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1.

ÚVOD
Historie polyaminů se začala psát v roce 1678, kdy Antoni van Leeuwenhoek

(1632-1723) izoloval z lidského spermatu neurčité trojboké krystaly. Navzdory
jednoduchému mikroskopu, byl jeho popis krystalů sperminfosfátu velmi přesný.
Během následujících dvou století byly polyaminy objeveny ještě několikrát nezávisle
na sobě, o jaké chemické sloučeniny se jedná, ale nebylo známo. Správná struktura
sperminu byla popsána až v roce 1926. V tom samém roce byl objeven v živočišných
tkáních i spermidin. Diamin putrescin byl poprvé nalezen u Vibrio cholerae, ale jeho
název, spolu s názvem kadaverinu, pochází z vysoké koncentrace těchto sloučenin
v hnijícím mase. Z tohoto zjištění vycházely i tehdejší vědci a polyaminy považovaly
za látky mající na svědomí otravy zkaženým jídlem. I přes tyto ne příliš pozitivní
začátky, se s postupem času ukázalo, že polyaminy jsou přítomné ve všech živých
organismech a co víc, že jsou nezbytné pro jejich růst a vývoj.
Dnes již víme, že polyaminy představují skupinu alifatických aminů, z nichž
nejrozšířenější jsou putrescin, spermidin a spermin. Při fyziologické hodnotě pH se
polyaminy chovají jako kationty a mohou se vázat na makromolekuly jako jsou
fosfolipidy, DNA, RNA, ribozomy, bílkoviny aj., což je pravděpodobně podstatou
jejich fyziologické aktivity. Přestože polyaminy působí na fyziologické procesy v
rostlinách ve vyšších koncentracích než auxin, cytokininy a další typické rostlinné
hormony, jsou přiřazovány ke skupině růstových látek. V rostlinných buňkách se
účastní širokého spektra fyziologických pochodů. Jsou nezbytné pro buněčné dělení,
růst a diferenciaci, podílejí se na iniciaci kvetení, tvorbě adventivních výhonů či
tvorbě proembryogenních struktur v tkáňových kulturách stejně jako na odpovědi na
stres. Dvouznačná je funkce polyaminů v programované buněčné smrti. Na jedné
straně svým stimulačním účinkem na dělení buňky mají významnou ochrannou roli,
na druhé straně mohou programovanou buněčnou smrt samy indukovat.
Nepostradatelnost polyaminů pro činnost buněk, a naopak nebezpečnost jejich
hromadění, se odráží ve velmi přesné kontrole jejich vnitrobuněčných hladin.
Příslušná koncentrace polyaminů je v rostlinné buňce dosažena vyváženou regulací
jejich biosyntézy, degradace, konjugace a transportu (obr. 1).
Významná úloha polyaminů v buněčném dělení byla potvrzena mnoha pracemi.
Zejména v oblasti studia živočišných buněk je toto téma více než aktuální, vzhledem
k hromadění polyaminů v rakovinných buňkách. U rostlin jsou polyaminy
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Obr. 1: Regulační mechanismy homeostáze polyaminů v rostlinné buňce.
v souvislosti s dělením buněk prostudovány méně. Vzhledem k rostlinným
specifikům polyaminového metabolismu, nelze ani předpokládat, že by výsledky
získané studiem živočišných buněk byly bez úprav přenositelné na model buněk
rostlinných. Rostliny, na rozdíl od živočichů, mají dvě alternativní dráhy pro syntézu
putrescinu a často obsahují nezanedbatelné množství polyaminů vázaných
na hydroxyskořicové kyseliny.
Ve své disertační práce jsem se snažila přispět k objasnění úlohy polyaminů
v buněčném dělení u rostlin. Hlavní důraz byl v práci kladen na sledování změn
v hladinách volných polyaminů, jejich konjugátů a stanovení aktivit biosyntetických
a degradačních enzymů během růstového a buněčného cyklu tabákové buněčné
kultury BY-2 (Nicotiana tabacum L. cv. Bright Yellow-2). Vzhledem k širokému
spektru působení polyaminů v rostlinných buňkách jsem svou práci rozšířila
o studium výše zmíněných regulačních procesů polyaminového metabolismu při
působení abiotického stresu, během diurnálního cyklu a v průběhu somatické
a zygotické embryogeneze. Studiem důležitého mechanismu regulace hladiny
vnitrobuněčných polyaminů u suspenzních kultur, tj. jejich exkrecí do živného
média, se zabývá další práce.
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

ADC

arginindekarboxyláza

BY-2

Bright Yellow 2

Cad

kadaverin

DAO

diaminoxidáza

HCA

hydroxyskořicové kyseliny

HCAA

polyaminy konjugované s hydroxyskořicovými kyselinami

ODC

ornithindekarboxyláza

PA

polyaminy

PAL

fenylalaninamoniaklyáza

PAO

polyaminoxidáza

PCA

kyselina perchlorová

Put

putrescin

SAMDC

S-adenosylmethionindekarboxyláza

Spd

spermidin

Spm

spermin
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3.

CÍLE PRÁCE

Studium metabolismu polyaminů v průběhu růstového a buněčného cyklu
tabákové suspenzní kultury BY-2 (Nicotiana tabacum L.cv. Bright Yellow-2):
určení podílu biosyntézy, degradace a konjugace na udržení homeostáze
polyaminů.
Dílčí cíle:


Sledování změn endogenních hladin volných a konjugovaných forem
polyaminů v průběhu růstového a buněčného cyklu tabákové suspenzní
kultury BY-2.



