodíku
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H2N C C C COOH
O H NH2
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Aktivita enzymu β-cyanoalanin syntázy může být inhibována pomocí kyseliny
2-aminooxyoctové (AOA), nebo kyseliny 3-aminoxypropionové (YIP a YANG, 1998).
Bylo zjištěno, že u Malus sylvestris koncentrace 0,1 mM AOA a také vysoká
koncentrace 10 mM ACC inhibovala aktivitu tohoto enzymu z cca 50 % (YIP a YANG,
1988).
Kyanidy jsou vedlejším produktem biosyntézy etylénu. Jsou to škodlivé ionty,
nebezpečné pro zdraví lidí a zvířat, které vytváří velmi stabilní komplexy s kovy (např.
Fe a Mn) v enzymech a inhibují důležité procesy v buňkách, jako jsou: respirace, fixace
uhlíku a redukce dusičnanů (YIP a YANG, 1988). Aplikace kyanidu ke třítýdenním
rostlinám Arabidopsis thaliana velmi rychle během 10 minut aktivovala transkripci
genu ACS6 pro ACC syntázu a syntézu etylénu, zatímco další čtyři identifikované geny
pro ACS zůstaly neovlivněné. Tato odpověď pouze genu ACS6 na aplikaci kyanidu
může objasnit způsob autokatalytické biosyntézy etylénu, která se objevuje in vivo
v některých rostlinných pletivech (SMITH a ARTECA, 2000).
CAMPBELL a LABAVITH (1991) zjistili, že aplikace pektinových oligomerů
indukovala rychlé a přechodné zvýšení syntézy etylénu u zrajících pletiv perikarpů
získaných ze zelených plodů rajčat (Lycopersicon esculentum Mill.). Biosyntéza etylénu
prudce vzrostla během 1 hodiny po aplikaci oligomerů, po 4 hodinách dosáhla svého
maxima a následně klesala na úroveň kontroly. Zvýšená syntéza etylénu byla dosažena
při dávkách od 1-100 µg, koncentrace 100 µg však syntézu etylénu zvýšila
až o 100 300 % ve srovnání s hodnotami před aplikací.
Také

aplikace

ACC

na

povrch

perikarpů

měla

za následek

rychlou

apředvídatelnou konverzi ACC na etylén, která dosahovala maxima obvykle během
2 hodin. Ošetření pouze vodou zvýšilo syntézu etylénu vždy jen o méně než 25 %
ve srovnání s aplikací 100 µg oligomerů. Pektinové oligomery i ACC indukovaly
barevné změny, červenání endokarpů i exokarpů, exokarpy prokázaly větší citlivost
k aplikaci ACC.
Oligomery také prokázaly další barevné změny, tmavnutí endokarpů zelených
perikarpů zpravidla vždy během prvního dne po ošetření. Aplikace ACC, nebo kyseliny
galakturonové tmavnutí pletiv neprokázala. Poranění perikarpů pletiv rajčat mělo
za následek rychlou a zvýšenou tvorbu etylénu ve všech barevných stádiích zrání.
Pektinové oligomery vyvolávají mnoho reakcí na poranění, jako je syntéza ligninů,
fytoalexinů a hydroprolinů. Rychlá a zvýšená produkce etylénu při aplikaci pektinových
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oligomerů naznačuje, že mohou působit také jako signály pro syntézu etylénu
při poranění v pletivech perikarpů.
Etylén je dostupný také ze vzduchu a je přítomný v půdě, kde jeho množství
závisí na aktivitě mikroorganismů. Bakterie nesyntetizují etylén z ACC, ale
z 2-ketoglutarátu, nebo 2-keto-4-metylthiobutyrátu. Pro tento typ syntézy etylénu je
také vyžadována přítomnost kyslíku a etylén produkovaný bakteriemi se za normálních
podmínek v půdách neakumuluje. V zaplavených půdách má etylén většinou abiotický
původ (GRICHKO a GLICK, 2001).
Indukce a regulace syntézy etylénu je ovlivněna celou řadou faktorů; přítomností
kyslíku a CO2, světlem, teplotou, působení různých stresorů, atd. Optimální teplota
tvorby etylénu se pohybuje mezi 25 – 35 °C (YANG a HOFFMAN, 1984). ACC
oxidáza je poměrně nestabilní a při více než 40 °C rychle ztrácí svou aktivitu
(GRICHKO a GLICK, 2001). Tento enzym je degradován při běžných postupech
extrakce, zřejmě protože je vázaný s membránou a protože jeho aktivita vyžaduje
membránovou integritu.
Zatím není známo, jestli se ACC konvertuje na etylén pouze ve vakuolách, nebo
i jiných membránových strukturách, ale jejich integrita je přerušena při homogenizaci
pletiv, nebo pokud jsou protoplasty lyzovány (KENDE, 1989). Přítomnost světla
a snížená koncentrace CO2 ve většině případů inhibuje produkci etylénu v zelených
částech rostlin (YANG a HOFFMAN, 1984, RIKIN et al., 1984). Inhibice účinků
etylénu byla popsána také u zvýšených koncentrací CO2, který soutěží s etylénem o jeho
vlastní receptor (de WILD et al., 2003). Mechanismus tohoto vlivu ale není znám, CO2
je v některých případech schopen působit jako analogon etylénu. Jsou také známy
opačné účinky etylénu a CO2, zatímco etylén způsobuje blednutí květů, CO2, tento
účinek ruší, etylén urychluje abscisi nebo zrání plodů, CO2 tyto procesy zpožďují
a etylénem indukovaná epinastie se neprojevila při vysokých koncentracích CO2
(BURG a BURG, 1967).
Byly identifikovány dva přírodní faktory regulující rychlost biosyntézy etylénu,
auxin a červené světlo. Vysoká lokální hladina auxinu vede k lokální biosyntéze
etylénu. V etiolizovaných klíčních rostlinách byl etylén produkovaný primárně v apexu,
tedy v místě tvorby auxinu a pletivech nejbohatších na obsah auxinu. Po expozici rostlin
červeným světlem produkce etylénu postupně klesala, protože schopnost auxinu
stimulovat tvorbu etylénu byla potlačena (BURG, 1973). JIAO et al. (1987) zase zjistili,
že syntéza etylénu v listech pšenice v podmínkách tmy byla snížena po expozici bílým
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světlem. U Arabidopsis byl příjem CO2 na světle zvýšen a syntéza etylénu taktéž
snížena (VANDENBUSSCHE et al., 2003).
Mezi stimulátory syntézy etylénu patří také cytokininy a brassinosteroidy, jejichž
stimulační vliv je umocněn přítomností iontů Ca2+ (YANG a HOFFMAN, 1984). Etylén
a polyaminy vzájemně svoji syntézu inhibují (BIDDINGTON, 1992).

4.3.4 Biodegradace etylénu
Etylén je hořlavý a snadno oxidovatelný plyn. Je degradován abioticky i bioticky.
Biotická oxidace etylénu je katalyzována monooxigenázou s kofaktorem Cu+ za vzniku
etylenoxidu a CO2. Z etylenoxidu může vznikat etylenglykol a jeho glukosid
(Obrázek 18) (BEYER, 1985) až formaldehyd.
Etylén je díky své dvojité vazbě poměrně reaktivní a potenciální oxidační činidla
(např. roztok KMnO4, apod.) ho mohou v případě potřeby eliminovat z ovzduší
skladovacích prostor ovoce. Také může být adsorbován například aktivním uhlím. Tato
fakta je důležité brát v úvahu v prostorách skladování ovoce a jeho udržování
od předčasného dozrávání.
etylenglykol-glukosid
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Obrázek 18 Schéma biodegradační dráhy etylénu

4.3.5 Biologický vliv etylénu na rostliny
4.3.5.1 Fyziologie působení etylénu
Inhibiční účinek etylénu na růst kořenů byl potvrzen už v roce 1901
(NELJUBOV, 1901). Analýzou plynů uvolňovaných zrajícími jablky byl poskytnut
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chemický důkaz toho, že rostliny produkují etylén (GANE, 1934). Další pozorování
v polovině 19. století vedla k určení etylénu jako modifikátoru vývoje a růstu rostlin.
Etylén má ve své fyziologické koncentraci tak nejednoznačné účinky, že jej nelze
pokládat ani za inhibitor, ani za stimulátor (ŠEBÁNEK a kol., 1983), ale spíše
za růstový modulátor. Může stimulovat i inhibovat růst kořenů a stonků, indukovat
tvorbu kořenového vlášení, květů, nebo zrání plodů a stejně tak může podporovat
senescenci a abscisi okvětních lístků, nebo listů rostlin. Prokazatelně také neexistuje
jednoznačná predikce, jak budou pletiva rostlin reagovat na exogenní aplikaci etylénu
(DUGARDEYN a van der STRAETEN, 2008).
Reakce kořenů, ale i jiných částí rostlin se liší podle druhu. Rostliny rostoucí
v dobře provzdušněných půdách (Sinapis alba L.) vykázaly vysokou produkci etylénu
a významnou inhibici růstu kořenů po aplikaci exogenního etylénu. Oproti tomu
mokřadní druhy (Oriza sativa L.) vykázaly nižší míru syntézy etylénu a vyšší odolnost
vůči aplikaci etylénu.
Existují tři strategie, které omezují inhibiční účinek aplikovaného etylénu
v mokřadních rostlinách. Tyto druhy tvoří aerenchymatická pletiva, která usnadňují
difůzi etylénu a odvádí jej od kořenového apexu, dále tyto druhy produkují
v kořenovém apexu menší množství etylénu ve srovnání se suchozemskými rostlinami
a jsou také přirozeným způsobem méně náchylné k účinkům etylénu a inhibici růstu
kořenů.
Exogenní aplikace etylénu ke kořenům Arabidopsis stimuluje expresi genů WEI2
a WEI7, což vede ke zvýšené syntéze až nadprodukci auxinu. Auxin je následně
influxovým přenašečem AUX1 převeden do tranzitní zóny. V tranzitní zóně v závislosti
na zvýšené koncentraci auxinu probíhá změna longitudiální expanze buněk na radiální.
Auxin dalším transportem do prodlužovací zóny reguluje a zvyšuje citlivost buněk
na etylén a výsledkem je represe růstu. Inhibiční vliv exogenně aplikovaných
cytokininů spočívá ve zvýšení syntézy etylénu. Také DELLA proteiny se podílí
na inhibici prodlužování buněk. Jejich funkce je indukována etylénem a potlačena
gibereliny (Obrázek 19) (DUGARDEYN a van der STRAETEN, 2008).
Bylo zjištěno, že v etiolizovaných klíčních rostlinách hrachu (Pisum sativum L.)
etylén vyvolává tzv. trojnou odezvu: inhibuje dlouživý růst - rostliny jsou kratší, je
stimulován radiální růst - rostliny jsou silnější a rostliny mají také narušenou orientaci
v prostoru.
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Obrázek 19

Inhibiční účinky etylénu na růst kořenů (DUGARDEYN a van der STRAETEN,
2008)

