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Seznam použitých zkratek
PP......................protein fosfatáza
PK.....................protein kináza
SNF1 PK..........sucrose non-fermenting-1 protein kináza
AMPK..............AMP-aktivovaná protein kináza
SNRK1.............SNF1-related protein kinase-1
SPS...................sacharózafosfátsyntáza
NR....................nitrátreduktáza
HXK.................hexokináza
T6P...................trehalóza-6-fosfát
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Abstract
The protein kinases that play a key role in the global control of plant carbon
metabolism are SnRK1s (sucrose non-fermenting-1-related protein kinase 1). The name
reflects their homology and functional similarity with sucrose non-fermenting 1 (SNF1) of
yeast. Plants contain two other subfamilies of protein kinases which are closely related to
SnRK1s in the catalytic domain-SnRK2 and SnRK3. This document describes also the
characterization of SnRK1 regulation and function, interacting proteins, and the effects of
manipulating SnRK1 activity on carbon metabolism and development. There is also evidence
for cross-talk between sugar sensing and signalling and other major signalling systems in
plant cells.
To activate signal transduction pathways, sugars have to be sensed. The sugar’s
dual function as nutrient and a signalling molecule, however, significantly complicates
analysis of the mechanisms involved. Hexokinase has been identified as an evolutionary
conserved glucose sensor that integrates light, hormone and nutrient signalling to control plant
growth and development. Plants have also hexokinase-independent transduction pathways,
probably involving sugar transporters.

Abstrakt
Klíčové molekuly v řízení uhlíkového metabolismu jsou SnRK1. Jejich název je
odvozen od strukturní a funkční podobnosti s kvasinkovou SNF1 (sucrose non-fermenting 1,
je kódována genem, který je spouštěn nedostatkem glukózy v živném médiu). Rostliny mají
další dvě podrodiny protein kináz, které jsou podobné SnRK1 v katalytické doméně-SnRK2 a
SnRK3. Tato práce také předkládá charakteristiky SnRK1 jako jsou její regulace, funkce,
interagující enzymy a důsledky manipulace s aktivitou SnRK1 na uhlíkový metabolismus a
vývoj rostliny. Také jsou zde popsány důkazy komunikace mezi uhlíkovým metabolismem a
dalšími důležitými signalizačními systémy rostliny.
Aby se aktivovala signální dráha, musí být sacharidy nejprve rozpoznány. Poznání
mechanismů, které vnímají hladiny sacharidů komplikuje dvojí funkce sacharidů-jsou to nejen
signální molekuly, ale také důležité živiny. Jeden z identifikovaných evolučně starých
glukózových sensorů je hexokináza, která spojuje světelnou a hormonální signalizaci se
signalizací zprostředkovávanou živinami. Takto je pak řízen růst a vývoj rostliny. Dále mají
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rostliny ještě na hexokinázách nezávislé signální dráhy vnímání hladin sacharidů, které
pravděpodobně zahrnují transportézy sacharidů.

Klíčová slova: rostlina, sacharidová signalizace, SnRK, hexokináza, glukóza, trehalóza
Úvod
Řízení rostlinného metabolismu je velmi citlivé k měnícím se hladinám
dostupných uhlíkových metabolitů. Mechanismy vnímající hladiny těchto metabolitů a na ně
navazující signalizační pochody tvoří velmi komplexní síť, která zahrnuje metabolity,
transportéry, enzymy, transkripční faktory a hormony. Zatím není přesně známo které
metabolity jsou detekovány. Mezi možné kandidáty patří sacharóza, glukóza, glukóza-6fosfát, trehalóza-6-fosfát, trehalóza a adenosinmonofosfát. Důležité součásti signalizačních
drah jsou SnRK1, hexokináza a také sacharidové transportéry.
Geny a enzymy účastnící se asimilace uhlíku a fotosyntézy, sacharidového
metabolismu, metabolismu dusíku a sekundárních metabolických procesů jsou kontrolovány
těmito drahami. Tyto dráhy také ovlivňují takové procesy jako je klíčení, vývoj pylu a
senescence (Halford a Paul 2003).