Stanovení aktivit biosyntetických enzymů polyaminů – ornithin-, arginin- a
S-adenosylmethionindekarboxylázy v průběhu růstového a buněčného cyklu
tabákové suspenzní kultury BY-2.



Stanovení aktivity degradačního enzymu polyaminů – diaminoxidázy
v průběhu růstového a buněčného cyklu tabákové suspenzní kultury BY-2.

Další cíle:


Sledování změn endogenních hladin volných a konjugovaných forem
polyaminů u tabákové suspenzní kultury BY-2 v podmínkách abiotického
stresu.



Studium regulačních mechanismů homeostáze polyaminů (tj. biosyntézy,
degradace a konjugace) u rostlin tabáku (Nicotiana tabacum L.) v průběhu
diurnálního cyklu.



Stanovení podílu exkrece polyaminů do živného média u tabákové suspenzní
kultury BY-2 a u kultury vojtěšky (Medicago sativa) na udržení homeostáze
polyaminů.



Sledování změn endogenních hladin polyaminů v průběhu zygotické a
somatické embryogeneze smrku ztepilého (Picea abies L. (Karst.)).
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LITERÁRNÍ PŘEHLED

4.1. STRUKTURA POLYAMINŮ
Polyaminy představují skupinu alifatických aminů, které jsou přítomny
v prokaryotických i eukaryotických buňkách. V rostlinných buňkách se nehojněji
vyskytují diamin putrescin, triamin spermidin a tetramin spermin. Lze nalézt i další
zástupce jako 1,3-diaminopropan nebo kadaverin. Mnoho neobvyklých polyaminů
bylo objeveno v rostlinné říši (bakteriích, řasách, houbách), ale i v živočišné říši
(Niitsu a Samejima 1993, Oshima 2007).
Tab.č.1: Chemická struktura nejběžnějších polyaminů v rostlinných buňkách
Triviální název

Chemická struktura

1,3-diaminopropan

NH2(CH2)3NH2

Putrescin

NH2(CH2)4NH2

Spermidin

NH2(CH2)3NH(CH2)4NH2

Spermin

NH2(CH2)3NH(CH2)4NH(CH2)3NH2

Kadaverin

NH2(CH2)5NH2

4.2. BIOSYNTÉZA POLYAMINŮ
Polyaminy jsou syntetizovány dekarboxylací základních aminokyselin,
ornithinu, argininu a lysinu. Aminopropylová část methioninu je pak nutná k syntéze
spermidinu a sperminu (obr. 2; Bagni a Tassoni 2001). Na rozdíl od živočišných
buněk je putrescin v rostlinách vytvářen dvěma alternativními cestami: přímou
dekarboxylací ornithinu za účasti enzymu ornithindekarboxylázy (ODC; EC
4.1.1.17) nebo nepřímo, dekarboxylací argininu enzymem arginindekarboxylázou
(ADC; EC 4.1.1.19) přes agmatin a N-karbomoyl- putrescin. Agmatin je převeden na
N-karbomoylputrescin enzymem agmatiniminohydrolázou (AIH; EC 3.5.3.12) a
následný

krok

vedoucí

k putrescinu

je

katalyzován

N-karbomoyl-

putrescinamidohydrolázou (NCPAH; EC 3.5.1.53). Na výslednou syntézu putrescinu
mají vliv také další enzymatické aktivity. Ornithin je ornithintranskarbamoylázou
(OTC;

EC

2.1.3.3) v

tzv.

ornithinovém
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Obr. 2: Biosyntéza polyaminů v rostlinných buňkách (upraveno dle Bagni a Tassoni
2001).

ADC

arginidekarboxyláza;

AIH

agmatiniminohdroláza;

ARS

argininosukcinát; ARSL argininosukcinátlyáza; ARSS argininosukcinátsyntáza;
CDC

citrulindekarboxyláza;

dcSAM

dekarboxylovaný

S-adenosylmethionin;

NCPAH N-karbomoylputrescinamidohydroláza; OTC ornithintranskarbamoyláza;
SAM S-adenosylmethionin; SAMDC S-adenosylmethionindekarboxyláza; SPDS
spermidinsyntáza; SPMS sperminsyntáza
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na arginin. Tato reakce zahrnuje citrulin a argininosukcinát jako intermediát dalších
dvou enzymů argininosukcinátsyntázy (EC 6.3.4.5) a argininosukcinátlyázy (EC
4.3.2.1). Opačná reakce, tedy syntéza ornithinu z argininu je zajištěna enzymem
arginázou (EC 3.5.3.1).
Diamin kadaverin je syntetizován z lysinu lysindekarboxylázou (EC 4.1.1.18).
Tento enzym byl nalezen u některých bakterií, ale také u vyšších rostlin z čeledi
Gramineae, Leguminoseae a Solanaceae (Smith a Wilshire 1975).
Triamin spermidin vzniká kondenzací putrescinu s dekarboxylovaným Sadenosylmethioninem, tento krok je katalyzován spermidinsyntázou (SPDS;
putrescinaminopropyltransferáza; EC 2.5.1.16). Následnou kondenzací spermidinu
s dalším dekarboxylovaným S-adenosylmethioninem vyniká tetramin spermin, za
účasti sperminsyntázy (SPMS; spermidinaminopropyltransferáza; EC 2.5.1.22).
Dekarboxylovaný S-adenosylmethionin, nutný pro výše zmíněné syntetické pochody,
vzniká působením enzymu S-adenosylmethionindekarboxylázy (SAMDC; EC
4.1.1.50).
PA jsou také důležitými prekursory řady alkaloidů. Nejlépe je prostudována
syntéza nikotinu a tropanových alkaloidů vycházející z Put, jejíž první a zároveň
regulační krok je katalyzován putrescin-N-methyltransferázou (EC 2.1.1.53; Teuber
a kol. 2007)
Hlavní pozornost při studiu biosyntézy polyaminů je v současné době zaměřena
na enzymy – ornithin- , arginin-