Radiální růst je spojen se změnou orientace tvorby buněčné přehrádky během
dělení buňky a reorganizací mikrotubulů a celulózových mikrofibril. Tento jev je
pozorován nejčastěji u dvouděložných rostlin. Ve stoncích některých vodních rostlin
zase naopak etylén stimuluje dlouživý růst a roztažnost buněčné stěny.
Některé semiakvatické rostliny si vyvinuly zajímavou adaptaci na etylén.
S příchodem vody se etylén v jejich stoncích akumuluje ze dvou důvodů. Syntéza
endogenního etylénu je podpořena nízkou hladinou kyslíku v ponořených pletivech
a etylén tam zůstane tzv. v pasti, protože jeho difúze vodou je desettisíckrát pomalejší,
než je jeho šíření vzduchem. Etylén následně stimuluje rychlé prodloužení ponořených
rostlin a umožní tak dostat se části jejich listů nad hladinu vody (KENDE et al., 1998).
Růst buněk je regulován orientací kortikálních mikrotubulů v kombinaci
s rozpínavostí buněčné stěny a turgorového tlaku uvnitř buněk. Tyto procesy jsou
regulovány fytohormony a světlem. Etylén může stimulovat i inhibovat růst buněk
v závislosti na rostlinném druhu a typu buněk.
U rostlin Arabidopsis byla zjištěna inhibice expanze buněk. Etylén aplikovaný
v podmínkách tmy inhibuje prodlužování hypokotylů v etiolizovaných klíčních
rostlinách Arabidopsis (GUZMAN a ECKER, 1990). Pokud však byly rostliny
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pěstované v přítomnosti světla, nebo nízké koncentraci živin, etylén, nebo jeho
prekurzor ACC značně podpořily prodlužování hypokotylů (SMALLE et al., 1997).
Toto bylo výsledkem zvyšování expanze buněk spíše než jejich dělení, což je v rozporu
s dobře charakterizovanou inhibicí longitudinální expanze buněk v podmínkách tmy.
Působení etylénu nebo ACC bylo inhibováno stříbrnými ionty. Prodloužení hypokotylů
nebylo pozorováno u etylén-insenzitivních mutantů (etr1-3, ein2-1, ein3-1, ein4, ain110, ein7).
Exogenní auxiny také indukovaly prodloužení hypokotylů u rostlin pěstovaných
na světle. Výsledky pokusů prokázaly, že v závislosti na světelných podmínkách může
etylén indukovat opačné účinky na expanzi buněk v hypokotylech.
Molekula etylénu má hydrofóbní charakter, váže se na membrány a zvyšuje jejich
permeabilitu pro průchod některých látek. Etylén se podílí na zvýšené produkci
některých enzymů, např. α-amyláz v obilkách ječmene, celuláz v opadové zóně, nebo
peroxidáz při stárnutí děloh, aj. Etylén stimulací tvorby enzymů štěpících buněčné stěny
reguluje a urychluje senescenci a blednutí květů, zrání plodů, opadávání plodů, květů,
listů a je rovněž regulátorem epi- a hyponastie.
V některých květech také opylení indukuje syntézu etylénu v blizně a čnělce
a etylén po oplodnění spouští stárnutí okvětí, blednutí a opad květů (O’NEILL, 1997).
Pyl je bohatý zdroj auxinu a uvolňuje tento hormon pro stimulaci syntézy etylénu v
blizně. Obsahuje také vysoký obsah ACC, přímého prekurzoru etylénu (WHITEHEAD
et al., 1983), který je z blizny distribuován do jiných částí květů (REID et al., 1984).
Původní interpretace teorie, že etylén je vedlejším produktem procesu zrání
(HANSEN, 1943) byla vyvrácena důkazy, že už aplikace nízké koncentrace 0,1 ppm
exogenního etylénu může stimulovat procesy zrání (BIALE, et al. 1954). Je známo, že
etylén je fyziologicky aktivní od 0,001 ppm a maximálních účinků dosahuje v rozsahu
1 – 10 ppm. ABELES et al. (1992) také prokázal, že etylén působil na klíční rostliny již
po 10 minutách, tedy ve velmi krátké době po aplikaci.
Zvýšená respirace a tvorba etylénu při zrání byla zjištěna u některých plodů:
rajčata, avokádo, jablka, nebo banány a toto ovoce bylo označené jako klimakterické.
U jiných plodů, jahod, hroznů, nebo citrusů nebyla zjištěna zvýšená respirace
a produkce etylénu během zrání a toto ovoce bylo označené jako neklimakterické (LIN
et al., 2009). Mnohonásobně zvýšená tvorba etylénu při dozrávání některých plodů
zvyšuje aktivitu enzymů hydrolyzujících polysacharidy - pektiny, škrob a celulózu.
Působení etylénu vede ke zvýšení obsahu pektinů a ke změknutí plodů. Etylén
72

uvolňovaný do prostředí rovněž může ovlivnit rostliny ve svém okolí. Například
ve skládce červivé, předčasně dozrávající jablko uvolňuje zvýšené množství etylénu
a proto jablka v jeho okolí rychleji dozrávají, uvolňují také zvýšené množství etylénu,
který zpětně urychluje dozrávání nejen červivého jablka, ale i ostatních plodů. Jedná se
o tzv. regulaci zpětnovazebnou.
Aplikace exogenních dávek etylénu na široký výběr druhů rostlin významně
stimuluje abscisi. ABELES (1973) však zaznamenal, že aplikovaný etylén u některých
rostlin neindukoval abscisi listů a proto je předpokládáno, že hormonální změny, které
jsou požadované pro citlivost buněk v opadové zóně nebyly v některých případech
indukovány etylénem v experimentálních podmínkách. Bylo také prokázáno, že
avokádo, klasické klimakterické ovoce nebylo ovlivněno vysokými koncentracemi
etylénu dokonce ani na stromech. Stříbrné ionty, známé inhibitory působení etylénu,
inhibovaly nejen abscisi stimulovanou etylénem, ale také abscisi vyvolanou jinými
stresy. Tytéž účinky vykázal také 2,5-norbornadien, další známý inhibitor etylénu.
APELBAUM a BURG (1972) posuzovali vliv etylénu produkovaného primárně
ve vzrostném vrcholu a meristematických pletivech bohatých na auxin a 2,4-D
na regulaci růstu a buněčného dělení. Zjistili, že etylén a 2,4-D inhibují růst apikálních
částí etiolizovaných klíčních rostlin hrachu (Pisum sativum cv. Alaska) zastavením
buněčného dělení zabráněním vstoupení do profáze. Tyto růstové regulátory také
zpomalují buněčné dělení v intaktních kořenových špičkách a zastavují mitózu
v laterálních pupenech a v této části může být inhibice částečně zvrácena
benzyladeninem. V kořenových špičkách a ve vzrostném vrcholu stonku etylén inhibuje
syntézu DNA snížením aktivity DNA polymerázy.
Míra

této

inhibice

koreluje
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stupněm

potlačení

buněčného

dělení

v meristematických pletivech bohatých na auxin, a toto naznačuje, že inhibice
buněčného dělení je výsledkem nedostatečné syntézy DNA. U intaktních rostlin
probíhalo normální prodlužování a zvyšování čerstvé hmotnosti, zatímco 50 µl/l etylénu
a 0,1 nebo 1 mM 2,4-D, anebo kombinace obou fytohormonů inhibovala růst
vzrostného vrcholu o 94 % a zdá se, že 2,4-D inhibuje růst apexu primárně indukcí
syntézy etylénu.
Inhibice růstu probíhala více než 10 dnů, nicméně když byly rostliny po ošetření
etylénem přemístěny po 1-2 dnech do větraných prostor, tak během 8 – 10 hodin byl
obnoven jejich normální růst. U stejných koncentrací růstových regulátorů bylo buněčné
dělení sníženo o 95 – 98 %. 50 µl/l etylénu po 2 hodinách snížilo buněčné dělení
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o 27 %, po 6 hodinách o 50 % a po 10 h zcela inhibovalo buněčné dělení. Aplikace
etylénu snížila buněčné dělení v apexu kořenů po 24 hodinách nebo po 48 h o 60 %. Je
známo, že auxiny (2,4-D, nebo IAA) inhibují buněčné dělení v kořenech, prýtech
a laterálních pupenech - v aktivně se dělících primárních meristémech, ale také stimulují
mitotické dělení v dospělých, nedělících se buňkách kořenů a prýtů. Auxiny také
stimulují kambiální aktivitu ve stoncích. Vysoká koncentrace 100 µM 2,4-D úplně
zastavila buněčné dělení v apexu kořenů, oproti tomu výrazně stimulovala buněčné
dělení v horní části, prodlužující se zóny kořene, což vedlo k iniciaci růstu postranních
kořenů.
Jiná studie prokázala, že etylén, nebo 0,1 mM IAA, anebo jejich kombinace
inhibovala prodloužení kořenů o 60 % během 8 – 24 h. DAN et al. (2003) studovali vliv
etylénu na epidermis hypokotylů okurek (Cucumis sativus). Etylén je známý inhibitor
buněčného dělení. V této studii bylo prokázáno, že etylén stimuloval syntézu DNA, ale
potlačil proces cytokineze. Hypokotyly jsou orgány, které po vyklíčení vyžadují striktně
omezené buněčné dělení. Během působení etylénu byla syntéza DNA doprovázena
inkorporací homologu thyminu 5-brom-2-deoxyuridinu a byla zjištěna u 20 % buněk
epidermis, zatímco syntéza DNA na normálním vzduchu byla téměř nedetekovatelná.
Cytofluorometrická analýza jader v postižených buňkách vykázala až osminásobné
zvýšení obsahu DNA. Během této doby však nebyla pozorována tvorba buněčné
přehrádky, nicméně krátce po odstranění etylénu formace nové buněčné přehrádky
významně vzrostla. Výsledky ukazují, že etylén podporuje syntézu DNA a její replikaci,
ale inhibuje proces cytokineze, přičemž udržuje některé buňky v G2-fázi.

4.3.5.2 Tvorba etylénu ve stresových podmínkách
Jednou z prvních reakcí rostlin na vyvolaný stres je zvýšená tvorba etylénu.
Etylén je nazýván stresovým hormonem a je to nejznámější signální molekula účastnící
se obranné reakce rostlin. Její fyziologický význam ve stresových podmínkách ale není
zcela vysvětlen a nelze vyloučit možnost, že je jen průvodním jevem odpovědi rostlin
na působení stresorů.
Tvorba etylénu se zvyšuje při napadení patogeny, mechanickém poranění,
působení toxických látek, nebo při odpovědi na enviromentální stres jako jsou: extrémní
teploty, ozón, UV záření, zasolení půd a nadbytek, nebo nedostatek vláhy. Koncentrace
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etylénu se zvyšuje často již po 20 – 60 minutách od začátku navození stresové situace
a přetrvává až 20 hodin, přičemž stresory stimulují tvorbu prekurzoru ACC, který se
akumuluje a mění na etylén a rychlost této přeměny se zvyšuje většinou až v pozdější
fázi stresové reakce.
Při napadení rostlin patogeny byly zjištěny případy, kdy při pokročení a zhoršení
onemocnění etylén pomáhá omezit šíření nemoci opadem listů. Při obranné reakci
na mechanická poranění se vytváří ACC, ve vodě rozpustná a transportní forma etylénu.
Jen některá pletiva rostlin, vodivá a dělivá, mají schopnost vytvářet ACC
z aminokyseliny methioninu působením specifického enzymu a rostlina pro svou
potřebu vytváří etylén, který proniká mezibuněčnými prostory z hlubších pletiv kořene
k rhizodermis, a který nakonec určuje buňku rhizodermis, která vyroste v nový
kořenový vlásek.
Listy pšenice (Triticum aestivum L. cv. Anza) produkují velmi nízké množství
etylénu. Vodní deficit způsobil ztrátu ve výši 9 % počáteční živé hmotnosti a produkci
etylénu zvýšil více než třicetkrát do 4 h a poté rychle klesal (APELBAUM a YANG,
1981). MORGAN a DREW (1997) v review uvádí, že pokusy s rostlinami sóji
pěstovanými v nádobách prokázaly, že pomalý přechod do podmínek sucha neměl vliv
na produkci etylénu a ACC, oproti tomu rychlý přechod podpořil oba parametry. Deficit
vody u dřeviny mandarinky zvýšil v kořenech obsah ABA, která stimulovala syntézu
ACC a následnou konverzi ACC na etylén v listech, který způsobil jejich opad
po opětovném zavlažení.
Souvislosti mezi experimentálními podmínkami a přírodními suchy jsou ale
diskutabilní. Sucha jsou často doprovázena vysokými teplotami, které podporují tvorbu
etylénu, což je ale limitováno teplotou do 35 °C, vyšší teploty již produkci etylénu
inhibují. Zamáčení půdy (záplava) je stresor spojený s anaerobními podmínkami.
V podmínkách nedostatku kyslíku je etylén spouštěčem množství odpovědí, které
pomáhají rostlinám vyhnout se stresu. Mezi tyto reakce patří rychlé prodloužení
ponořených stonků a řapíků, podpora náhodné tvorby adventivních kořenů na stoncích
pod nebo nad vodní hladinou, epinastie listů a hypertrofie lenticel na stoncích
a dřevnatých kořenech.
Úlohou etylénu při prodlužování stonků je akcelerace prodlužování buněk.
V podmínkách hypoxie má etylén důležitou funkci při signalizaci buněčné smrti
a tvorbě aerenchymu v kořenech kukuřice (Zea mays) (MORGAN a DREW, 1997).
Tvorba etylénu a ethanu byla hodnocena v hypokotylech fazole mungo během kontaktu
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se čtyřmi druhy solí, které jsou běžné v přirozeném prostředí. Se zvyšující se
koncentrací aplikované NaCl a KCl byla tvorba etylénu snížena a tvorba ethanu
zvýšena, při aplikaci CaCl2 byla produkce etylénu vyšší a při MgCl2 byla produkce
etylénu vysoká, následně klesla. Při působení CaCl2 byla produkce ethanu nejnižší
ve srovnání s ostatními a při působení MgCl2 byla produkce ethanu taktéž snížena
(CHROMINSKY et al., 1986).
MALERBA et al. (2010) studovali stresovou situaci vyvolanou fusicoccinem
v buněčné suspenzi Acer pseudoplatanus L. Fusicoccin (FC) je známý fytotoxin, který
vyvolává více stresových reakcí - buněčnou smrt vykazující charakteristické
apoptotické projevy: fragmentaci DNA a cytochrom c uvolněný z mitochondrií, dále
stimuluje alternativní respiraci, produkci peroxidu vodíku, NO, aj. FC indukuje tvorbu
etylénu v buňkách klenu přes aktivaci enzymu ACO. Aplikace inhibitoru syntézy
etylénu Co2+ inhibovala akumulaci mrtvých buněk v kultuře a tvorbu NO. Tato studie
prokázala, že etylén je zapojen do vzniku buněčné smrti indukované FC, která ale
nevykázala výše uvedené znaky AL-PCD a zřejmě také zapojuje NO jako signální
molekulu.
Rostliny kontinuálně produkují etylén a ve většině řízených prostředí komerčních
zařízení (skleníků, apod.) jsou nestresované i stresované rostliny hlavním zdrojem
etylénu. Téměř ve všech případech je to změna rychlosti syntézy etylénu, jež
upozorňuje na změnu podmínek a navození stresové situace.