1. SNF1
Pochopení signálních drah a sítí zapojených do vnímání hladin sacharidů a
sacharidové signalizace u rostlin je z velké části založeno na zjištěních získaných při
studiu kvasinek (hlavně Saccharomyces cerevisiae) a zvířecích systémů (Francis a Halford
2006). Jedním z nejzákladnějších mechanismů převodu signálu je proteinová fosforylace a
defosforylace, zprostředkovaná proteinkinázami (PK) a proteinfosfatázami(PP). Centrální
úlohu v uhlíkovém metabolismu kvasinek hraje SNF1 PK (sucrose non-fermenting-1), u
savců je to její homolog AMP-aktivovaná PK (AMPK) (Halford a Hardie 1998).
Kvasinkový gen SNF1 kóduje protein kinázu, která je aktivovaná při nízkých
hladinách glukózy v buňce (Celenza a Carlson 1986). Preferovaným zdrojem uhlíku u
kvasinky S. cerevisiae je glukóza, a pokud je glukózy v okolí kvasinky dostatek, je velká část
kvasinkových genů neaktivní, jedná se hlavně o geny potřebné k růstu na alternativních
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zdrojích uhlíku. Tento jev se nazývá glukózová represe. Gen SNF1 je nezbytný pro
odblokování všech genů, které jsou inhibovány glukózou (např. Gancedo 1992, Ronne 1995).
AMPK je v živočišných buňkách aktivovaná prostřednictvím AMP (Carling et
al. 1989) a také fosforylací pomocí upstream protein kinázy AMPKK (AMP-activated protein
kinase kinase) (Hawley et al. 1996). AMPK je aktivní během různých stresových podmínek,
např. při tepelném šoku, při přítomnosti arsenitu nebo jiných inhibitorů oxidativního
metabolismu a při svalové námaze (Corton et al. 1994, Winder a Hardie 1996).

2. SnRK
Narozdíl od kvasinkové SNF1 a živočišné AMPK se rodina rostlinných
homologů těchto kináz, SnRK, dělí na několik podrodin. Nejpočetnější je SnRK1 podrodina,
která se může ještě dále dělit na SnRK1a a SnRK1b. SnRK1a se vyskytuje především u
dvouděložných rostlin, zatímco SnRK1b najdeme hlavně v obilovinách, a to převážně
v semenech. Dalšími zástupci rostlinných SnRK PK jsou SnRK2 a SnRK3. Tyto dvě
podrodiny se vyskytují pouze u rostlin a také jsou strukturně podobnější rostlinné SnRK1 než
kvasinkové SNF1 nebo živočišné AMPK (Halford et al. 2003b). Tyto tři podrodiny
rostlinných PK mají v rostlinách široké zastoupení, například u Arabidopsis thaliana byli
nalezeni 3 členové podrodiny SnRK1, 10 členů SnRK2 a 29 členů SnRK3 (Halford et al.
2003a).

2.1 SnRK 1
Zpráva o první SNF1-příbuzné kináze u rostlin je z roku 1991. Jedná se o
RKIN1, cDNA izolované z knihovny mRNA endospermu žita (Alderson et al., 1991).
Katalytická doména kvasinkové SNF1 PK, živočišné AMPK a rostlinné RKIN1 vykazuje 6264% shodu v sekvenci aminokyselin. AMPK je o trochu větší než RKIN1 (63000 Da oproti
57710 Da) a SNF1 je největší (72000Da). Rozdíly ve velikostech jsou dány rozdíly v Ckoncové doméně, která vykazuje 29-34% shodu v sekvenci aminokyselin (Halford a Hardie
1998). Halford a Hardie (1998) navrhují pro tuto podrodinu rostlinných PK název SnRK1
(SNF1-related protein kinase-1).
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V minulých letech se podařilo získat další SNF1-příbuzné cDNA u dalších
rostlin: Arabidopsis thaliana (AKIN10 a ATSKIN1), ječmen (BKIN2 a BKIN12), oves
(ASPK1-3), brambor (PKIN1), rýže (RSK1), cukrová třtina (SBKIN54) a tabák (NPK5).
Všechny