a S-adenosylmethionindekarboxylázu a

na spermidin- a sperminsyntázu. Zejména regulace aktivity prvních tří enzymů je
klíčová pro výslednou hladinu volných polyaminů v buňce.
Přítomnost dvou alternativních drah pro syntézu Put u rostlin je vysvětlována
potřebou specificky řídit určité procesy během růstu a vývoje rostlin (Koetje a kol.
1993). Existuje předpoklad, že dráha vedoucí přes ADC je důležitá ve stresových
odpovědích a v morfologických procesech (Pérez-Amador a kol. 1995, Galston a kol.
1997) zatímco ODC hraje klíčovou úlohu při dělení rostlinných buněk (Acosta a kol.
2005). Zdá se, že neméně důležitá je také tkáňová specifita a druh rostliny (Voight a
kol. 2000, Hao a kol. 2005).
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4.3. KATABOLISMUS POLYAMINŮ
Degradace PA probíhá oxidační deaminací za účasti enzymů aminoxidáz;
u rostlin se jedná o dvě skupiny enzymů – diaminoxidázy (DAO; EC1.4.3.6) a
polyaminoxidázy (PAO; EC 1.5.3.11). DAO je homodimer, jehož každá podjednotka
obsahuje ion mědi a 2,4,5-trihydroxyfenylalaninchinon jako kofaktor. Jejími
substráty jsou především diaminy, putrescin a kadaverin, ale může oxidovat i
polyaminy. Oxidace probíhá na primární aminoskupině. Při oxidaci Put vzniká
pyrrolin, H2O2 a amoniak (obr. 3; Cona a kol. 2006). Pyrrolin může být dále
převáděn až na kyselinu 4-aminomáselnou (GABA), která představuje důležitou

Obr. 3: Degradace polyaminů (upraveno dle Bagni a Tassoni 2001). DAO
diaminoxidáza, PAO polyaminoxidáza.
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sloučeninu v rostlinném metabolismu. Podílí se na regulaci pH v buňce, hraje
důležitou úlohu v metabolismu dusíku, účastní se rostlinného vývoje a obranných
mechanismů a je důležitým osmolytikem. Může být také dále oxidována na sukcinát,
který vstupuje do Krebsova cyklu (Shelp a kol. 1999). Při oxidaci Spd
katalyzovaném DAO vzniká aminopropylpyrrolin, H2O2 a amoniak (obr. 3).
PAO obsahuje jako kofaktor nekovalentně vázanou molekulu FAD, oxiduje Spd
a Spm, a to na sekundární aminoskupině. Produktem je v případě oxidace Spd
diaminopropan, pyrrolin a H2O2, v případě oxidace Spm diaminopropan,
aminopropylpyrrolin a H2O2 (obr. 3; Cona a kol. 2006). Diaminopropan představuje
prekursor -alaninu a neobvyklých PA (Terano a Suzuki 1978, Koc a kol. 1998).
Produktem všech výše zmíněných degradačních reakcí je H2O2, který je nedílnou
součástí obranných mechanismů buňky (Apel a Hirt 2004).
Další možnou cestu degradace PA představuje acetylace a následný převod
vyšších PA na nižší. Tento způsob degradace je velmi dobře popsán u živočišných
buněk (Seiler 2004). Podobný mechanismus byl potvrzen v poslední době i u rostlin
(Tavladoraki a kol. 2006, Moschou a kol. 2008).

4.4. KONJUGÁTY POLYAMINŮ
PA se v rostlinných buňkách vyskytují nejen volné, ale mohou se také vázat
s jinými molekulami. PA vytváří konjugáty s malými molekulami, v rostlinách
nejčastěji s hydroxyskořicovými kyselinami a nebo se váží na makromolekuly.

4.4.1. Polyaminy konjugované s hydroxyskořicovými kyselinami
(hydroxycinnamic acid amides, HCAA)
Jednu ze složek poolu PA v rostlinách představují PA vázané na deriváty
skořicové kyseliny, např. na p-kumarovou, kávovou a ferulovou (obr. 4). Poměr
mezi volnými a konjugovanými PA je závislý na rostlinném druhu. Polyaminy
vytváří s hydroxyskořicovými kyselinami amidovou vazbu za účasti esteru CoA,
který aktivuje karboxylovou skupinu (Negrel a kol. 1992). Na reakci se podílí
specifické

enzymy

putrescinhydroxycinnamoyltransferáza

(Negrel

spermidin- a sperminhydroxycinnamoyltransferáza (Hedberg a kol. 1996).
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Obr. 4. Konjugáty polyaminů s hydroxyskořicovými kyselinami (upraveno dle Bagni
a Tassoni 2001).
Funkce HCAA stále není zcela zřejmá. Předpokládá se jejich úloha v indukci
kvetení a v dalších reprodukčních procesech (Martin-Tanguy

1997). Konjugáty

představovaly zásobní PA při zrání semen rýže (Bonneau a kol. 1994). Konjugace
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PA s hydroxyskořicovými kyselinami významně ovlivňuje vazbu PA s dalšími ionty
a molekulami, a tím se podílí na regulaci fyziologických procesů. U buněčné kultury
vojtěšky a u embryogenní kultury dubu bylo prokázáno, že snížená tvorba HCAA
zvyšuje hladinu volných PA a tak nepřímo stimuluje dělení buněk (Cvikrová a kol.
1999, 2003).