4.3.5.3 Tvorba etylénu v kulturách in vitro
Zdrojem etylénu v podmínkách in vitro může být složení živného média, pryžové
uzávěry kultivačních nádob a také samotné explantáty, které produkují etylén (LaRUE
a GAMBORG, 1971), který se šíří do atmosféry uzavřených nádob a který potom
následně zpětně ovlivňuje průběh kultivace.
Produkce endogenního etylénu v kulturách in vitro může být stimulována jinými
fytohormony, především auxinem, nebo může být jeho produkce snížena, anebo i zcela
potlačena inhibitory, které přeruší jeho biosyntézu v určité fázi buněčného cyklu. Také
může být regulován jeho účinek látkami, které svým vlivem eliminují jeho působení.
Ke známým inhibitorům etylénu patří AVG, polyaminy, kyselina salicylová, ionty
kobaltu (Co2+), niklu (Ni2+), stříbra (Ag+) a 2,5-norbornadien.
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YU a YANG (1979) uvádí, že rostlinný hormon auxin indukuje konverzi
methioninu na etylén v rostlinných pletivech a AVG, nebo Co2+ proces biosyntetické
dráhy etylénu účinně blokují. Aplikace IAA, nebo kombinace IAA a AVG
na hypokotyly fazole mungo (Vigna radiata L. Wilczek) neovlivnila konverzi
methioninu na SAM, ale přeměna methioninu na ACC a etylén byla katalyzována pouze
s přítomností samotné IAA.
Aplikace IAA indukovala tvorbu etylénu 500krát více ve srovnání s kontrolou.
Nyní také bylo možné určit, ve které fázi sekvence syntézy etylénu auxin uplatňuje svůj
hormonální vliv. Studie potvrdila, že reakce konverze ACC na etylén není závislá
na přítomnosti IAA. IAA však indukuje syntézu enzymu ACC syntázy katalyzujícího
přeměnu SAM na ACC a je odpovědná za akumulaci ACC v rostlinných pletivech.
Aplikace samotného AVG o koncentraci 10 µm inhibovala obě reakce přeměny
na etylén.
Působení AVG zcela potlačilo aktivitu ACC syntázy a konverzi SAM na ACC,
tedy krok, ve kterém auxin uplatňuje svůj indukční efekt. Působení kobaltnatých iontů
inhibovalo konverzi ACC na etylén. Při aplikaci 20 µm Co2+ byla zjištěna 50% inhibice
produkce etylénu a koncentrace 1 mM zcela potlačila produkci etylénu. Je známo, že
Co2+ vytváří stabilní komplexy se sulfhydrylovými sloučeninami.
Je tedy pravděpodobné, že Co2+ inhibuje produkci etylénu interakcí se
sulfhydrylovou skupinou enzymu ACC oxidázy, zodpovědného za oxidaci ACC
na etylén. Tato studie prokázala, že AVG inhibuje produkci etylénu přerušením reakce
přeměny SAM na ACC a kobaltnaté ionty blokují poslední fázi syntézy etylénu, reakci
přeměny ACC na etylén.
LESLIE a ROMANI (1988) studovali inhibici konverze ACC na etylén kyselinou
salicylovou (SA) u buněčné suspenzní kultury hrušně (Pyrus communis). Inhibice
syntézy etylénu působením SA byla srovnávána s dalšími 22 fenolickými sloučeninami,
z nichž pouze kyselina acetylsalicylová (ASA) prokázala podobné účinky.
Působení kyselin p-aminosalicylové, 3,5-dinitrosalicylové a kyseliny benzoové
bylo podstatně méně efektivní. Buňky kultury hrušně se kultivují v médiu s pH 3,8.
Při kultivaci s hodnotami pH v rozsahu od 3,5 do 6,5 schopnost SA inhibovat syntézu
etylénu klesala se zvyšujícím se pH. Podobná závislost biologické aktivity SA na pH se
prokázala i u jiných biologických systémů. SA může také tvořit cheláty s ionty kovů.
Aplikace EDTA, nebo EGTA neprokázaly schopnost inhibice syntézy etylénu.
Kobaltnaté ionty vysoce inhibují ACC oxidázu, pravděpodobně vytvářením komplexů
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se sulfhydrylovou skupinou. Pro srovnání inhibice kyselinou salicylovou a Co2+ byla
rozhodující doba expozice. Při krátké expozici byla SA efektivnějším inhibitorem,
při delší expozici byly shledány kobaltnaté ionty lepšími inhibitory. Tato zjištění
potvrdila rozdílné mechanismy blokování funkce terminálního enzymu syntézy etylénu
ACC oxidázy. Inhibice etylénu působením volného radikálu n-propylgalátu byla
doprovázena ztmavnutím buněčných kultur a normální barva kultury byla obnovena po
inhibici funkce volného radikálu.
Podobný efekt nebyl zaznamenán při působení nejvyšší koncentrace 2,5 mM SA.
Tato pozorování barevných změn naznačují, že SA působí odlišným způsobem
a v buňkách probíhá pravděpodobně mnohem intenzivnější detoxikace kyseliny
salicylové. Otázka, jestli endogenní kyselina salicylová hraje svou roli v regulaci
syntézy etylénu v rostlinách, zůstává předmětem zkoumání.
YU et al. (1980) studovali inhibici biosyntézy etylénu 2,4-dinitrofenolem (DNP)
a vysokou teplotou. Je známo, že teplota od 35 – 40 °C působí inhibičně na syntézu
etylénu v různých pletivech rostlin. Tato studie zkoumala, na kterou fázi biosyntézy
etylénu působí tyto dva faktory inhibičním způsobem u hypokotylů fazole mungo
(Vigna radiata L. Wilczek). DNP v nízkých koncentracích (méně než 50 µM) uplatnila
svůj inhibiční vliv primárně při konverzi ACC na etylén, měla menší vliv na obsah
SAM a zapřičinila významné zvýšení obsahu ACC, který již působil inhibičně na tvorbu
etylénu.
Vysoká koncentrace DNP (nad 100 µM) inhibovala konverzi methioninu na ACC
a na etylén a tento účinek mohl být způsoben inhibicí syntézy SAM. Optimální teplota
pro maximální produkci etylénu v jablcích a hypokotylech fazole mungo je 30 °C.
Zvýšení teploty na 35 °C způsobilo akumulaci endogenní ACC a produkce etylénu byla
výrazně snížena, takže výsledky této studie naznačují, že fáze konverze ACC na etylén
je na vysoké teploty velmi citlivá.
LARUE a GAMBORG (1971) sledovali produkci etylénu u různých buněčných
kultur (Rosa sp., Glycine max L., Triticum monococcum L., Melilotus alba Desc.,
Haplopappus gracilis Nutt. a Ruta graveolens). Všechny buněčné suspenze vyjma
Rosa sp. vyžadují pro svůj růst přítomnost syntetických auxinů, proto byla do živného
média přidána koncentrace 1 mg/l 2,4-D, nebo NAA. Produkce etylénu u kultury
Rosa sp. a Haplopappus ve stacionární fázi tj. 4. den kultivace prudce stoupla a ihned
poté rapidně poklesla. Obsah etylénu v buňkách růže byl v přítomnosti NAA o více než
50 % vyšší než v přítomnosti 2,4-D. Buňky Triticum produkovaly velmi nízké množství
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etylénu v průběhu celého buněčného cyklu. Přidání hydrolyzátu kaseinu do buněčné
kultury Rosa, Ruta a Melilotus nemělo negativní vliv na tvorbu etylénu, oproti tomu
dodání methioninu (prekurzoru etylénu) k buňkám Melilotus produkci etylénu zcela
inhibovalo. Absence světla neovlivnila růst buněčných kultur, ale u buněk Rosa sp. byla
zaznamenána nižší produkce etylénu.
Aplikace exogenního etylénu k buněčné suspenzi sóji a komonice bez přítomnosti
růstových regulátorů v živném médiu neovlivnila dělení buněk a bylo tak potvrzeno, že
etylén nemůže v živném médiu nahradit auxin (2,4-D nebo NAA). Dodání nízké
koncentrace 4 mM etylénu k Ruta, Rosa sp. a Triticum také nemělo výrazný negativní
vliv na dělení buněk, vyšší koncentrace 20 mM ale již redukovala počet buněk
o 20 - 30 %. Výsledky pokusů také prokázaly, že exogenní auxiny stimulují produkci
etylénu bez ovlivnění procesu respirace.

4.3.5.4 Funkce etylénu při PCD
Jestliže uvažujeme, že stárnutí a opad listů, květů a plodů je v podstatě forma
programované buněčné smrti, potom je zřejmé, že etylén v PCD má svoji úlohu.
U mnoha druhů rostlin je etylén jedním z endogenních signálů zprostředkovávající
přirozené stárnutí rostlin. Ukázalo se, že etylén má důležitou funkci během patogeneze.
Buněčná smrt indukovaná rostlinnými patogeny vykazuje několik charakteristických
znaků AL-PCD a nedávno byla úloha etylénu hodnocena u etylén-insenzitivních
mutantů, NR-rajčat. Infikování těchto mutantů patogenem značně redukovalo
symptomy nemoci indikující zapojení etylénu do buněčné smrti (LUND et al., 1998).
Předpokládá se, že enzymy proteázy stejně jako u živočichů regulují proces PCD.
ANDERSON et al. (1982) prokázal, že hydrolytický enzym houbového patogena
cellulysin indukuje syntézu etylénu v listech tabáku. Z výsledků pokusů vyplývá, že
proces PCD vyžaduje nízkou koncentraci etylénu, který se ale neobjeví, dokud není
aktivován enzym proteáza.
Bylo zjištěno, že proces buněčné smrti během tvorby aerenchymu v kortexu
adventivních kořenů kukuřice (Zea mays) v podmínkách hypoxie, vykazující znaky
AL-PCD, je závislý na přítomnosti etylénu. Výsledky této studie prokázaly, že signální
transdukce etylénu vedoucí ke zvýšení intracelulárního obsahu Ca2+ je nezbytná
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pro proces PCD a vývoj aerenchymu v kořenech kukuřice v podmínkách hypoxie (HE
et al., 1996).
Buněčná smrt během vývoje endospermu kukuřice je taktéž doprovázena
zvýšenou produkcí etylénu a PCD může být vyvolána také aplikací etylénu, nebo může
být naopak blokována inhibitory etylénu (YOUNG et al., 1997). Stárnutí okvětních
lístků a semeníku hrachu je doprovázeno degradací DNA a zde také inhibitory etylénu
mohou tyto procesy potlačit. Oproti tomu, ale aplikace exogenního etylénu stimuluje
stárnutí, degradaci DNA a snižuje regulaci exprese genu dad-1 v okvětních lístcích,
který může být také blokován inhibitory etylénu (ORZÁES a GRANELL, 1997).
Campthothecin, inhibitor topoizomerázy I a známý induktor PCD u živočichů
stimuloval PCD také u buněčné suspenze rajčat podobným způsobem. V buňkách byla
zjištěna kondenzace chromatinu a fragmentace DNA a jader. 2 hodiny po aplikaci se
zvýšila koncentrace H2O2. Bylo zjištěno, že etylén má důležitou funkci během PCD
indukované campthothecinem. Inhibice syntézy etylénu působením AVG zablokovala
produkci H2O2 a PCD indukovanou campthothecinem. I když sám o sobě endogenní
etylén není spouštěčem tvorby H2O2 a PCD, tak aplikace exogenního etylénu i ACC
významně stimulovala tvorbu H2O2 a PCD a výsledky poukazují na to, že etylén
umocňuje oxidativní poškození indukované campthothecinem a následnou PCD
v buňkách rajčat (de JONG et al., 2002).
KOEHL et al. (2007) sledovali vliv etylénu na oxidativní poškození
a programovanou buněčnou smrt u tabákových buněk (Nicotiana tabacum L. cv. Bel
W3) ošetřených proteinem quercininem, elicitorem, který byl izolován z půdního
patogenního mikroorganismu Phytophthora quercina. Oxidativní poškození a následná
smrt buněk byla indukována již nízkými koncentracemi 0,05 až 0,5 nM, při nichž byly
pozorovány charakteristické znaky AL-PCD,