obsahují

sekvence

kódující

strukturně

velmi

podobnou

PK,

nejmenší

aminokyselinová shoda mezi jakýmikoliv dvěma z nich je 68% a jejich velikost kolísá mezi
57710 Da (RKIN1) a 58910 (AKIN10) (Halford a Hardie 1998). Jejich velikosti a počet
aminokyselin jsou uvedeny v Tabulce 1.
Podobnost katalytických domén mezi SnRK1, SnRK2 a SnRK3 napovídá, že
můžou mít přesah v substrátové specifitě a ve funkci. Nicméně o funkcích SnRK2 a SnRK3
toho ještě není mnoho známo.

2.2 Působení SnRK1
SnRK1 byla první rostlinnou PK, u které proběhly biochemické a molekulárně
biologické studie. Klonování SnRK1 genů a cDNA umožňuje zvýšit heterologní expresi
SnRK1 a nasyntetizovat peptidy založené na predikované sekvenci SnRK1 peptidu. Zjistilo
se, že SnRK1 fosforyluje SAMS peptid (His Met Arg Ser Ala Met Ser Gly Leu His Leu Val
Lys Arg Arg), syntetický peptid vytvořený podle sekvence, která obklopuje fosforylační místo
krysí acetyl-CoAkarboxylázy pro AMPK (Ball et al. 1994, Barker et al. 1996, Halford et al.
2003a).
SAMS peptid založený na fosforylačním místě (Ser 79) acetyl-CoAkarboxylázy
z krysích jater vyvinuli MacKintosh et al. (1992). Při použití syntetického peptidu jako
substrátu zjistili významnou kinázovou aktivitu v květech, plodech, hlízách, semenech a
buněčných kulturách dvouděložných rostlin (květák, avokádo, brambor, mrkev, hrách a řepka
olejka) a v listech jednoděložných rostlin (pšenice). Specifická kinázová aktivita u těchto
rostlin se pohybovala mezi 0,65-1,75 nmol.min-1.mg-1, což je srovnatelné se specifickou
kinázovou aktivitou AMPK z krysích jater (1,96 nmol.min-1.mg-1). Rostlinná i savčí PK také
shodně fosforylují a inaktivují savčí HMG-CoAreduktázu a acetyl-CoAkarboxylázu.
Obzvlášť zajímavé je, že když se provede značení
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P a vyhodnotí se fosforylační místa

vznikne naprosto shodná fosforylační mapa pro rostlinou i savčí PK. To, že není SnRK1
aktivovaná AMP je jediný významný rozdíl mezi rostlinou a savčí PK (MacKintosh et al.
1992).
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Tabulka 1. Charakteristiky rostlinných kináz typu SnRK (upraveno, Halford a Hardie 1998)
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Rozpoznávací motiv pro SnRK1 byl získán použitím několika variant
peptidových substrátů: SAMS peptid a jeho 12 variant a varianty glykogensyntázy z králičího
svalu (sekvence kolem Ser-7). Jak ukazuje Obrázek 2, jsou si substrátové specifity krysí
AMPK a SnRK1 z květáku velmi podobné. Rozpoznávací motiv je tvořen fosforylovatelným
serinem (SnRK1 může fosforylovat i threonin, ale serin fosforyluje s vyšší účinností),
hydrofobními zbytky na pozici -5 a +4 vzhledem k serinu a bazickým zbytkem, který může
být na pozici -3 nebo -4 (Weekes et al. 1993).
Minimální rozpoznávací motiv obsahuje další syntetický peptid, AMARA peptid
(Ala Met Ala Arg Ala Ala Ser Ala Ala Ala Leu Ala Arg Arg Arg). Ukázalo se, že AMARA
peptid je lepším substrátem než SAMS peptid (Dale et al. 1995a, Huang and Huber 2001).
Identifikace peptidového substrátu SnRK1 umožňuje měřit aktivitu SnRK1 za použití
vhodných metod (Halford et al. 2003a, Man et al. 1997, Fordham-Skelton et al. 2002).