4.4.2. Polyaminy vázané na makromolekuly
Vazba PA na makromolekuly jako jsou fosfolipidy, nukleové kyseliny a proteiny
může ovlivňovat stabilitu těchto molekul a jejich funkci. PA se mohou
na makromolekuly vázat nekovalentně na základě elektrostatických interakcí nebo
kovalentně.
Proteiny vázající nekovalentně Spd byly izolovány z plazmatické membrány
kukuřice (Zea mays) a cukety (Cucurbita pepo L.) (Tassoni a kol. 1996, 1998, 2002).
Další nekovalentní vazby jsou popsány s nukleovými kyselinami (např. Basu a kol.
1990) a s pektiny, kde PA mohou soutěžit o vazbu s Ca2+ (Messiaen a kol. 1997).
Větší pozornost je věnována PA vázaným na proteiny kovalentně. Jejich vazbu
zajišťují enzymy ze skupiny transglutamináz. Katalyzují reakci mezi karboxyamidovou skupinou (R-CONH2) glutaminového zbytku a aminoskupinou
např. PA (Serafini-Fracassini a kol. 1995). Vzhledem k tomu, že PA obsahují dvě –
NH2 skupiny, může vznikat spojení typu protein-PA-protein. Kovalentní vazba je
možná také mezi PA a pektiny, ale tento typ, pokud je vůbec přítomen, představuje
pouze velmi malou složku buněčné stěny (Lenucci a kol. 2005). PA vázané
kovalentně na proteiny byly popsány v mitochondriích (Votyakova a kol. 1999) a
v chloroplastech (Del Duca a kol. 2000, Sobieszczuk-Nowicka a kol. 2007).
V chloroplastech byla také popsána aktivita transglutaminázy stimulovaná světlem a
Ca2+( Del Duca a kol. 1994, Della Mea a kol. 2004). Funkcí PA v chloroplastech je
zejména stabilizace thylakoidních struktur v běžných i stresových podmínkách
(Kotzabasis a kol. 1999, Lütz a kol. 2005). Během vývoje zralých chloroplastů
zřejmě ovlivňují i uspořádání těchto membrán (Dornemann a kol. 1996,
Sobieszczuk-Nowicka a kol. 2007). PA se svou vazbou na proteiny pravděpodobné
podílí také na organizaci buněčné stěny (Berta a kol. 1997).
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4.5. TRANSPORT POLYAMINŮ
Přestože jsou buňky schopné syntetizovat veškeré nutné PA, jsou vybaveny
účinným transportním systémem, který jim umožňuje přijímat PA z extracelulárního
prostředí. Zatím není zřejmé, zda existují individuální transportní mechanismy
pro jednotlivé PA, nebo se jedná o univerzální transportér (Martin-Tanguy 2001).
U vyšších rostlin je příjem PA na buněčné úrovni velmi rychlý, saturovatelný během
1-2 min. Jedná se o aktivní příjem, který může být stimulován působením auxinu.
Přijaté PA jsou skladovány především ve vakuolách, mitochondriích a chloroplastech
(Bagni a Tassoni 2001). Transport PA přes plazmalemu je závislý na dodané energii
a důležitou roli v tomto mechanismu hrají Ca2+ (Pistocchi a kol. 1990). Vápníkové
ionty pravděpodobně ovlivňují příjem Put přes signální kaskádu zahrnující
proteinkinázy a fosfatázy (Antognoni a kol. 1995).

Aktivní transport závislý

na membránovém potenciálu byl popsán také do mitochondriální matrix (Pistocchi a
kol. 1990).
PA mohou být také transportovány ven z buňky. Exkrece do mezibuněčných
prostor nebo do média, v případě buněčných suspenzních kultur, představuje
nedílnou součást regulace vnitrobuněčné hladiny PA. U živočišných buněk je
exkrece přímo závislá na fyziologickém stavu buňky: stoupá při zastavení růstu a
naopak klesá na začátku buněčného dělení (Wallace a Keir 1986). Mezi hlavní
exportované PA patří u živočišných buněk Put a N1-acetylspermidin (Wallace a
Mackarel 1998). U rostlin data o úloze exkrece v udržení homeostáze PA téměř
chybí. Exkrece PA do média byla v poslední době studována pouze v souvislosti
s biotickými a abiotickými stresy (Messiaen a Van Cutsem 1999, Tamai a kol. 2000,
Königshofer a Lechner 2002).
Ani prací zabývajících se tématikou transportu PA v celé rostlině není mnoho.
Bylo prokázáno, že transportovány jsou pouze volné PA a to jak akropetálně tak
basipetálně. Jejich přítomnost byla detekována v xylémovém i floémovém exudátu
(Antognoni a kol. 1998, Sood a Nagar 2005). Vysoké hladiny Put v obou exudátech
byly nalezeny zejména v období kvetení, předpokládá se tedy, že transport PA hraje
důležitou úlohu právě v regulaci tohoto procesu (Caffaro a Vincente 1994, Sood a
Nagar 2005).
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4.6. POLYAMINY A DĚLENÍ BUNĚK
4.6.1. Buněčný cyklus u rostlin
Dělení buněk je základem pro růst a vývoj všech živých organismů. Sled
procesů, které začínají v okamžiku rozdělení buňky a končí jejím dalším dělením,
nazýváme buněčný cyklus. Obecné schéma buněčného cyklu je totožné pro rostlinné
i živočišné buňky