poškození buněčných membrán

a fragmentace DNA. Nejnižší koncentrace 0,05 nM snížila produkci etylénu po 20 h
o 67 %. Koncentrace 0,5 nM prokázala výrazné oxidativní poškození během 30 minut,
způsobila maximální produkci H2O2 0.3 µmol/g čerstvé váhy buněk a úmrtnost 25 %
buněk po 6 hodinách. Tato koncentrace po 3 a 6 hodinách také významně (až
o polovinu) snížila obsah ACC ve srovnání s kontrolou. Vyšší koncentrace 2 nM snížila
produkci etylénu po 20 h o 86 %, inhibovala produkci H2O2 a měla významný vliv na
úmrtnost buněk, která po 6 hodinách dosáhla 50 % a po 24 hodinách 95 % ve srovnání
s kontrolou. Nízké koncentrace etylénu jsou nezbytné pro tvorbu H2O2 v buňkách
ošetřených quercininem. Bylo prokázáno, že aplikace inhibitorů syntézy etylénu AOA
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a CoCl2 o koncentraci 100 µm bez přítomnosti quercininu významně snížila produkci
etylénu. Inhibiční vliv AOA byl mnohem vyšší než CoCl2, už po 3 hodinách snížila
produkci etylénu o cca 77 %. Kombinace inhibitorů etylénu a quercininu podstatně
snížila obsah H2O2 a inhibovala vznik oxidativního poškození buněk. Tato zjištění
potvrzují, že pro stimulaci oxidativního poškození buněčných membrán, které je
indukováno quercininem je také nezbytná přítomnost etylénu.
HERBERT et al. (2001) sledovali vliv etylénu na indukci programované buněčné
smrti v různých fázích buněčného cyklu u tabákových buněk TBY-2. Po předchozí
synchronizaci dělení buněk použitím aphidicolinu bylo do kultivačních baněk (300 ml)
obsahujících buněčnou suspenzi v 95 ml média aplikováno 5 cm3 etylénu (SIB
Analytical, Sandwich, Kent, UK) ve dvou časových intervalech 0 h a 3,5 h. Suspenze
byly ošetřeny etylénem a/nebo kombinací etylénu a inhibitoru etylénu (dusičnan
stříbrný; AgNO3) o koncentraci 1,2 µm, která není toxická tabákovým buňkám.
Bylo prokázáno, že obě aplikace ovlivňují délku jednotlivých fází cyklu, ale
nemají vliv na celkovou délku buněčného cyklu. U časového intervalu 0 h trvala
G2-fáze 5 h, S-fáze 3,5 h a M-fáze 2 h. Celý buněčný cyklus trval 14 h a tyto naměřené
časové hodnoty se shodovaly s kontrolní suspenzí. Aplikace etylénu po 3,5 h
prodloužila G2-fázi a opozdila vstup buněk do mitózy o 1,5 h, neměla ale vliv
na celkovou délku 14 h buněčného cyklu ve srovnání s kontrolou. Přidání dusičnanu
stříbrného předvídatelně blokovalo účinek etylénu a také nezměnilo délku buněčného
cyklu, pouze prodloužilo M-fázi o 1 hodinu.
Toxický účinek stříbrných iontů byl testován koncentrací 1,2 µm AgNO3 bez
přítomnosti etylénu a bylo zjištěno, že také významně neovliňuje průběh a délku
buněčného cyklu. Hodnota indexu úmrtnosti při aplikaci etylénu v čase 0 h se po 2 h
nelišila od kontroly, ale dvakrát se zvýšila po 4 hodinách kultivace a dále znovu rostla
po 8 a po 10 h dosáhla 17 %. Vyšší úmrtnost byla zaznamenána ve G2/M-fázi
buněčného cyklu a v M-fázi se ještě více zvýšila. Index úmrtnosti při aplikaci etylénu
k synchronizovaným buňkám po 3,5 h (po dokončení S-fáze) měl hodnotu po 4 h 8 %,
2x vyšší ve srovnání s kontrolou a po 10 h dosáhl max. hodnoty 30 %, následně se snížil
a znovu rostl po 14 h a 16 h. Úmrtnost buněk byla opakovaně zvýšena ve G2/M-fázi
a také v pozdní G1/S-fázi.
Výsledky pokusů prokázaly specifické reakce a citlivost buněk na působení
etylénu v závislosti na tom, ve které části buněčného cyklu se nacházejí. Hodnota
indexu úmrtnosti u kombinace etylénu a AgNO3 byla při každém odběru vzorku nižší
81

ve srovnání s úmrtností buněk při aplikaci samotného etylénu a dokonce úplně
potlačena v G2/M-fázi, v prodloužené M-fázi se však opět zvýšila. Úmrtnost buněk
v přítomnosti AgNO3 byla nejvyšší po 6 h v G2-fázi a dále potom po 10 h v M-fázi.
V souvislosti s úmrtností byla hodnocena také morfologie buněk v průběhu
buněčného cyklu. U časového intervalu 3,5 h byl u mrtvých buněk pozorován
charakteristicky znak AL-PCD – kondenzace chromatinu zejména v G2/M-fázi.
U kontroly byl tento znak zaznamenán v malé míře a pouze v S-fázi. Další typický znak
AL-PCD fragmentace DNA byla detekována u obou kultur; u kontroly dosáhla 1-2 %
u všech vzorků odebíraných ve dvouhodinových intervalech a u etylénu se postupně
zvyšovala a po 10 h dosáhla 14 %. Tato studie potvrdila hypotézu, že aplikace
a působení etylénu zvyšuje úmrtnost v průběhu buněčného cyklu TBY-2 buněčné linie,
zejména krátce před mitózou, oproti tomu nemá vliv na celkovou dobu trvání cyklu.
Hybridní rostliny Nicotiana suaveolens Lehm. x N. tabacum L. cv. Hicks-2
vykázaly letalitu ve vztahu k vysokým teplotám (YAMADA a MARUBASHI, 2003).
Tato letalita byla indukovaná PCD, která byla doprovázena charakteristickými
apoptotickými znaky v hybridních sazenicích při teplotě 28 °C, ale ne u hybridních
rostlin vyklíčených při 28 °C a ihned přenesených do podmínek vysoké teploty 36 °C.
Tyto rostliny vyvinuly pravé listy při teplotě 36 °C a rostly až do stádia dospělosti.
Když byly hybridní rostliny kultivované při 36 °C vystavené působení teploty 28 °C,
tak nevyvinuly pravé listy a vykázaly letální symptomy jako: epinastie listů, chloróza
v dělohách, nebo hnědnutí hypokotylů. Při 28 °C fragmentace DNA začala v dělohách
a jaderná fragmentace se následně rozšířila na celé sazenice, hypokotyly rostlin zhnědly
a následně většina uhynula. Byla u nich také detekována vysoká produkce etylénu
ve srovnání s rodičovskými rostlinami. U hybridních rostlin rostoucích při teplotě 36 °C
byla zaznamenána stejná koncentrace etylénu jako u rodičovských rostlin.
Aplikace

inhibitorů

syntézy

etylénu

kyseliny 2-aminooxyoctové

a aminoethoxyvinylglycinu potlačila apoptotické změny a také prodloužila dobu přežití
nepříznivých podmínek hybridních rostlin. Tudíž zvýšená produkce etylénu koreluje
s letálními příznaky a apoptotickými změnami v hybridních rostlinách. Studie
prokázala, že nadprodukce etylénu působí jako zásadní faktor zprostředkovávající PCD
a dále tato studie poskytla první důkaz, že se etylén podílí na hybridní letalitě.
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4.3.6 Metabolické

interakce

etylénu

s

jinými

růstovými

regulátory

a fytohormony
V procesech vývoje rostlin hrají fytohormony a jejich interakce významnou roli.
Růstové procesy nejsou regulovány pouze jedním fytohormonem a na druhé straně
jediný fytohormon neovlivňuje jeden růstový proces. Výsledný účinek fytohormonů lze
považovat za interakci dvou nebo tří složek. Etylén je fytohormon plynného charakteru,
a proto je velmi rychlým signálem. Výsledek jeho působení je ovlivněn interakcemi
s dalšími fytohormony.
U rostlin byl zjištěn synergický účinek především auxinů na tvorbu etylénu. Bylo
potvrzeno, že endogenní auxiny i aplikace exogenních auxinů indukují v pletivech
syntézu ACC syntázy a tvorbu etylénu, ten ale ve vyšší koncentraci jejich tvorbu zpětně
inhibuje a při nadprodukci etylénu musí rostliny detoxikovat uvolněný kyanovodík.
Po aplikaci etylénu byla v řadě případů potvrzena snížená hladina IAA v rostlinách
(MACHÁČKOVÁ a ULLMAN, 1987). Proto také bývá etylén často chápán jako
antagonisticky působící látka na všechny typy fytohormonů.
Naopak aplikace IAA na různé části rostlin Arabidopsis zase prokázala zvýšenou
produkci etylénu, nejvíce pak ve stopkách květů a kořenových špičkách. Zkušební
koncentrace IAA, 2,4-D, nebo NAA v rozsahu 1 – 100 µM ve stopkách květů zvyšovaly
produkci etylénu, při 500 µM nastala stagnace a při 1000 µM výrazný pokles, přičemž
2,4-D a IAA vyvolaly výraznější odpověď než IAA. Světlo a vysoká teplota byly
příčinou snížení koncentrace etylénu, který předtím indukovala IAA.
Aplikace samotných brassinosteroidů na květenství neovlivnila produkci etylénu,
v kombinaci s IAA ale významně zvýšila tvorbu etylénu a koncentrace etylénu v této
kombinaci byla dokonce ještě vyšší, než při aplikaci samotné IAA. Bylo také
prokázáno, že stáří listů má vliv na produkci etylénu, nejmladší listy vykazují nejvyšší
stimulaci syntézy etylénu (ARTECA a ARTECA, 2008).
YAKIMOVA a WOLTERING (1997) studovali vliv etylénu, IAA, NAA a 2,4-D
na tvorbu etylénu různých částí květů oddělených u 160 řezaných karafiátů (Dianthus
caryophyllus L.). Zkoumané části květů; okvětní lístky, vajíčka, čnělky a listy řezaných
rostlin byly inkubovány v roztocích růstových regulátorů. Reakce částí květů se lišily
v závislosti na použitém regulátoru. Řez, a následné vadnutí rostlin stimulovalo tvorbu
etylénu nejvíce ve vajíčkách a čnělkách. Aplikace etylénu o koncentraci 10 µl/l měla
za následek výrazně zvýšenou emisi etylénu pouze v okvětních lístcích po 10 h, ostatní
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části nereagovaly. Oproti tomu auxiny vyvolaly pozoruhodné množství etylénu, který
byl uvolňován listy řezaných rostlin. Listy byly také jediné izolované části v nichž
aplikace auxinů vyústila ve zvýšenou produkci etylénu v průběhu 46 h. Při aplikaci
5.10-4 M, 5.10-5 M a 5.10-6 M IAA proběhla indukce tvorby etylénu po 4 h, po 22 h bylo
zaznamenáno 2,5 až 4-krát menší množství etylénu a výrazný pokles nastal po 45 h.
Podobnou dynamiku vývoje měla také koncentrace 5.10-4 M 2,4-D, oproti tomu
5.10-4 M NAA stimulovala produkci etylénu také po 4 h, stejnou hladinu si ale udržela
i po 22 h, pokles nastal podobně jako u ostatních regulátorů po 46 h. V předchozím
experimentu ale nastala indukce tvorby etylénu po 6 h při aplikaci IAA, po 7 hodinách
v přítomnosti 2,4-D a zůstala vysoká do 12 h a NAA indukovala tvorbu etylénu po 13 h.
Okvětní lístky nereagovaly na koncentraci 5.10-4 M IAA, 2,4-D, nebo NAA, ale
koncentrace 5.10-5 M a 5.10-6 M IAA zvýšily množství etylénu po 46 h.
Známy jsou také případy účinků aplikace syntetických auxinových herbicidů,
nebo vysokých koncentrací nativního auxinu IAA na zvýšení obsahu a akumulaci ABA
v rostlinách Galium aparine L. v souvislosti se zvýšenou tvorbou etylénu.
Z posledních pokusů vyplynulo, že auxin je primárním spouštěčem exprese genu
pro enzym 9-cis-epoxykarotenoid dioxygenázu (NCED), který konvertuje xantofyly
na xantoxal a etylén současně zvyšuje biosyntézu ABA, pravděpodobně posttranskripční regulací aktivity NCED. Po aplikaci 0,5 mM IAA ke kořenům G. aparine
se během 24 h projevily epinastie stonků a inhibice růstu kořenů a stonků.
Po 24 hodinách se hladina xantoxalu a ABA zvýšila 2- a 24-krát.
Aplikace inhibitorů etylénu (AVG, Co2+) snížila obsah ABA v rostlinách o cca
70 % (KRAFT et al., 2007, HANSEN a GROSSMANN, 2000). AVG inhibuje produkci
ACC i etylénu, zatímco Co2+ sice snižuje produkci etylénu, ale současně akumuluje
endogenní ACC. Toto naznačuje, že spouštěčem akumulace ABA a inhibitorem růstu
není ACC, ale etylén (HANSEN a GROSSMANN, 2000).
Otázkou zůstává, jestli je etylén spouštěčem tvorby ABA jen v reakci na vysokou
koncentraci IAA, nebo auxinových herbicidů, nebo jestli toto může být princip také
v normální regulaci růstu rostlin. Nicméně nadprodukce ABA a následné zvýšení
koncentrace peroxidu vodíku vede k inhibici růstu, senescenci a rozkladu pletiv
(Obrázek 20) (GROSSMAN, 2003a).
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Obrázek 20 Model interakce auxinoidního herbicidu, etylénu a abscisové kyseliny (GROSSMAN,
2003a)