Obrázek 1. Substrátové specifity krysí AMPK a SnRK1 z květáku (upraveno, Weekes et al.
1993)
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2.3 SnRK 2 a 3
Rostliny obsahují ještě dvě další podrodiny proteinkináz blízce příbuzných
SnRK1 v katalytické doméně (cca 42-45% shodných aminokyselin v této oblasti, Halford a
Hardie 1998). První byl izolovaný gen PKABA1 z pšenice, kódující cca 40 kDa protein.
PKABA1 tvoří dva typy transkriptů, 1,3 nebo 0,9 kb dlouhé. Relativní hladiny těchto dvou
transkriptů se liší v závislosti na typu pletiva a vnějších podmínkách. Potenciální cíle
genového produktu PKABA1 jsou proteiny rozeznávající ABA-response elementy. Také je
možné, že genové produkty PKABA1 se mohou účastnit modifikací proteinů nebo enzymů
důležitých pro specifické odpovědi na vodní stres (Anderberg a Walker-Simmons 1992).
Vzápětí byly izolované další podobné PK, např. čtyři kinázy z A. thaliana (viz.
Tabulka 1.). Podle Halforda a Hardieho (1998) nazývané SnRK2. V porovnání se SnRK1
mají relativně krátkou C-koncovou doménu, charakteristickou přítomností krátkého úseku
kyselých aminokyselin (vyskytuje se u všech PK uvedených v Tabulce 1 s výjimkou SPK1 a
SPK2 ze sóji). Při pohledu na dendrogram (Obrázek 2.) znázorňující relativní evoluční
vzdálenost mezi členy SnRK2 podrodiny zjistíme, že se již dříve rozdělily do dvou skupin.
Velmi zajímavé je, že skupina obsahující PKABA1 má C-koncový kyselý úsek bohatý na
kyselinu asparagovou, zatímco u druhé skupiny převažuje kyselina glutamová. Halford a
Hardie (1998) tyto skupiny nazvali SnRK2a a SnRK2b.
Další podrodina PK příbuzných SnRK1 obsahuje např.WPK4, izolovanou z
pšenice a SOS2, PK účastnící se nastolení tolerance ke stresu zasolení u A. thaliana (Halford
et al. 2003a). WPK4 a SOS2 jsou stejně velké jako PK z podrodiny SnRK1 (58000 Da).
Nicméně jsou ale členy odlišné podrodiny PK a neobsahují žádnou shodu se SnRK1 a SnRK2
v C-koncové doméně. Halford a Hardie (1998) nazvali tuto podrodinu SnRK3. Je zajímavé,
že WPK4 mRNA nelze detekovat v etiolizovaných rostlinách, ale její koncentrace se rapidně
zvýší již po jedné hodině osvícení. Hladina WPK4 se také zvyšuje při nedostatku živin, ale jen
u osvětlených rostlin. Hladina WPK4 je dále regulována cytokininy, např. koncentrace WPK4
stoupá i ve tmě při ošetření rostliny benzyladeninem (Sano a Youssefian 1993).
Podobnost katalytických domén mezi SnRK1, SnRK2 a SnRK3 napovídá, že
můžou mít přesah v substrátové specifitě a ve funkci. Nicméně o funkcích SnRK2 a SnRK3
toho ještě není mnoho známo.
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Obrázek 2. Relativní evoluční vzdálenosti mezi členy SnRK PK rodiny (Halford a Hardie
1998)

2.4 Substráty SnRK1
HMG-CoAreduktáza
První identifikovaný substrát SnRK1, HMG-CoAreduktáza katalyzuje NADHdependentní

redukci

3-hydroxy-3-methylglutaryl-koenzymuA

(HMG-CoA)