Jedná se o sled čtyř fází – G1 fáze (postmitotická), začíná

v okamžiku, kdy se dceřinná buňka stává schopná samostatné existence, dochází zde
k intenzivní syntéze proteinů, RNA, nukleotidů, zvětšuje se počet buněčných
struktur; S fáze (syntetická) je charakteristická replikací DNA; G2 fáze
(premitotická), zde pokračuje růst buňky podmíněný syntézou proteinů, RNA a
tvorbou buněčných struktur a buňka se připravuje na mitózu a M fáze (mitotická),
kde dochází k rovnoměrnému rozdělení genetické informace mezi dvě dceřinné
buňky.
Vzhledem k tomu, že v intaktní rostlině probíhá buněčné dělení nesynchronně a
úspěšně lze synchronizovat pomocí inhibitorů buněčného cyklu pouze menší
subpopulace dělících se buněk, např. kořenové meristémy (Polit 2008), velký pokrok
ve studiu buněčného cyklu znamenalo využití buněčných suspenzních kultur a
možnost jejich synchronizace. Mezi nejdůležitější inhibitory buněčného cyklu
v současné době patří aphidicolin – inhibitor DNA polymerázy, který zastaví
buněčný cyklus v ranné S-fázi. V kombinaci aphidicolinu

s propyzamidem,

antimikrotubulárním látkou, která zastaví buněčný cyklus v ranné M-fázi lze
dosáhnout vysokého stupně synchronizace buněčného cyklu (Nagata a kol. 1992).
Kultur využitelných k synchronizaci bylo odvozeno několik, nejvyšší stupeň
synchronizace je ale dosahován s tabákovou buněčnou kulturou Bright-Yellow 2
(BY-2; Nagata a kol. 1992).
Buněčný cyklus rostlin je regulován složkami, které jsou konzervovány mezi
eukaryoty, ale také molekulami specifickými pouze pro rostlinné buňky. Regulace
buněčného cyklu je závislá především na aktivaci proteinových kináz, na které se
váží regulační proteiny - cykliny. Tyto kinázy se nazývají cyklin-dependentní kinázy
(CDK). Právě komplexy CDK-cyklin jsou zodpovědné za řízení klíčových bodů
buněčného cyklu - přechodů G1/S a G2/M.
Přechod z G1 do S-fáze je regulován zejména D-typem cyklinů. Transkripce Dtypu cyklinů je aktivována extracelulárními signály a vede k vytvoření komplexu
CDKA-CDCD. Tento komplex poté fosforyluje a tedy inaktivuje retinoblastomální
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protein, čímž uvolní jeho vazbu s faktorem označovaným E2F. Tento regulační
faktor následně aktivuje transkripci genů nutných pro S-fázi (Dewitte a Murray
2003). Během G2-fáze dochází k syntéze dalších cyklinů typu A a B, přičemž
některé cykliny typu B jsou pod transkripční kontrolou faktoru E2F. Vzniká komplex
CDKA/B-CYC, jehož aktivita je ovlivněna positivně či negativně fosforylací.
Inhibiční kináza WEE1 může komplex inaktivovat fosforylací na Tyr14 a Thr15.
CDK aktivující kinázy CAKs aktivují komplex CDKA/B-CYC fosforylací
na Thr160. Následná defosforylace na Tyr14 a Thr15, nutná pro aktivaci vzniklého
komplexu je u živočichů zajištěna kinázou CDC25. U rostlin byla tato kináza
popsána pouze u řasy Osterococcus tauri (Khadaroo a kol. 2004). Homolog byl také
popsán u Arabidopsis thaliana, kde ale chybí zde obvyklá regulační doména skupiny
cdc25 proteinů a exprese genu pro tento protein je velmi nízká (Sorrell a kol. 2005).
Aktivní CDCA/B-CYC komplex zajistí vstup buněk do mitózy, pro následný výstup
z mitotické fáze je důležitá degradace cyklinů, která je zajištěná multiproteinovým
komplexem označovaným APC (anaphase-promoting complex; Francis 2007).