Jiný růstový regulátor auxinoidní povahy - herbicid quinclorac svoje účinky
uplatňuje indukcí aktivity ACC syntázy a zvýšením množství ACC a podporuje
akumulaci vedlejšího produktu syntézy etylénu, toxického kyanovodíku v pletivech
rostlin. Podobně jako vysoké koncentrace auxinů, tak i vysoké koncentrace cytokininů
inhibují růst výhonů a kořenů a zvyšují tvorbu etylénu (ABELES et al., 1992).
Aplikace kinetinu o koncentraci 10-8 - 10-4 M stimuluje tvorbu etylénu u tří až
čtyřdenních etiolizovaných klíčních rostlin hrachu (Pisum sativum L. var. Alaska).
Koncentrace 10-3 M a pH 2,5 nestimulovala produkci etylénu a koncentrace 10-4 M
produkovala maximální množství etylénu. Kombinace 10-4 M kinetinu a 10-3 M
methioninu zvýšila produkci etylénu ve dvoudenních rostlinách o 250 % ve srovnání
s kontrolou. Samotný methionin produkci neovlivnil. Je tedy velmi pravděpodobné, že
konverzi methioninu na etylén indukuje kinetin.
Odpověď na kinetin a IAA závisí na stáří rostlin. Během prvních dvou dnů byl
vliv růstových regulátorů nepatrný, 3. až 5. den produkce etylénu stoupla, přičemž
největší vliv měl kinetin, následně ale produkce etylénu prudce poklesla. Samotný
kinetin neovlivnil syntézu etylénu u šestidenních oddělených a inkubovaných částí
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stonků, ale v kombinaci s IAA značně zvýšil produkci etylénu. Giberelin sám nebo
v kombinaci s IAA, anebo s kinetinem u jedno až šestidenních rostlin významně
neovlivnil syntézu etylénu (FUCHS a LIEBERMAN, 1968).
Cytokininy inhibují prodloužení hypokotylů v temných podmínkách a nemají vliv
na prodlužování hypokotylů na světle. Cytokininy také mohou stimulovat syntézu
etylénu. Etylén a auxin na světle naopak indukují prodloužení hypokotylů. Jedna
z posledních studií zjišťuje, že aplikace cytokininů podporuje prodloužení hypokotylů
na světle, když je působení etylénu, nebo transport auxinů blokováno. Toto prodloužení
se vyznačuje prodloužením buněk v bázi a ve střední části hypokotylů a může být
výsledkem zvýšené citlivosti k cytokininům.
Byl pozorován 50 % nárůst hypokotylů u Arabidopsis thaliana při odpovědi
na aplikaci BA v přítomnosti inhibitoru syntézy etylénu Ag+. Data této studie podporují
hypotézu, že cytokininy v interakci s etylénem na světle za normálních podmínek
nemají vliv na prodlužování hypokotylů (SMETS et al., 2005).
V podmínkách nadměrného sucha akumulace kyseliny abscisové v kořenech
kukuřice zabránila produkci etylénu, který by za normálních podmínek byl přítomen
a inhiboval růst kořenů. Vysoká koncentrace etylénu v Rumex palustris nebo v rýži
ve vodním prostředí vede k prudkému růstu a prodloužení rostlin, což může být funkčně
spojeno s rapidním snížením koncentrace endogenní ABA. Oproti tomu Rumex acetosa,
který je druhem rostoucím ve vzácně zaplavovaných lokalitách při vysoké koncentraci
etylénu nevykazuje snížení endogenní ABA, ani prodloužení řapíků. Pokles koncentrace
ABA ovlivněnou zvýšenou koncentrací etylénu v ponořených rostlinách R. palustris
a rýže zvyšuje hladinu bioaktivní kyseliny giberelové (GA) a z tohoto zase vyplývá, že
zvýšené množství GA podporuje etylénem indukované prodloužení výhonů a tudíž
etylén v tomto případě uplatňuje svůj růstově stimulační účinek.
CALVO et al. (2004) uvádí, že etylén a GA regulují přerušení dormance
a přechod do fáze klíčení u semen buku lesního (Fagus sylvatica L.). Ačkoliv mohou
etylén a GA synergicky vyvolat uvolnění semen nebo pupenů z dormance, v některých
případech mají opačné účinky. Zatímco etylén stimuluje zrání plodů, gibereliny mají v
tomto procesu opačné znaménko (SCOTT a LEOPOLD, 1967).
Další studie zase prokázala, že hypokotyly Arabidopsis se na světle a působením
etylénu prodlužují, přičemž účinek etylénu zvyšuje modré světlo. Bylo také zjištěno, že
vliv etylénu v tomto případě není zprostředkován gibereliny (VANDENBUSSCHE, et
al., 2007).
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Také utváření vzrostného vrcholu u etiolizovaných klíčních rostlin Arabidopsis
vykazuje přítomnost etylénu, auxinu, GA a DELLA proteinů. Etylén a auxin mohou
interaktivně stimulovat prodloužení hypokotylů na světle, prodloužení řapíků
v záplavových podmínkách u R. palustris, nebo ovlivňovat fototropismus hypokotylů.
Také bylo zjištěno, že etylén zvyšuje hladinu auxinu v apikální části rostlin inhibicí jeho
bazipetálního transportu (MACHÁČKOVÁ a ULLMAN, 1987). Jedna z posledních
studií také uvádí, že etylén může ovlivňovat biosyntézu auxinu v kořenech rostlin (viz.
kap. 4.3.5.1 – Obrázek 19) (PIERIK et al., 2006, DUGARDEYN a van der
STRAETEN, 2008).
BURG a BURG (1966) popsali interakce auxinu a etylénu ve stonkových
segmentech klíčních rostlin hrachu (Pisum sativum var. Alaska). Zjistili, že stonek
hrachu se nejvíce prodloužil a současně se čerstvá hmotnost až desetkrát zvýšila
při aplikaci nativního auxinu IAA o koncentraci 10-6 M. 10-6 M je nejvyšší koncentrací,
která neindukuje syntézu etylénu v pletivech.
Aplikovaná kombinace této koncentrace IAA a 10 ppm (0,001 %) etylénu
prokázala výraznou 50 % inhibici prodloužení stonku. Koncentrace 10-5; 10-4 a 10-3 M
IAA již stimulovaly produkci etylénu, ale zároveň také nepřímo vedly k inhibici
elongace stonku.
TISSERAT a MURASHIGE (1977) studovali vliv ethefonu, etylénu a 2,4-D
na proces embryogeneze u kalusu mrkve Daucus carota L. odrůdy „Queen Ane's Lace“.
Uvádějí, že průběh embryogeneze je inhibován působením etylénu, který je uvolněn ze
syntetického regulátoru ethefonu přidaného do živného média. Nejnižší koncentrace
ethephonu 3 mg/l rapidně snížila počet embryí, nejvyšší koncentrace 30 mg/l úplně
potlačila proces embryogeneze a významně zvýšila produkci etylénu. Autoklávování
ethefonu však mělo značný vliv na snížení obsahu etylénu. Aplikace a působení
koncentrace 0,1 mg/l 2,4-D bez přítomnosti ethefonu také zcela zastavily proces
embryogeneze a po 4 týdnech byla zaznamenána jen velmi nízká a bezvýznamná
produkce etylénu, což bylo vyhodnoceno tak, že přítomnost 2,4-D v tak nízké
koncentraci v médiu prakticky nemá vliv na jeho vývoj v buňkách kalusu mrkve.
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4.3.7 Využití etylénu v rostlinné výrobě a biotechnologiích
Regulace počátku a rychlosti zrání plodů a regulace kvetení rostlin patří mezi
hlavní cíle v oblasti biotechnologií rostlin a zemědělských plodin. Schopnost
manipulovat s časem zrání ovoce by vedlo k omezení velkých zemědělských ztrát
a schopnost zpoždění stárnutí květů by prodloužilo životnost řezaných květin ve vázách.
Dvě strategie genetického inženýrství byly zavedeny k dosažení těchto cílů; inhibice
syntézy etylénu a snížení citlivosti rostlin na etylén.
HAMILTON et al. (1990) byl první, kdo snížil produkci etylénu v rajčatech
expresí antisense konstruktu cDNA kódující ACC oxidázu. Zrání plodů bylo opožděné
a jejich trvanlivost byla prodloužena. Podobným způsobem OELLER et al. (1991)
transformoval rostliny rajčat pomocí antisense konstruktu cDNA pro ACC syntázu.
Produkce etylénu byla inhibována z 99,5 % a zrání plodů bylo zpožděno. Následná
aplikace etylénu obnovila zrání plodů.
Syntéza etylénu může být inhibována také odstraněním jeho prekurzoru ACC.
Toho bylo dosaženo v rajčatech expresí bakteriálního genu pro ACC deaminázu, který
půdní bakterie podporující růst rostlin používají pro rozklad ACC a inhibici tvorby
etylénu (KLEE et al., 1991, MAYAK et al., 2004). Mutace genu etr1 v rostlinách
Arabidopsis způsobuje necitlivost rostlin na etylén. Exprese toho genu etr1 v rajčatech
a petuniích výrazně zpožďuje proces zrání, blednutí a opad květů (WILKINSON et al.,
1997). V současné době jsou také prováděny studie regulace enzymů lipoxygenáz, které
jsou zapojeny do tvorby etylénu během procesů zrání.
Mezi syntetické etylenotvorné látky patří kyselina 2-chloretylfosfonová, která je
známá pod názvy CEPA, Flordimex, Camposan, nebo Ethrel (ethephon), a která dovede
uvolňovat etylén do pletiv, brzdí vegetativní růst, transport auxinů a stimuluje tvorbu
květů a plodů. V pletivech rostlin je degradována na chloridy, fosforečnany a etylén.
Aplikací vhodné koncentrace na určené rostliny na podzim lze oddálit kvetení na jaře
a snížit škody způsobené jarními mrazíky. Často se také využívá pro zemědělské účely,
v obilnářství ke sterilitě samčích květů u pšenice a jako retardant, a dále k synchronizaci
zrání rajčat, nebo k synchronizaci kvetení na ananasových plantážích.
U okurek (Cucumis sativus) se exogenní aplikace etylénu využívá pro regulaci
pohlaví rostlin a produkci pouze samičích květů (LIN et al., 2009). Metylcyklopropan
(MCP) patří do skupiny inhibitorů syntézy etylénu a je široce využíván v procesech
inhibice zrání u mnoha druhů ovoce.
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V oblasti zemědělství se také v nízkých koncentracích využívají chemické látky
(např. cykloheximid), které narušují pletiva plodin (bavlna, aj.), způsobují poranění
a v důsledku toho stimulují produkci etylénu a opad listů (YANG a PRATT, 1978).
Existuje úzký vztah mezi základním a aplikovaným výzkumem etylénu.
Pokračování výzkumu mechanismu účinku etylénu na buněčné úrovni a jeho interakce
s ostatními rostlinnými hormony může poskytnout nové pohledy na molekulární
podstatu vývoje rostlin. Vliv účinků fytohormonů na základní fyziologické
a biochemické aspekty v buňkách, jako je homeostáze iontů a kovů, regulace
metabolických procesů a diferenciace organel by mělo být předmětem výzkumů
v budoucnu.
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5

VÝSLEDKY

5.1 Vyhodnocení morfologie buněk BY-2 suspenze v tekutém
médiu
Morfologie buněk BY-2 suspenze kultivované při různých koncentracích 2,4-D
byla hodnocena pomocí mikroskopických technik. Po 24 hodinách se ukázalo, že buňky
všech variant mají schopnost mitotického dělení. Po 48 hodinách kultivace buněk byly
u kontrolní

varianty

potvrzeny

dlouhé,

jednořadové,

vícebuněčné

řetízky,

charakteristické pro tuto suspenzní kulturu a ostatní varianty v této fázi také tvořily
řetízky (Obrázek 21) a svou morfologií i velikostí (malým objemem) se výrazně
nelišily. Jádra buněk byla zřetelná u všech variant.

Obrázek 21

A

B

C

D

Morfologie buněk po 48 h v médiu obsahujícím 2,4-D: 0,1 µM (A), 1 µM-kontrola (B),
10 µM (C), 100 µM (D), zvětšení 100 x
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Třetí den kultivace (fáze exponenciální) se projevily morfologické změny
a rozdíly mezi variantami (Obrázky 22 a 23).