na

mevalonovou kyselinu. Fosforylační místo HMG-CoA reduktázy z Arabidopsis (HMG1) je
serin-577. Fosforylace způsobuje inaktivaci enzymu (Dale et al. 1995b).
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Sacharózafosfátsyntáza (SPS) a nitrátreduktáza (NR)
.
Stejně jako u HMG-CoAreduktázy způsobuje fosforylace katalyzovaná SnRK1
inaktivaci těchto enzymů. K inaktivaci NR je ale ještě potřeba vazba 14-3-3 proteinu do
fosforylačního místa. Sekvence obou fosforylačních míst odpovídá známému SnRK1
rozpoznávacímu motivu (např. Crawford et al. 2001, Bachmann et al. 1996)
HMG-CoA reduktáza a SPS jsou klíčové enzymy v důležitých drahách
biosyntézy isoprenoidů, respektive sacharózy. NR se účastní asimilace dusíku do
organických sloučenin. Inaktivace těchto enzymů proto vede k šetření s uhlíkem, stejně
jako u AMPK a SNF1. Za pozornost stojí, že se v průběhu evoluce staly NR a SPS
součástí SnRK1 regulačního systému u rostlin a SnRK1 tak má další funkce navíc oproti
SNF1 a AMPK. Také je zajímavé, že acetyl-CoAkarboxyláza (regulovaná SNF1 a
AMPK) do tohoto systému zapojena není (Halford a Paul 2003b). SnRK1 hraje také roli
v regulaci exprese genů kódujících SPS (Purcell et al. 1998, Laurie et al. 2003).

2.5 Aktivace SnRK1
Kandidáty na molekuly aktivující SnRK1 jsou 5´-AMP a trehalóza-6-fosfát
(T6P). 5´-AMP neaktivuje SnRK1 allostericky, jak je tomu u AMPK, ale indukuje změnu
fosforylačního stavu SnRK1, a tím i její aktivitu. In vitro je SnRK1 regulovaná fosforylací na
threoninu uvnitř T-smyčky (Sugden et al. 1999), defosforylace a inaktivace je inhibovaná
nízkými koncentracemi 5´-AMP. Zdá se tedy, že 5´-AMP může aktivovat PK, která je
v signalizační dráze před SnRK1, nicméně pokusy najít tuto PK jsou zatím neúspěšné
(možnou pomocí pro identifikaci této PK mohou být nově identifikované PK, které jsou
analogické k této u živočichů a kvasinek).
T6P inhibuje kvasinkovou hexokinázu (HXK) a tím reguluje vtok substrátu do
glykolýzy. Přestože nebyla zatím pozorována podobná funkce T6P u rostlin, je jisté že T6P je
jedna z nezbytných součástí buněčné signalizace (Eastmond et al. 2002, Pellny et al. 2004).
Navíc se množí důkazy, že SnRK1 interaguje s dráhou biosyntézy trehalózy a možná je
jedním z regulačních enzymů této dráhy (Schleupmann et al 2004).
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Další atraktivní molekulou pro funkci signální molekuly je glukóza, protože je
univerzálním zdrojem energie a uhlíku pro všechny organismy. Jedním z mechanismů
vnímání hladiny glukózy v buňce je její interakce s hexokinázou (Halford 2005).