4.6.2. Úloha polyaminů v buněčném dělení
Účast PA v dělení rostlinných i živočišných buněk byla potvrzena mnoha
pracemi. Mechanismus, kterým PA ovlivňují tento proces je dán především jejich
schopností vázat se na negativně nabité makromolekuly. Důležitou úlohu při dělení
buněk hraje právě jejich vazba na DNA. PA jsou schopny na základě této vazby
stabilizovat molekulu DNA a také ji chránit před možným poškozením, např. před
působením volných radikálů (Tabor 1962, Chiu a Oleinick 1998). U eukaryot jsou
PA spolu s histony a nehistonovými proteiny součástí chromatinu, jehož kondenzaci
také ovlivňují (Hougaard a kol. 1987, Sauve a kol. 1999). Neméně zajímavou funkcí
PA je jejich vliv na konformaci DNA. Pokusy ukázaly, že za přítomnosti PA může
být pravotočivá B-DNA převedena na levotočivou Z-DNA, u které se předpokládá
především úloha v transkripční regulaci (Thomas a Messner 1988). PA také svou
vazbou podporují ohýbání molekuly DNA neutralizací negativně nabitých
fosfátových skupin, redukují tak energii nutnou k ohybu a usnadňují vazbu DNA
s proteiny (Pastré a kol. 2006). Právě usnadnění vazby DNA s proteiny, tedy i
s transkripčními faktory je považováno za možné místo, kde PA vstupují do genové
exprese (Thomas a Thomas 2003). PA jsou významné také pro stabilizaci a strukturu
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RNA, pravděpodobně mohou ovlivňovat disociaci ribosomů, případně se vážou na
další regulační proteiny (Thomas a Thomas 2003, Umekage a Ueda 2006).
Z hlediska dělení buňky není zanedbatelná ani úloha katabolismu PA při tvorbě
buněčné stěny (Angelini a kol. 2008).
Dělicí se buňky obvykle vykazují zvýšenou hladinu PA a nárůst aktivity jejich
biosyntetických enzymů. Předpokládá se, že stimulace biosyntézy PA patří k prvním
biochemickým pochodům při spuštění procesu dělení buněk (Fowler a kol. 1996,
Theiss a kol. 2002). Nezbytnost PA pro buněčné dělení byla prokázána za využití
inhibitorů jejich biosyntézy a pomocí transgenoze (např. Marty a kol. 2000, Nemoto
a kol. 2001, Nasizadeh a kol. 2005). Práce na rostlinném modelu Arabidopsis
ukázaly, že polyaminy Put a Spd jsou nepostradatelné pro zdárný průběh
embryogeneze a pravděpodobně i pro následný růst (Imai a kol. 2004, Ge a kol.
2006). Triamin Spd je prekusorem neobvyklé aminokyseliny hypusinu, která je
zapojena do translační modifikace eukaryotického translačního iniciačního faktoru
(eIF5A) (Park 2006).
Dělení buněk není ovlivněno pouze nedostatkem PA, ale také jejich nadměrným
hromaděním. U živočišných buněk je metabolismus PA studován zejména
v souvislosti s nádorovým bujením. Rakovinné buňky často vykazují zvýšenou
expresi ODC a následně pak vysokou hladinu PA (Thomas a Thomas 2001, 2003). Je
tedy zřejmé, že pro bezchybný průběh buněčného cyklu je nezbytná přesná regulace
biosyntézy, degradace, konjugace i transportu PA.

4.6.2.1. Polyaminy a buněčný cyklus
Práce zabývající se metabolismem PA v průběhu buněčného cyklu u živočišných
buněk popisují nejčastěji cyklické změny v aktivitách biosyntetických enzymů ODC a SAMDC. První maximum se obvykle vyskytuje v oblasti G1/S fáze a druhé
v oblasti S/G2 fáze (Oredsson 2003). Někteří autoři pak uvádějí stejné změny i
v hladinách Put, Spd i Spm (Heby a kol. 1973, 1976). Naproti tomu je popsáno také
pouze zdvojnásobení obsahu PA během buněčného cyklu bez výrazných maxim
nebo s odlišnými oblastmi nárůstu pro jednotlivé PA (Oredsson a kol. 1984,
Fredlund a kol. 1995). Důležitou roli hraje během buněčného cyklu živočišných
buněk zřejmě i degradace PA. Pro dokončení mitózy je nezbytný pokles hladiny PA,

20

LITERÁRNÍ PŘEHLED

který

je

zajištěn

zvýšenou

aktivitou

spermidin/spermin-N1-acetyltransferázy

(Bettuzzi a kol. 1999).
U rostlinných buněk je metabolismus PA v průběhu buněčného cyklu zmapován
méně. Změny v hladinách PA s cyklickým nárůstem v oblastech G1/S a G2/M fáze
jsou popsány u synchronních kultur Catharanthus roseus (Maki a kol. 1991),
Medicago sativa (Pfosser 1993) a u tabáku BY-2 (Espunya a kol. 1999). Zvýšení
aktivity ODC je obvykle pozorováno v G1/S fázi, tedy před syntézou DNA
(Torrigiani a kol. 1987, Fowler a kol. 1996, Theiss a kol. 2002). Společný nárůst
aktivit biosyntetických enzymů a DAO v G1/S fázi byl popsán u Helianthus
tuberosus (Torrigiani a kol. 1987, 1989).

4.7. POLYAMINY A SVĚTLO
Informací o vztahu PA a světla zatím není mnoho. Stimulace světlem byla
popsána u biosyntetických enzymů PA. Indukce ADC aktivity světlem byla
pozorována u kalusu kukuřice, v celých buňkách, i v izolovaných chloroplastech,
zatímco zvýšená aktivita ODC byla pozorována jen v izolovaných chloroplastech
(Bernet a kol. 1999). Při osvětlení se výrazně zvýšila aktivita ADC a SAMDC u listů
rostlin Pharbitis nil (Hirasawa a Shimada 1994, Yoshida a Hirasawa 1998). Aktivita
biosyntetických enzymů byla regulována především na úrovni transkripce (Yoshida
a kol. 1998). Odpověď na světlo je u rostlin zprostředkována nejméně třemi třídami
fotoreceptorů: fytochromem zodpovědným za odpověď na červené a dlouhovlnné
červené světlo, fotoreceptorem pro UV-A a modré světlo a UV-B fotoreceptorem
(Arnim a Deng 1996). Fytochrom i fotoreceptor pro modré světlo jsou zapojeny
v regulaci SAMDC exprese a jejich účinek je zprostředkován přes hladinu Ca2+ a
kalmodulinu (Yoshida a kol. 1999, 2002). Je tedy zřejmé, že pro metabolismus PA je
také důležitá kvalita světla. Působení fotosynteticky aktivního záření vedlo
k hromadění Put a Spd u rostlin sóji (Kramer a kol. 1992), což je v souladu
s hypotézou, že fytochrom může regulovat ADC aktivitu v chloroplastech (Besford a
kol. 1993).