Obrázek 22

A

B

C

D

Morfologie buněk po 72 h v médiu obsahujícím 2,4-D: 0,1 µM (A), 1 µM-kontrola (B),
10 µM (C), 100 µM (D), zvětšení 100 x

Buňky kontroly a 10 µM zachovaly malý objem, stále tvořily řetízky a měly
zřetelná jádra. Nejnižší koncentrace vykázala buňky kulovitého až oválného tvaru.
Už v této fázi docházelo k expanzi a separaci buněk. Velikost buněk byla proměnlivá,
některé buňky byly už značně zvětšené. Je zřejmé, že již v této fázi dochází k aktivaci
činnosti enzymů, které usnadňují tyto dva procesy. U nejvyšší koncentrace 2,4-D byl
pozorován apoptotický znak - kondenzovaná cytoplazma.
Na konci kultivace 6. den (Obrázky 24 a 25) byly buňky kontrolní varianty mírně
zvětšené a prodloužené, jádra u některých buněk byla nezřetelná. Potvrdil se tak obecný
jev, že se zvyšováním se počtu buněk na počátku kultivace se jejich objem zmenšuje,
později se nepatrně zvětšuje (viz Kap. 4.1.3, Obrázek 26). Toto ale bylo ověřeno pouze
pro nízkou koncentraci 2,4-D.
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Obrázek 23

A

B

C

D

Morfologie buněk (detail) po 72 h v médiu obsahujícím 2,4-D: 0,1 µM (A), 1 µMkontrola (B) 10 µM (C) 100 µM - kondenzovaná cytoplazma (šipka) (D), zvětšení 400 x

Obrázek 24

A

B

C

D

Morfologie buněk 6. den kultivace v médiu obsahujícím 2,4-D: 0,1 µM – barveno TTC
(A), 1 µM-kontrola (B), 10 µM (C), 100 µM – kondenzovaná cytoplazma (šipka) (D),
zvětšení 100 x
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A

B

C

D1
Obrázek 25

D2

D3

Morfologie buněk (detail) po 6 dnech kultivace v médiu obsahujícím 2,4-D: 0,1 µM (A),
1 µM-kontrola (B), 10 µM (C), 100 µM (D1, D2, D3), D1-šipka-pozdní fáze AL-PCD,
D2 a D3-dvouřadové řetízky, zvětšení 400 x

6-denní

A
Obrázek 26

B

Rozdíl morfologie buněk na počátku a na konci kultivace v médiu obsahujícím 1 µM
2,4-D (kontrola): exponenciální fáze (A) stacionární fáze, zvětšené buňky (B), zvětšení
100 x
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A

B

C

D1
Obrázek 27

D2

Morfologie buněk po 6 dnech kultivace v médiu obsahujícím 2,4-D, zřetelné změny
tloušťky buněčné stěny v závislosti na koncentraci 2,4-D (šipky): 0,1 µM (A), 1 µMkontrola (B), 10 µM (C), 100 µM (D)- (červené šipky - živé buňky, modré šipky - mrtvé
buňky), zvětšení 400 x

U varianty 10 µM 2,4-D byly i ve stacionární fázi buňky stále organizovány
v řetízcích, zachovaly malý objem a měly zřetelná, kulatá jádra. Velikost buněk se
od počátku kultivace významně nezměnila. U nejnižší koncentrace byly buňky vlivem
nedostatku 2,4-D už velmi zvětšené a prodloužené s nezřetelnými jádry a se zřetelně
velmi tenkou buněčnou stěnou ve srovnání s ostatními variantami. Nejvyšší koncentrace
vykázala buňky často odumřelé, nebo tvořily mnohobuněčné shluky. Byla pozorována
kondenzovaná a ztmavlá cytoplazma. Mitóza probíhala nestandardním způsobem;
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buňky vytvářely dvouřadové řetízky a je zřejmé, že dlouhou dobu působící vysoká
koncentrace 2,4-D je příčinou změny orientace buněčné přehrádky, což může souviset
se změnou polarity.
V průběhu kultivace jsem zaznamenala skutečnost, že dochází k akumulaci
amorfního materiálu v buněčných stěnách a k jejich zesílení v závislosti na koncentraci
2,4-D. Při hodnocení tohoto parametru je ale nutné rozlišovat živé a mrtvé buňky
v suspenzi. Současně lze také na konci kultivace dobře vypozorovat, že buňky BY-2
v závislosti na koncentraci svůj objem zmenšují (Obrázek 27). V průběhu této studie
byly také pořízeny fotografie morfologických změn v různých fázích AL-PCD
(Obrázek 28).

Obrázek 28

A1

A2

B1

B2

C1

C2

Fotografické schéma znázorňující morfologické změny v jednotlivých fázích AL-PCD,
udržovací kultura (1 µM 2,4-D), barveno TTC, šipky: ranná fáze (A) postoupená fáze
(B) pozdní fáze (C), zvětšení 400 x
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5.2 Stanovení počtu buněk BY-2 suspenze a jejich životnosti
v tekutém médiu
Pro posouzení vlivu 2,4-D na buňky BY-2 suspenze byly každý den kultivace
zjišťovány tyto parametry: počet buněk BY-2 (Graf 1) v suspenzi a jejich životnost
v tekutém médiu (Graf 2).

Graf 1

Závislost růstu BY-2 suspenze na koncentraci 2,4-D v tekutém médiu a době jejího
působení

Graf 2 Viabilita (%) buněk BY-2 v tekutém médiu s obsahem různých koncentrací 2,4-D
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V suspenzi kultivované na médiu s nejnižší koncentrací 0,1 µM 2,4-D byl počet
buněk nízký (1500.10-3/ml) na počátku i na konci kultivace a významně se během
kultivace neměnil. Na médiu s nejvyšší koncentrací 100 µM byl počet buněk také nízký
(1000.10-3/ml), mírně se zvýšil až na konci kultivace (5. a 6. den).
Kontrolní varianta 1 µM 2,4-D postupně rostla, jak bylo předpokládáno. Během
čtyř dnů se počet buněk ztrojnásobil na cca 5500.10-3/ml, 5. den následoval pokles
růstu. U varianty 10 µM 2,4-D se počet buněk také postupně zvyšoval, během 5 dnů se
zčtyřnásobil až na 6500.10-3/ml, mírný pokles následoval až šestý den.
Naměřené hodnoty také korespondují s hodnocenou morfologií buněk (varianta
10 µM, která vykázala největší růst, měla 6. den dobře pozorovatelná, intaktní, kulatá
jádra a udržela buňky v dlouhých řetízcích i na konci kultivace). Rozdíly v počtu buněk
mezi variantami byly statisticky významné, jak naznačuje Graf 1; koncentrace
0,1 a 100 µM 2,4-D můžeme pro tento experiment označit za nerůstové (růst inhibující),
přičemž 100 µM má letální charakter, naopak kontrolní variantu (1 µM) i vyšší
koncentraci 10 µM 2,4-D za koncentrace růstové (růstově aktivní).
Další pokusy pro ověření naměřených hodnot růstu suspenzních kultur nemohly
být z důvodu problematické a neúspěšné udržovací kultivace suspenze BY-2
opakovány, ověřeny a potvrzeny.
Současně s hodnocením počtu buněk byl každý den kultivace hodnocen podíl
živých a mrtvých buněk, vyjádřený v procentech životnosti (Graf 2). Životnost buněk
se několik hodin po subkultivaci do tekutých médií se čtyřmi experimentálními
koncentracemi 2,4-D pohybovala mezi 80 až 90 %. U varianty 100 µM bylo zvýšené
procento mrtvých buněk (cca 40 %) pozorováno už po 24 hodinách kultivace. Životnost
buněk výrazně poklesla u všech variant po 48 hodinách kultivace a pohybovala se jen
mezi 50 až 64 %. Další pokusy pro ověření nestandardního poklesu životnosti po 48 h
nemohly být z důvodu neúspěšné udržovací kultivace suspenze BY-2 opakovány a tento
nestandardní pokles životnosti tedy nemohl být ověřen a potvrzen.
V dalších dnech kultivace u kultury na médiu s nejvyšší koncentrací 2,4-D už
životnost jenom výrazně klesala a na konci kultivace dosáhla cca 22 %. U ostatních
variant převažoval počet živých buněk nad mrtvými a dosahoval okolo 80 % a to
i ve stacionární fázi. Poměrně vysokou životaschopnost si zachovala kultura na vyšší
koncentraci 10 µM 2,4-D. Změny životnosti byly zaznamenány na následujících
mikrofotografiích (Obrázky 29, 30, 31 a 32).
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Obrázek 29

A

B

C

D

Mikrofotografie buněk BY-2 v tekutém médiu pro stanovení viability (zelená barva-živé
buňky, červená barva-mrtvé buňky) po 24 h. 0,1 µM (A) 1 µM-kontrola (B) 10 µM (C)
100 µM (D), zvětšení 1000 x

Obrázek 30

A

B

C

D

Mikrofotografie buněk BY-2 v tekutém médiu pro stanovení viability po 48 h. 0,1 µM (A)
1 µM-kontrola (B) 10 µM (C) 100 µM (D), zvětšení 1000 x
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Obrázek 31

A

B

C

D

Mikrofotografie buněk BY-2 v tekutém médiu pro stanovení viability po 72 h. 0,1 µM (A)
1 µM-kontrola (B) 10 µM (C) 100 µM (D), zvětšení 1000 x

Obrázek 32

A

B

C

D

Mikrofotografie buněk BY-2 v tekutém médiu pro stanovení viability po 6 dnech. 0,1 µM
(A) 1 µM-kontrola (B) 10 µM (C) 100 µM (D), zvětšení 1000 x

99

5.3 Stanovení dalších parametrů studovaného materiálu
5.3.1 Stanovení sušiny suspenze BY-2
Procentuální zhodnocení sušiny charakterizuje změny obsahu vody v buněčné
mase v průběhu kultivace. S délkou kultivace měla hmotnost sušiny ve vzorcích
klesající charakter u nízkých koncentrací, stagnující u vzorku s 10 µM 2,4-D
a stoupající charakter u vzorku s nejvyšší koncentrací (100 µM) 2,4-D, kde se hmotnost
sušiny ve vzorcích zvyšovala. K mírnému snížení došlo až 6. den kultivace (Graf 3).

Graf 3 Stanovení procentuálního obsahu sušiny suspenze BY-2

5.3.2 Vliv 2,4-D na koncentraci ACC a etylénu
Dalšími sledovanými parametry buněčného média během generační doby byly
koncentrace etylénu a jeho prekurzoru ACC. Graf 4 charakterizuje změnu koncentrace
ACC v průběhu generační doby. Hodnota koncentrace ACC v bodě „den 0“ představuje
koncentraci ACC v době založení kultivace. Naměřené hodnoty ukazují, že
životaschopné suspenze na koncentracích 0,1; 1 a 10 µM 2,4-D v průběhu kultivace
neakumulují ACC, na rozdíl od 100 µM 2,4-D, kde se nárůst a pokles ACC pohyboval
ve „vlnách“.
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Graf 5 představuje změny koncentrace etylénu v kultivačním médiu. Všechny
„viabilní“ koncentrace 2,4-D stimulovaly syntézu etylénu, z nichž nejvyšší nárůst
vykazovala nejnižší koncentrace, jak ukazuje křivka grafu.

Graf 4 Stanovení koncentrace ACC ve vzorcích v průběhu experimentu

Naměřené hodnoty ukazují, že životaschopné suspenze na koncentracích 0,1; 1
a 10 µM 2,4-D v průběhu kultivace prakticky neakumulují ACC a produkují více
etylénu, zejména ve fázi stacionární. Koncentrace 100 µM sice produkovala prekurzor
etylénu ACC, na etylén se ho ale konvertovalo mnohem méně.

Graf 5 Stanovení koncentrace etylénu ve vzorcích v průběhu experimentu
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5.3.3 Stanovení obsahu 2,4-D v buňkách a v tekutém médiu
Koncetrace 2,4-D během generační doby byla sledována jak v buňkách, tak
v roztoku kultivačního média. Získané výsledky jsou znázorněny v Grafech 6-9.

Graf 6

Stanovení koncentrace 2,4-D v buňkách v průběhu experimentu

Graf 7

Stanovení koncentrace 2,4-D v buňkách v průběhu experimentu
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Graf 8

Stanovení koncentrace 2,4-D v roztoku kultivačního média

Graf 9

Stanovení koncentrace 2,4-D v roztoku kultivačního média
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6

DISKUZE

6.1 Suspenze BY-2
Suspenze BY-2 je vhodným modelem pro studium hormonální regulace,
nezbytnou podmínkou pro její růst je přítomnost syntetického auxinu 2,4-D. Pro
dlouhodobé udržení životnosti suspenze BY-2 je nezbytná udržovací koncentrace 2,4-D
1 µM. Tato koncentrace se používá při experimentech jako kontrolní varianta. Přesný
mechanizmus této „symbiózy“ suspenze a syntetického auxinu ale stále není
jednoznačně objasněn a je stále předmětem výzkumů.
Přesto, že je BY-2 vhodný model z hlediska morfologie, její udržovací kultivace
je bohužel velmi problematická, je náročná na dodržení protokolu vhodných
kultivačních podmínek, takže pro práci je velmi nespolehlivá a během dvou let
udržovací kultivace neumožnila opakování pokusu. Po zkušenostech s jejím chováním
lze tento modelový systém označit za velmi nestabilní (nekontrolovatelné buněčné
dělení).
Je známo, že po aplikaci přírodního auxinu IAA ani jiného syntetického auxinu
do média se buňky BY-2 nedělí a bez sacharózy v médiu také ne. Rakovinové buňky
pro své anomální dělení potřebují cukry.
Vzhledem k nestabilním projevům suspenze by každé hodnocení jednotlivých
experimentů mělo být prováděno zvlášť a nemělo by se průměrovat.