2.6 SnRK1 a kontrola buněčného cyklu
Velmi zajímavou funkcí SNF1 je její možná úloha v regulaci buněčného dělení. Tato úloha
byla potvrzena když bylo zjištěno, že snf1 mutant S. cerevisiae zůstává za stresových
podmínek nedostatku živin v G1 fázi buněčného cyklu (Thompson-Jaeger et al. 1991, Aon
and Cortassa 1999). Toto potvrzuje teorii, že u kvasinek existuje propojení mezi cukernou
signalizací a kontrolou buněčného cyklu, které umožňuje kvasinkám zastavit buněčné dělení
za stresových podmínek. Dickinson et al. (1999) provedli první experimentální potvrzení
hypotézy, že i rostlinná SnRK1 může hrát regulační úlohu v kontrole buněčného cyklu.
Srovnávali kvasinky (S. cerevisiae) rostoucí na minimálním médiu s kvasinkami rostoucími
na komplexním médiu. V obou skupinách kvasinek byla navozena overexprese RKIN1
proteinu ze žita (Secale cereale) a byly porovnávány důsledky této overexprese na buněčný
cyklus a na velikost buněk. Kvasinky rostoucí na minimálním médiu byly velmi malé a
zemřely po několika málo buněčných cyklech, maximální doba života těchto buněk byly tři
dny. Buňky tvořily jen velmi malé kolonie. Tato pozorování naznačují, že buňky dokončovaly
svůj buněčný cyklus příliš brzy. U buněk rostoucích na komplexním médiu nebyla velikost
buněk tak výrazně malá jako u minimálního média. Může to být tím, že délka trvání
buněčného cyklu na tomto médiu byla delší.
Dále byla zjištěna podobnost mezi kvasinkovou SNF1 a NIK1. NIK1 je negativní
regulátor proteinu SWE1, který se účastní kalcium-dependentní kontroly mitózy (Tanaka a
Nojima 1996). Také bylo dokázáno, že exprese cyklinového genu CLN3 je u kvasinek
indukována glukózou a je známo, že cyklinové geny jsou pod cukernou kontrolou i u rostlin
(Parviz a Heideman 1998).
Konečný důkaz toho jestli SnRK1 ovlivňuje buněčný cyklus rostlin či nikoli
budeme mít pochopitelně až po provedení podobného pokusu jaký byl proveden u kvasinek
na rostlinných buňkách a pletivech.
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3. Mechanizmy vnímání hladin sacharidů
Aby se aktivovaly metabolické dráhy sacharidové signalizace, musí být nejdříve
sacharidy vnímány. Prozkoumání zapojených mechanismů zásadně komplikuje fakt, že cukry
nefungují jen jako signální molekuly, ale že mají také důležitou funkci jako živiny. Dokonce i
u kvasinek, kde jsou downstream složky cukerných signalizačních drah do detailu
charakterizovány, bylo objasnění vnímání hladin glukózy a aktivace signálního mechanismu
velmi obtížné. Byly identifikovány transportérům podobné glukózové senzory (Snf 3 a Rgt 2)
a receptory spřažené s G-proteiny (Gpr1) (Johnston 1999). Předpokládá se, že obdobné
glukózové sensory a receptory jako u kvasinek budou fungovat také u rostlin a živočichů
(Rolland et al. 2001). Dnes jsou přesvědčivé důkazy, že hexokináza funguje jako sacharidový
sensor u rostlin (Moore a Sheen 1999).. Regulační role HXK v rozpoznávání hladin hexóz u
rostlin byla potvrzena testováním účinku různých druhů cukrů, analogů glukózy a
meziproduktů fotosyntézy a glyoxylátového cyklu na okurkových buněčných kulturách a
v kukuřičných protoplastech (Rolland et al. 2002). Experimenty s transgenní Arabidopsis
s overexpresí kvasinkového genu HXK2 dokázaly, že regulační a katalytická funkce nejsou u
HXK propojeny (Jang et al. 1997).