Řada studií ukázala, že změny v hladinách PA a aktivitách

biosyntetických enzymů nejsou řízeny pouze světlem, ale také cirkadiálními rytmy a
fotoperiodismem (Bernet a kol. 1999, Yoshida a kol. 1999, Moysset a kol. 2002).
Vzhledem k tomu, že PA jsou důležité pro vývoj a strukturu chloroplastů, jejich
světlem

indukovaná

vazba

na

proteiny
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transglutaminázy hraje významnou roli ve funkci celého fotosyntetického aparátu
(viz kap. 4.4.2.).
Účinek světla na katabolismus PA byl popsán v řadě prací. Aktivity DAO a PAO
byla regulována fytochromem u čočky a kukuřice (Angelini a kol. 1988, Laurenzi a
kol. 1999). Indukce PAO světlem může být zvrácena působením auxinu, tento
regulační mechanismus funguje pravděpodobně na úrovni transkripce PAO (Cona a
kol. 2003).
4.8. POLYAMINY A STRES
Ovlivnění metabolismu PA je často pozorováno v souvislosti s působením
abiotických i biotických stresových faktorů. Zvýšená hladina PA a obecně lepší
schopnost zvýšit jejich biosyntézu v odpovědi na stres koreluje s nárůstem tolerance
rostlin k širokému spektru okolních stresů (Alcázar a kol. 2006).K vyšší toleranci
rostlin vůči stresu, až na výjimky, přispívá zejména hromadění Spd a Spm
(Bouchereau a kol. 1999, Groppa a Benavides 2008, Tassoni a kol. 2008). Vedle
stabilizace negativně nabitých makromolekul (Athwal a Huber 2002, Hultgren a Rau
2004) se PA podílejí na regulaci propustnosti iontových kanálů (Shabala a kol.
2007). Mohou také fungovat jako přímé a/nebo nepřímé zhášeče volných radikálů
(Lester 2000). Předpokládá se, že PA se mohou uplatnit při odpovědi rostlin na stres
jako signální molekuly (Groppa a Benavides 2008).
V souvislosti s biotickým stresem bylo pozorováno zejména hromadění HCAA
(Walters 2003). V nedávné době byl popsán transkripční faktor indukovaný
methyljasmonátem, tedy sloučeninou produkovanou při stresových reakcích, který je
zodpovědný za transkripci genů pro syntézu fenylpropanoidů (Gális a kol. 2006).
Při studiu úlohy PA v reakcích rostlin na stres nelze opominout jejich
katabolismus. Jak již bylo zmíněno, jedním z produktů degradace PA je peroxid
vodíku, který patří do skupiny tzv. aktivních forem kyslíku. Aktivní formy kyslíku
hrají zásadní roli při hypersensitivní reakci, která je reakcí na napadení rostliny
patogenem. Mohou přímo napadat patogena a/nebo mohou sloužit jako substrát při
lignifikaci a propojování extensinů. Jako signální molekuly mohou být zodpovědné
za spuštění procesů vedoucích k programované smrti buňky (Mehdy 1994, Yoda a
kol. 2006). Katabolismus Put také přispívá k hromadění prolinu, který je významným
osmolytikem, ale může fungovat i jako zásobárna dusíku a jeho degradace je přímo
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spojena s dýchacím řetězcem a tvorbou ATP (Elthon a Stewart 1981, Trotel a kol.
1996, Balestrasse a kol. 2005).

4.9. POLYAMINY A APOPTÓZA
Znalosti o vztahu PA a apoptózy pocházejí především z živočišné říše (Seiler a
Raul 2005). U rostlin jsou studovány PA zejména v souvislosti s hypersenzitivní
reakcí (HR), kde hrají zřejmě klíčovou roli (Walters 2003). Inhibice ODC aktivity
vedla k inhibici apoptózy při HR u tabáku (Yoda a kol. 2003). Spermin přímo
indukoval tvorbu pro-apoptoických proteinů při HR u tabáku během infekce virem
tabákové mozaiky (Hiraga a kol. 2000). Obecným biochemickým znakem
apoptotických buněk je zvýšená aktivita enzymů, které se podílejí na degradaci PA,
tj. DAO a PAO (Cowley a Walters 2002). Oxidací polyaminů, Spd a Spm, vzniká
peroxid vodíku, který je přímo odpovědný za vznik HR u tabáku (Yoda a kol. 2006).
Právě peroxid vodíku je považován za jednoho z původců programované buněčné
smrti u rostlin (Parchment 1993, Levine a kol. 1994). Druhou oblastí, kde PA
ovlivňují apoptózu je jejich vazba na proteiny buněčných membrán. Pomocí
transglutamináz se mohou PA vázat na mitochondriální proteiny (Votyakova a kol.
1999) a tím ovlivňovat permeabilitu membrány, která je pro proces apoptózy klíčová
(Tassani a kol. 1995). Důležitým modelem pro studium vztahu PA a programované
buněčné smrti je v současné době květ tabáku (Della Mea a kol. 2007).