6.2 4 studijní koncentrace 2,4-D a viabilita buněk
Syntetická látka 2,4-D vykazuje duální charakter, při nízkých koncentracích
stimuluje buněčné dělení, vysoké koncentrace mají herbicidní účinek na růst rostlin.
2,4-D ovlivňuje nejen celistvé rostliny, ale i buňky. BY-2 reaguje velmi citlivě
na přítomnost různých koncentrací 2,4-D v tekutém médiu. Podle výsledků této studie,
4 studované koncentrace vykazovaly 3 různé efekty.
Koncentrace 1 a 10 µM lze označit jako růstově aktivní a viabilní, 0,1 µM
za nerůstovou, ale viabilní a 100 µM je toxická a neviabilní-letální, vykazující znaky
PCD už od samého začátku kultivace. Ve výsledcích práce nebylo potvrzeno obecné
stanovisko, že kontrolní varianta (1 µM 2,4-D) vykazuje nejefektivnější růst. Největšího
růstu populace dosáhl vzorek s koncentrací 10 µM 2,4-D. Reprodukovatelnost tohoto
104

faktu se bohužel nepodařila potvrdit z důvodu neúspěšné udržovací kultivace suspenze
BY-2.

6.3 Morfologie buněk
Studie prokázala, že různé koncentrace 2,4-D významně ovlivňují nejen viabilitu,
ale i morfologii a fyziologické parametry buněčné suspenzní kultury BY-2.
Obecný jev, že buňky na začátku zmenšují objem, později ho zvětšují, byl ověřen
a potvrzen pouze pro nízké koncentrace 2,4-D (0,1 a 1 µM). 2,4-D tedy v nízkých
koncentracích podporuje dělivý, ale i dlouživý růst – intususcepci, u vysokých
koncentrací inhibuje intususcepci-dlouživý růst buněčných stěn. Celkově se ale
u 4 studovaných koncentrací objem buněk s postupujícím časem kultivace zmenšuje
v závislosti na koncentraci 2,4-D (0,1 > 1 > 10 >100 µM).
Změny objemu buněk potvrdily také testy na procentuální obsah sušiny, který byl
pro 0,1 a 1 µM 2,4-D klesající, pro 10 µM koncentraci prakticky konstantní a pro
toxickou koncentraci rapidně rostly.
Další pozorovanou morfologickou změnou je změna tloušťky buněčných stěn
a ztluštění v oblasti buněčných přehrádek. Tento jev je diskutován v kapitole Hypotéza
pektinového štítu.
Vysoké koncentrace 2,4-D ve studovaném médiu vykazovaly vznik dvouřadových
(dubletových) řetízků. Týkalo se to toxické koncentrace 2,4-D 100 µM. Tento jev byl již
v minulosti popsán (SUCHOMELOVÁ-MAŠKOVÁ et al., 2008; ORCHARD et al.,
2005) a tato práce o něm pojednává v kapitole 4.1.2.

6.4 Změny koncentrace 2,4-D během experimentu – sledování
akumulace
Změny koncentrace během generační doby suspenze BY-2 byly sledovány jak
v kultivačním médiu, tak v buňkách samotných. U nejnižší koncentrace (0,1 µM)
docházelo k jejímu snižování v obou případech. Kontrolní 1 µM koncentrace
vykazovala postupný pokles v médiu, v buňkách došlo během prvních dvou dnů
k mírnému nárůstu a následně koncentrace klesala. Koncentrace 2,4-D v buňkách
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a médiu u 4 studovaných systémů byly ovlivňovány její spotřebou během experimentu,
migrací látky z a do buňky a nárůstem a zánikem buněčné populace.

6.5 Sledování koncentrace ACC v buňkách
ACC (kyselina 1-aminocyklopropan-1-karboxylová) je prekurzorem etylénu
(Obrázek 33). ACC je vytvářena z methioninu a oba tyto biochemické kroky jsou
ovlivňovány přítomností auxinu 2,4-D. Změny koncentrace během kultivačního období
při 4 různých koncentracích 2,4-D poskytly zajímavé výsledky, které byly porovnávány
se změnami koncentrací ostatních sledovaných látek.
V bodě nula (krátce po založení kultivace) byla koncentrace ACC pro všechny
4 sledované koncentrace 2,4-D identická. U koncentrací (0,1; 1 a 10 µM) následně
klesala, protože byla spotřebovávána na syntézu etylénu. Od druhého dne se již
koncentrace držela prakticky na minimu., tedy všechna vznikající ACC byla využívána
k syntéze etylénu. ACC u 100 µM koncentrace se naopak během generační doby
pohybovala ve vlnách. Nárůst během prvního dne ukazuje, že buňky produkovaly více
ACC, než stačily zpracovat.

Cl

O
O

HO
2,4-D
H2N

Cl

COOH
ACC

Obrázek 33

etylén
Syntéza etylénu z ACC za přítomnosti 2,4-D

6.6 Tvorba etylénu v buňkách jako reakce na stres
2,4-D ovlivňovala metabolickou dráhu etylénu. Ukázalo se, že všechny
4 suspenze ovlivňují syntézu ACC (kyselina 1-aminocyklopropan-1-karboxylová prekurzoru etylénu). Největší schopnost zvyšovat produkci etylénu vykázala nejnižší
koncentrace 0,1 µM 2,4-D. Konstantně nízká koncentrace ACC a nárůst koncentrace
etylénu v buňkách ukazuje, že produkce ACC se během generační doby zvyšovala.
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1 a10 µM 2,4-D vykazovala stejné výsledky u koncentrace ACC a mírnější nárůst
etylénu, než tomu bylo u nejnižší koncentrace 2,4-D.
Neviabilní suspenze (při 100 µM) naopak akumuluje v buňkách ACC a obsahuje
přitom konstantní množství etylénu během celé generační doby.
Obecně známé stanovisko na 2,4-D v syntéze etylénu je takové, že nízké
koncentrace podporují tvorbu etylénu, zatímco vysoké koncentrace syntézu inhibují.
Zde se nabízí otázka, jaký je přesně mechanizmus této inhibice. Zda konstantně
nízká koncentrace etylénu a kumulace ACC byla způsobena blokováním enzymu
potřebného k biochemické přeměně ACC, nebo nízkou životností buněk a jejich
průběžným odumíráním, případně masivní spotřebou etylénu na aktivaci dalších
degradačních pektináz, nebo ovlivnění jiných metabolických procesů rostliny.
Etylén zvyšuje aktivitu enzymů hydrolyzujících polysacharidy (KINCL a KRPEŠ,
2006) a tedy by se měl podílet na rozpadu buněčných řetízků (toto se děje při nízkých
koncentracích). Při masivní akumulaci a převaze pektinových látek aktivované
pektinázy zřejmě nestačí působit v silných buněčných přehrádkách a řetízky zůstávají
zachovány. Tuto teorii potvrdily výsledky v grafech, koncentrace 1 µM produkuje větší
množství etylénu než 10 µM M 2,4-D a řetízky živých buněk se v 10 µM na konci
růstové křivky nerozpadají a buňky zůstávají organizovány v řetízcích. Přeživší buňky
na vysoké koncentraci 100 µM 2,4-D taktéž zůstávají na konci kultivace v řetízcích (zde
je ale kumulace etylénu minimální).

6.7 Hypotéza pektinového štítu
V průběhu kultivace byla zaznamenána skutečnost, že dochází k akumulaci
amorfního materiálu v buněčných stěnách a k jejich zesílení v závislosti na koncentraci
2,4-D v tekutém médiu (viz Obrázek 27).
Hypoteticky lze předpokládat možný vliv 2,4-D na syntézu a akumulaci
pektinových látek ve stěnách buněk, zejména ve střední lamele. Nepřetržité
promíchávání suspenze, přítomná sacharóza v médiu a slabě kyselé pH média mohou
být hlavními faktory, které současně podporují jejich přirozené želírovací vlastnosti
a proces řetízkování (tvorbu charakteristických vícebuněčných řetízků). Mechanismus
tohoto procesu může být vysvětlen zafixováním ztužených pektinů v celulózové kostře
buněčné stěny.
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Vytvořený pektin, jehož funkcí je zpevnění buněčné stěny „uzamče“ – inhibuje
intususcepci, proto pokud převládá účinek pektinu nad auxinem tak neprobíhá
intususcepce, pokud převládá účinek auxinu nad pektinem tak intususcepce probíhá.
Zvýšená tvorba pektinových oligomerů může být dále zkoumána specifickými
barvícími technikami (např. Ruthenium red, nebo jiné), nebo může být stanovena
kolorimetricky.
Je známo, že syntéza pektinových látek u rostlin může probíhat vyvoláním
stresových podmínek (KINCL a KRPEŠ, 2006) a v případě prokázání této hypotézy lze
2,4-D definitivně označit jako stresový faktor - stresor.
Suspenze BY-2 má díky schopnosti tvorby ochranných látek jako jedna z mála
výborný obranný systém. Tyto morfologické vlastnosti (tvorbu vícebuněčných řetízků)
vykazuje také hybridní máta (Mentha arvensis cv.sanbi x M.spicata car. Crispa)
(YANG et al., 1999). 2,4-D navíc podporuje masivní tvorbu etylénu, což je opět
stresový hormon u rostlin.
Pokud by se z dalších pokusů potvrdila hypotéza syntézy a akumulace pektinů, lze
teorii dále rozvíjet. Etylén vytvářený během kultivace může aktivovat degradační
enzymy pektinázy, které dále štěpí a rozkládají ztužené pektiny. Experimenty potvrdily,
že vícebuněčné řetízky se rozpadají-separují na jednotlivé buňky zejména u nižších
koncentrací 2,4-D v tekutém médiu, které kumulovaly větší množství etylénu. Pokud je
tato teorie správná, pak přidání degradační pektinázy současně s 2,4-D by mělo podpořit
dělení buněk, ovšem bez tvorby buněčných řetízků. Otázkou ovšem zůstává, zda by to
buňky v takovém případě přežily.
V případě správnosti pektinové hypotézy lze z

morfologie v

průběhu

experimentu označit 1 µM koncentraci 2,4-D za vysokou a stresovou koncentraci
a teorii o nekontrolovatelném bujení BY-2 připomínajícím rakovinné buňky za zcela
oprávněnou.
Suspenzní kultury jiných odrůd tabáku nebo jiných rostlinných druhů netvoří
pektiny a tedy ani řetízky. Vyšší koncentrace 2,4-D 10 nebo 50 µM by měly být
teoreticky letální pro jiné buněčné kultury, stejně jako koncentrace 100 µM pro BY-2,
která má patrně nejdokonalejší obranný systém – masivní tvorbu ochranných látek
(buňky, které vytvoří pektin - přežívají, které nevytvoří pektin, odumírají).
Pektiny nejsou jen obranným mechanizmem rostlin. U člověka pektiny příznivě
ovlivňují hladinu cholesterolu a působí proti otravám toxickými kationty kovů
z prostředí, které na sebe vážou (KINCL a KRPEŠ, 2006). Hojně se také používají
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při průjmových onemocněních. Je možné, že stejně tak jako těžké kovy, mohou
v lidském organizmu vázat i 2,4-D.
V případě prokázání pektinové hypotézy by se dále měly prozkoumat obranné
mechanizmy a tvorba obranných látek u jednoděložných rostlin, na které 2,4-D až
na výjimky nepůsobí. Je vysoce pravděpodobné, že by pektinový štít neměl pustit 2,4-D
do buněk těchto rostlin a to i v případě, že v přírodě nejsou nijak podpořeny jeho
želírovací vlastnosti.
V přirozených podmínkách je roztažnost buněčné stěny podporována přítomností
auxinu (dochází k plastickému roztažení buněčné stěny). Po této změně následuje
v buněčné stěně syntéza polysacharidů. Pořadí těchto dějů ovšem závisí na množství
auxinu působícího na buňku.
Pektiny se mimo reakci na stresující koncentraci auxinu přirozeně vytváří
v buňkách hlavně v nejranějších stádiích vývoje a jsou přirozenou součástí stavby
buněčné stěny (tvoří až 30% sušiny buněčné stěny). V přirozených podmínkách jsou
podmínkou pro prodlužování buněk – umožňují buňce plastickou roztažnost
za přítomnosti auxinů.
Pokud bylo zamezeno intususcepci buněk v umělých podmínkách, potvrzuje to
teorii, že u zejména vysokých koncentrací 2,4-D v médiu nejdříve proběhne syntéza
polysacharidů, které následně už nedovolí roztažení buněčné stěny. Vyšší koncentrace
auxinů tedy způsobují opačný efekt na buněčnou stěnu než koncentrace nízké. Dá se
tedy předpokládat, že tvorba pektinů v uměle vytvořených podmínkách bude extrémně
masivní. Vzhledem k tvorbě pektinů u sledovaných koncentrací se dá zkonstatovat, že
u 2,4-D prakticky neexistují nízké koncentrace, všechny jsou stresové a dá se uvažovat
i o rostlinné mutagenitě.

6.7.1 Fakta, která podporují hypotézu pektinového štítu
Pektiny se podílí na strukturálních obranných mechanismech rostlin (vnitřní
pletiva). Spolu s celulózou zpevňují buněčné stěny rostlin. Dále se ve směsi
s hemicelulózou a dalšími polysacharidy podílí na histologických obranných
mechanismech rostlin. Vytváří gely - „okluze“ pro vyplnění cév.
Stresové podmínky u rostlin podporují syntézu pektinových látek (KINCL
a KRPEŠ, 2006). U hodnocení zesílení buněčných stěn bylo možné rozlišovat mrtvé
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a živé buňky. Buňky, které měly zesílené stěny, přežily, mrtvé buňky měly stěny bez
morfologických změn.