3.1 Hexokinázy
Hexokinázy mají zásadní funkci v sacharidovém metabolismu, katalyzují
konverzi glukózy na glukóza-6-fosfát (první reakce glykolýzy). Že by mohly hrát nějakou roli
ve vnímání hladiny sacharidů a sacharidové signalizaci bylo nejprve navrženo u kvasinek,
když byla hexokináza nalezena nejen v cytosolu, kde plní svou katalytickou funkci, ale i
v jádře (Jang and Sheen 1994). U rostlin byla hexokináza spojovaná vždy zejména s regulací
fotosyntézy jako mechanizmus zpětné vazby mezi expresí fotosyntetických genů a množstvím
cukrů v listech.
Představa, že je hexokináza primárním sacharidovým senzorem a že je schopná
iniciovat signál byla přijata s nadšením. První důkazy podporující tuto hypotézu byly získány
z pokusů s kukuřičnými protoplasty vystavenými různým cukerným analogům, za použití
fotosyntetických genů jako markeru. Bylo zjištěno, že buňka není schopna generovat signál
s libovolnou hexózou, ale pouze s glukózou která se pomocí HXK mění na glukóza-6-fosfát.
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Tato hypotéza byla také testována na transgenní Arabidopsis - s antisense a overexpresí
hexokinázy, jako marker byla opět použita exprese fotosyntetických genů. Overexprese sense
a antisense AtHXK1 nebo AtHXK2 vyúsťovala v hypersenzitivitu nebo hyposenzitivitu ve
vnímání hladin cukrů, nebo v pozměněnou cukernou odpověď u embryí a také ve změnu
exprese fotosyntetických genů (Jang et al. 1997). Ovšem podle Halforda et al. (1999) musíme
být s iterpretací těchto dat opatrní, neboť byly získány pouze z protoplastových a buněčných
kultur.
Novější data získal Moore et al. (2003), když použil cílenou mutagenezi jednoho
genu Arabidopsis, který kóduje hexokinázu, genu HXK1. Gen produkuje enzym, kterému
zůstala signalizační funkce, ale který je katalyticky neaktivní, dochází u něj sice k vazbě
glukózy, ale netvoří se glukóza-6-fosfát. V transgenních rostlinách inaktivní HXK způsobila
na glukóze závislé zastavení vývoje a represi akumulace chlorofylu beze změny katalytické
aktivity. Toto rozdělení katalytické a signalizační funkce je dobrým důkazem signalizační
role HXK. Dnes je hexokináza považovaná za všudypřítomný glukózový senzor u všech
eukaryot (Rolland et al. 2001). Někteří autoři stále zaujímají postoj, že zůstává otázkou, jestli
je její vliv na metabolismus v souvislosti s její enzymovou aktivitou nebo jestli plní ještě
zvláštní signalizační roli (Francis a Halford 2006). Kromě toho bohužel ještě není vytvořena
žádná přesvědčivá hypotéza o tom, jak HXK generuje signál nebo jaká signalizační dráha je
zodpovědná za převod signálu.
Zdá se, že HXK signalizace ovlivňuje genovou expresi, proliferaci buněk, růst
kořenů a květů, expanzi listů a senescenci. Některé z těchto účinků HXK můžou být
zprostředkovány komunikací HXK dráhy se světelnou a hormonální signalizací například
interakce mezi HXK, světlem a cytokininy v regulaci senescence listů (Wingler et al. 1998,
Hwang a Sheen 2001). Dále glukózová signalizace interaguje s auxinovou signalizací a
společně podporují nebo inhibují růst v závislosti na typu pletiva a koncentraci glukózy
(Moore et al. 2003). Zdá se tedy, že podpora růstu a další vlastnosti sacharidů podobné
vlastnostem hormonů lze vysvětlit interakcí HXK a hormonálních signalizačních drah.
Definitivní důkaz o dvojí funkci HXK ale zřejmě musí vzejít ze studia mutací.
Například kvasinkový gen HXK2 je nejspíše zapojen do glukózové represe genů zúčastněných
v respiraci a v metabolismu alternativních zdrojů uhlíku (Rolland et al. 2001). U Arabidopsis
bylo nalezeno šest HXK a HXK-like (HXKL) genů (Smeekens 2000). Izolace AtHXK1 mutantů
s rozdílnou katalytickou a regulační aktivitou poskytuje neocenitelný nástroj k objasnění
cukerných odpovědí nejen na úrovni buněčné, ale i na úrovni celé rostliny. Vnímání hladin
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sacharidů a signalizační funkce HXK jsou nejspíše závislé na lokalizaci HXK uvnitř buňky,
jejím přemísťování v rámci buňky a také na interakcích s downstream efektory. Viz obr. 3.