6.8 Shrnutí
Práce na tématu a jednotlivých experimentech přinesla prakticky všechny
odpovědi na zadané otázky. Mimo to se ukázalo, že téma je natolik zajímavé, že z něj
vyplynuly i další skutečnosti. To ovšem přineslo spoustu dalších otázek, možných
hypotéz a návrhů jejich řešení.

Dosažené výsledky
1)

shrnutí aktuálních poznatků v literární rešerši

2)

sledování morfologie buněk BY-2 v závislosti na koncentracích 2,4-D

3)

sledování viability buněk BY-2 v závislosti na koncentracích 2,4-D

4)

stanovení

koncentrace

2,4-D

v buňkách

a

v mediu

v průběhu

experimentu
5)

stanovení koncentrace etylénu v mediu v průběhu experimentu

6)

stanovení koncentrace ACC v mediu v průběhu experimentu

Nové otázky
A)

Jsou vytvořené pektiny vyloučené v médiu? Nebo zůstávají akumulované
v buňce?

B)

Jak kolísá pH média během kultivace? pH významně ovlivňuje vlastnosti
pektinů.

C)

Co v molekule 2,4-D ovlivňuje snahu buněk se nekontrolovatelně dělit?

D)

pH média a sacharóza nemusí být jediné faktory, které podporují
přirozenou vlastnost pektinů želírovat v uměle vytvořených podmínkách
in vitro (v tekutém kultivačním médiu).

E)

Proč suspenze „někdy“ nevytváří řetízky (během udržovací kultivace)?
(Lze předpokládat, že se buňky zřejmě dělí příliš rychle, a tedy se nestíhá
tvořit (exprimovat) pektin. Tento fakt bude pravděpodobně záviset na
kultivačních podmínkách a odchýlení od standardního protokolu a
souvisí to s nestabilitou studovaného systému)
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F)

Na suspenzi BY-2 byl sledován vliv kadmia. Je možné, že takto získané
výsledky byly zkresleny stresovým působením 2,4-D

Navržené experimenty
I)

Potvrzení přítomnosti pektinů pomocí barvící techniky a stanovení jejich
obsahu kolorimetrickou metodou

II)

provedení identických experimentů s 2,4-D se zástupcem jednoděložných
rostlin

III)

provedení experimentu s 2,4-D za současného podávání pektinázy
k potvrzení teorie tvorby řetízků

IV)

provedení identických experimentů s jiným mediem, kde bude možné
zajistit lepší reprodukovatelnost výsledků

V)

in vivo experimenty

VI)

studium syntézy stresových proteinů u BY-2 vyvolané působením 2,4-D

Poznámky k mutagenitě 2,4-D
• Při založení kultury BY-2 se buňky nejdříve jen dělí (nekontrolovatelně)
a teprve po nějakém čase (třeba po cca 1 měsíci a toto je přísně individuální) se
začnou tvořit řetízky (ochranné látky).
• V živočišných nádorových buňkách je zvýšená aktivita telomerázy, mohlo by
tomu tak být i u BY-2? Dalo by se pak hovořit o rostlinné mutagenitě vlivem
2,4-D
• A ještě jedna poznámka, některé informace o „experimentu ve Vietnamu“
poukazuje na fakt, že syntetická látka 2,4-D je v přírodě špatně odbouratelná
• Aplikace postřiků „Agent Orange“ ve Vietnamu začala v roce 1961 a probíhala
10 let. Ještě v roce 2008 byly naměřeny v blízkosti bývalých US základen
Da Nang a Bien Ho hodnoty převyšující 11 600 PPT. Jako neškodná platí
hodnota 1,0 PPT.
Viz. článek:

http://plebs.cz/politika/bojova-latka-agent-orange-mrzaci-i-po-50ti-letech/

• Protože se 2,4-D kontinuálně stále používá, tak se to zdá být potenciálním
rizikem. Její nebezpečí je hlavně v její rozpustnosti a následném průsaku
do podzemních vod. Limitní koncentrace je 0,1 µg/l.
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Některé teoretické poznatky získané v této bakalářské práci byly prezentovány
v rámci vědeckého projektu Chempoint (www.chempoint.cz).

V souvislosti se získanými poznatky během této bakalářské práce navrhuji
dokončení nového směru výzkumu a téma pro práci diplomovou:
Vliv 2,4-D na syntézu a akumulaci pektinových oligomerů a posouzení jejich
přirozených vlastností na růst suspenze BY-2.
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7

ZÁVĚR

Předpokladem účelného používání růstových regulátorů v zemědělské praxi
a maximálního využití jejich prospěšně ekonomicky-efektivního výnosového potenciálu
je získání maximálního množství informací. Důležitou oblastí je poznání základního
mechanismu jejich vzájemného ovlivňování ve fyziologických procesech růstu rostlin.
Především je to objasnění nezodpovězených otázek v mechanismu interakce auxinu
s okolním prostředím a působení různých abiotických i biotických faktorů, nebo
stresorů.
Růstové regulátory jsou řazeny k přípravkům na ochranu rostlin a podléhají proto
hygienicko-toxikologickým hodnocením mající stejná kritéria jako pesticidy (BENEŠ,
1990). V technologii pěstování, přestože je jejich nabídka poměrně malá, zaujímají
významné místo. Regulace výnosů zemědělských plodin aplikací syntetických látek
v současné době převažuje nad pěstováním vhodných, rezistentních odrůd. Měla by se
jim tudíž věnovat větší pozornost a měla by se více a správně posuzovat toxicita
růstových regulátorů ve vztahu ke všem živým organismům, dále také vliv na okolní
prostředí a v extrémních případech možnost jejich případného průchodu potravním
řetězcem.
Možnosti jejich využívání jsou předmětem zkoumání, ověřují se a získávají stále
nové zkušenosti. Dosud není mnoho známo o mechanismu působení herbicidního
přípravku 2,4-D na živočišné buňky (viz 4.2.2.2).
Tato práce vyhodnotila vliv nejvyšší použité koncentrace 100 µM 2,4-D jako
vysoce toxickou vůči rostlinným buňkám. Při jejím působení se brzy projevily typické
znaky apoptózy; smršťování a zhnědnutí cytoplazmy, vysoká úmrtnost buněk a také
změna polarity v buňkách, která se projevila změnou orientace tvorby buněčných
přehrádek.
Ekologickou zátěží syntetických látek není samozřejmě často jejich aktuálně
používaná koncentrace, ale schopnost kumulace, která může být až nepředstavitelným
rizikem pro vše živé. A to ať už okamžitým, nebo potenciálním do budoucna například
při změnách klimatu (hromadění organických polutantů v ledovcích).
Příroda jako celek je velmi citlivým systémem, jehož je člověk součástí, proto by
se k ní mělo takto přistupovat. Každá nová, byť sebemenší informace je proto velkým
přínosem.
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Seznam použitých zkratek

ABA

kyselina abscisová

ACC

kyselina 1-aminocyklopropan-1-karboxylová

ACO

ACC oxidáza

ACS

ACC syntáza

AlCl3

chlorid hlinitý

AlF4

-

anion tetrafluoridu hlinitého

Ag+

stříbrný ion

AgNO3

dusičnan stříbrný

AL-PCD

„apoptotic-like“ PCD

AOA

2-aminooxyoctová kyselina

ASA

kyselina acetylsalicylová

ATP

adenosintrifosfát

AVG

aminoethoxyvinylglycin

2B-13

tabáková suspenze odvozená z BY-2 buněčné linie

BA

N6-benzyladenin (N6-benzylaminopurin)

BHT

butylhydroxytoluen

BY-2

(TBY-2) tabáková suspenze Nicotiana tabacum L. Bright-Yellow-2

2+

Ca

vápenatý ion

CaCl2

chlorid vápenatý

CEPA

kyselina 2-chloretylfosfonová

CDK

enzymy cyklin-dependentní kinázy

Cdna

deoxyribonukleová kyselina získaná přepisem z mRNA reverzní transkripcí

Cd2+

kademnatý ion

CdCl2

chlorid kademnatý

CDL

cis-2-chlordienlakton

CdSO4

síran kademnatý

C2H4

etylén

CHPAA

kyselina 3-chlor-4-hydroxyfenyloctová

4-Cl-IAA

kyselina 4-chlor-indolyl-3-octová

CMA

2-chlormaleylaktát
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Co2+

kobaltnatý ion

CoCl2

chlorid kobaltnatý

CO2

oxid uhličitý

CsCl

chlorid cesný

Cu

+

měďný ion

CuSO4

síran měďnatý

2,3-D

2,3-dichlorfenoxyoctová kyselina

2,4-D

2,4-dichlorfenoxyoctová kyselina

DCC

3,5-dichlorkatechol

DCMA

2,4-dichlor-cis-cis-mukonát

2,4-DCP

2,4-dichlorfenol

ddTTP

dideoxythymidintrifosfát

DNA

kyselina deoxyribonukleová

DNP

2,4-dinitrofenol

DMA-2,4-D dimetylamoniová sůl 2,4-D
EDTA

kyselina etylendiamintetraoctová

EGTA

kyselina ethylenglykol-di-(2-aminoethylether)-tetraoctová

ELISA

enzymový imunosorbentní test

ER

endoplazmatické retikulum

Fe2+

železnatý ion

FC

fusicoccin

FDA

fluorescein-diacetát

Fe-EDTA

etylendiamintetraacetát železitý

FID-GC

plynová chromatografie s plamenově ionizační detekcí

G1, S, G2

fáze buněčného cyklu

G1/S

přechod fází

GA

kyselina giberelová

GC

plynová chromatografie

GGO

glukózooxidáza

GSH

glutathion

GST

glutathion S-transferáza

H+-ATPáza

protonová pumpa, která translokuje protony přes membránu

HCN

kyselina kyanovodíková (kyanovodík)

HepG2

linie lidských nádorových buněk
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HLS1

gen HOOKLESS1 kódující N-acetyltransferázu, odpovědný za tvorbu
apikálního háčku

H2O2

peroxid vodíku

H2SO4

kyselina sírová

IAA

indolyl-3-octová kyselina

IAM

indol-3-acetamid

IaaH

indol-3-acetamid hydroláza

IaaM

tryptofan monooxygenáza

IBA

indolyl-3-máselná kyselina

ISS

mezinárodní vesmírné stanice

JA

kyselina jasmonová

JC-1

kationtová lipofilní fluorescenční sonda

K+

draselný ion

KCl

chlorid draselný

KMnO4

manganistan draselný

KNO3

dusičnan draselný

mLS

označení modifikovaného Linsmayer a Skoog (1964) kultivačního média

MCPA

kyselina 2-methyl-4-chlorfenoxyoctová

MCP

metylcyklopropan

Mg

hořčík

MgCl2

chlorid hořečnatý

MnSO4

síran manganatý

MS

označení Murashige a Skoog kultivačního média

MTA

5’-metylthioadenosin

MVA

kyselina mevalonová

NAA

kyselina 1-naftyloctová

NaCl

chlorid sodný

NADPH

nikotinamidadenindinukleotidfosfát

NCED

enzym 9-cis-epoxykarotenoid dioxygenáza

NH4NO3

dusičnan amonný

Ni2+

nikelnatý ion

NiCl2

chlorid nikelnatý

NIT

niklu-odolná tabáková suspenze odvozená z BY-2 buněčné linie

NO

oxid dusnatý
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NO3-

dusičnan

1-NOA

kyselina 1-naftooxyoctová

2-NOA

kyselina 2-naftooxyoctová

NPA

kyselina 1-naftylftalamová

N-malonyl-ACC

kyselina N-malonyl-1-aminocyklopropan-1-karboxylová

MnCl2

chlorid manganatý

1-NOA

kyselina 1-naftooxyoctová

2-NOA

kyselina 2-naftooxyoctová

OPH

O-fosfohomoserin

PAA

kyselina fenyloctová

PBST

fosfátový pufr s Tweenem

PCD

programovaná buněčná smrt

pH

záporný dekadický logaritmus hydroxoniových iontů (hodnota určující
kyselost a zásaditost) roztoků

PI

propidium-jodid

PME

pektin metylesteráza

PTX

Petrussis toxin

ROS

reaktivní (volné) kyslíkové radikály

RPM

revolutions per minute, česky jednotka „Otáčky za minutu“, značka jednotky
ot/min, vedlejší jednotka pro frekvenci

Rx

označení doposud neznámého receptoru, který preferenčně váže 2,4-D

S-2

tabáková suspenze N. tabacum L. cv .Havana SR-1

SA

kyselina salicylová

SAM

S-adenosyl methionin

SNP

nitroprusid sodný

SSM

S-methylmethionin

2,4,5-T

kyselina 2,4,5-trichlorfenoxyoctová

TCA

kyselina trichloroctová

TIBA

kyselina 2,3,5-trijodbenzoová

TTC

trifenyltetrazoliumchlorid

USGS

agentura U.S. Geological survey

UV-B

středněvlnné ultrafialové záření

VBI-0

tabáková suspenze Nicotiana tabacum L. cv. Virginia Bright Italia

ZnSO4

síran zinečnatý
139