Obrázek 3. Přehled možných signálních molekul a míst, kde je v rostlinné buňce detekována
hladina těchto molekul. (Rolland et al. 2002)
Podrobný popis k obrázku 3.: Glukóza a fruktóza mohou být transportovány do buňky
hexózovými transportéry nebo mobilizovány z cytosolické a vakuolární sacharózy a plastidového
škrobu. Glukóza je poté ze katalýzy HXK fosforylována a vstupuje do buněčného metabolismu.
Hexokinázový cukerný sensor (ve formě cytosolického proteinu nebo asociovaný s s mitochondriemi
nebo s jinými organelami) následně může aktivovat signální kaskádu vedoucí přes proteiny
interagující s HXK (HIPs) nebo přímo ovlivňující transkripci. Je pravděpodobné, že odlišné isoformy
HXK a fruktokinázy (FRK) mohou mít jinou metabolickou a signální funkci. Meziprodukty
metabolismu mohou převádět signál z jedné dráhy do druhé pomocí senzorů metabolické aktivity (S).
Takovým senzorem mohou být např. SnRK. Poslední možností jsou cukerné receptory, transportéry
cukrů a transportérům podobné proteiny (R) nacházející se v plasmatické membráně, které také
mohou vnímat hladiny sacharózy, glukózy a hexóz. Nepřerušovaná čára znázorňuje transport a
enzymatické reakce zúčastňující se vnímání hladin sacharidů a sacharidové signalizace, přerušovaná
zobrazuje domnělé interakce (Rolland et al. 2002).
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3.2 Sacharidová signalizace nezávislá na hexokinázách
Již dlouhou dobu se uvažuje, že cukry mohou kontrolovat metabolismus, a tím
růst a vývoj, stresovou odpověď a genovou expresi. Nicméně, kontrola genové exprese
spojená s nemetabolizovanými nebo částečně metabolizovanými hexózami nebo hexózovými
a sacharózovými analogy zřetelně naznačuje účast specifických mechanismů pro příjem a
převod signálů, které nevyžadují cukerný metabolismus. Ke studiu sacharidové signalizace se
užívají celé rostliny, oddělené orgány nebo pletiva a také protoplasty a buněčné kultury.
Ačkoli jsou do vnímání hladin sacharidů nejvíce zapojeny hexózy, důležitou roli
v regulaci vývoje a genové exprese hrají také sacharóza-specifické a trehalózazprostředkované signalizační dráhy. Například bylo zjištěno, že ve vyvíjejícím se semeni
sacharóza reguluje diferenciaci a využívání zásobních látek, zatímco hexózy řídí růst a
metabolismus. Přítomnost na hexokináze nezávislých signalizačních drah dokazuje schopnost
3-O-methylglukózy a 6-deoxyglukózy regulovat genovou expresi (Rolland et al. 2002)
Hladiny hexóz jsou vnímány také ve vakuole a apoplastu (Heineke et al. 1994) přestože HXK
je cytosolický enzym.
Dalšími kandidáty na glukózové senzory jsou proteiny transportující cukry
(STPs..sugar transport proteins). Arabidopsis má 14 STP genů. Nejlépe prozkoumaný je
AtSTP1 který kóduje protein transportující galaktózu, xylózu, manózu a glukózu a je velmi
senzitivní k extracelulární dostupnosti sacharidů. Transportovaná glukóza je tvořena
hydrolýzou sacharózy na glukózu a fruktózu pomocí invertáz přítomných v buněčné stěně
(Sherson et al. 2003).
Transport sacharózy probíhá prostřednictvím sacharózových transportérů řízených
protonmotivní silou (SUT) (Lalonde at al. 1999, 2003). Zatím nebyla zjištěna přítomnost
sekvence, která by mohla být zodpovědná za signalizační funkci SUT, nelze tedy určit míru
podobnosti tohoto proteinu s HXK. Je ale zřejmé že SUT transportéry mají různou afinitu
k sacharóze. Bylo zjištěno, že SUT1 je vysokoafinitní transportér, SUT 4 je nízkoafinitní
transportér a předpokládá se, že SUT2 kombinuje funkci transportéru a senzoru (Barker et al
2000, Weise et al. 2000)
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Závěr
Rostlinné systémy detekující hladiny sacharidů a na ně navazující signalizační
dráhy jsou velmi komplexní a je jisté, že jejich kompletní prozkoumání bude stát ještě mnoho
úsilí. Sacharidová signalizace zasahuje do mnoha dějů důležitých pro přežití rostliny. Účastní
se řízení fotosyntézy, řízení buněčného cyklu, ovlivňuje biosyntézu sterolů, účastní se řízení
syntézy a rozkladu sacharózy a škrobu a asimilace dusíku do organických sloučenin.
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