4.10. POLYAMINY A EMBRYOGENEZE
Účast PA v embryogenezi byla potvrzena v mnoha studiích. Velmi dobře je
popsána úloha PA v modelové embryogenní kultuře mrkve. Už v roce 1979 bylo
ukázáno, že přenos buněk z média vhodného pro růst kalusu na médium nutné pro
spuštění embryogeneze je doprovázeno nárůstem ADC aktivity a zvýšením hladiny
Put (Montague a kol. 1979). Použití inhibitoru ADC-difluoromethylargininu
(DFMA) zablokovalo tvorbu somatických embryí, ale nebránilo růstu kalusu, tento
proces byl vratný při dodání exogenního Put (Feirer a kol. 1984). Transformace
buněk mrkve pomocí cDNA pro ODC z myši zvýšila tvorbu somatických embryí
(Bastola a Minocha 1995). Významnou roli v embryogenezi hraje zejména Spd,
zvýšení hladiny Spd spojené s tvorbou somatických embryí bylo popsáno např. u
tabáku (Tiburcio a kol. 1985), u Picea abies (Santanen a Simola 1992), Pinus radiata
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(Minocha a kol. 1999), Medicago sativa (Cvikrová a kol. 1999) a u Araucaria
augustifolia (Silveira a kol. 2006). V poslední době bylo pomocí transgenoze
prokázáno, že SPDS a SAMDC jsou zásadní pro vývoj embrya u Arabidopsis
thaliana (Imai a kol. 2004, Ge a kol. 2006).
Srovnání hladiny PA v zygotických a somatických embryích Pinus radiata
ukázalo, že změny v hladinách PA během vývoje jsou velmi podobné. Vysoký
poměr Spd/Put byl charakteristický jak pro zralá somatická embrya, tak pro embrya
zygotická (Minocha a kol. 1999). Nárůst hladiny PA je obvykle spojen se zvýšením
aktivity biosyntetických enzymů. Zdá se, že pro embryogenezi je důležitá především
syntéza PA vycházející z argininu. Vysoká aktivita ADC byla nalezena
v zygotických embryích u Picea abies a u Pinus sylvestris (Santanen a Simola 1999,
Vuosku a kol. 2006). Klíčová úloha ADC pro syntézu PA byla rovněž potvrzena
v somatických embryích Picea rubens (Minocha a kol. 2004).
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5.1. MATERIÁL
 Buněčná suspenzní kultura tabáku, BY-2 (Nicotiana tabacum L. cv. Bright
Yellow-2). Kultura byla pěstována dle Nagata a kol. (1992). Kultivace
probíhala ve tmě při 27 C a kultura byla obnovována každých 7 dní.


Buněčná suspenzní kultura vojtěšky (Medicago sativa L.) byla odvozená
z listových segmentů listů vojtěšky, genotyp Derby (Binarová a Doležel
1988) a dále byla kultura pěstována dle Cvikrová a kol. (1999). Buňky byly
kultivovány ve tmě při 25 C a kultura byla obnovována každých 10 dní.



Rostliny tabáku (Nicotiana tabacum L. cv. Wisconsin 38) pěstované po dobu
6 týdnů v půdě v kultivačních boxech při 16/8 h fotoperiodě (130 mmol m-2
s-1), při denní/noční teplotě 25/23 C a relativní vlhkosti 80 %.



Embryogenní kultura smrku (Picea abies L. (Karst.)), genotyp AFO541,
detailní kultivace během proliferace, maturace, desikace a zrání je uvedena
v práci Gemperlová a kol.(rukopis připraven k odeslání).

5.2. METODY
5.2.1. Synchronizace tabákové kultury BY-2
Tabáková kultura BY-2 byla synchronizována podle protokolu uvedeného v práci
Nagata a kol. (1992). Buňky ve stacionární fázi (7 dní staré) byly po dobu 24 h
kultivovány v médiu, které obsahovalo 3 g ml-1 aphidicolinu. Dělení buněk
zablokované v G1/S fázi bylo znovu obnoveno intenzivním promytím buněk
kultivačním médiem.

5.2.2. Průtoková cytometrie, mitotický index
Obsah DNA byl analyzován pomocí průtokové cytometrie (Doležel a kol. 1992).
Jádra isolovaná ze synchronně rostoucích buněk BY-2 byla označena 4,6-diamidino2-fenylindolem (DAPI, Sigma) o koncentraci 2 g ml-1. Relativní intenzita
fluorescence těchto jader byla analyzována na průtokovém cytometru Partec PAS
(Partec GmbH, Münster, Germany). Pro zjištění mitotického indexu byly buňky
fixovány v roztoku etanolu a kyseliny octové (3:1 v/v). Následně byly vzorky
obarveny pomocí DAPI (1 g ml-1) za přítomnosti Tritonu X-100 (1 %).
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5.2.3. Stanovení obsahu polyaminů
Vzorky byly homogenizovány v tekutém dusíku a extrahovány přes noc ve 4 C
s 5 % (v/v) kyselinou perchlorovou (PCA) (100 mg čerstvé hmoty vzorku na ml 5 %
PCA). Vzorky byly stočeny při 21 000 x g po dobu 15 min, polovina supernatantu
byla využita ke stanovení PCA rozpustných volných PA. Zbylý supernatant a pelet
byl hydrolyzován v 6 M HCl 18 h při 110 C, tím byly získány PCA rozpustné a
PCA nerozpustné konjugáty polyaminů (Slocum a kol. 1989). Jako interní standard
byl přidán 1,7-diaminoheptan. Standardy (Sigma Aldrich, St.Louis, MO, USA), PCA
rozpustné volné polyaminy a hydrolyzované konjugáty polyaminů byly benzylovány.
HPLC analýza byla provedena na chromatografu s UV detektorem (Beckman
Instruments, Inc., Fullerton, CA, USA; detekce při 254 nm) a C18 Spherisorb 5 ODS2
sloupcem (velikost částic 5m, délka sloupce 250x4,6mm) podle metody uvedené
v práci Slocum a kol. (1989).

5.2.4. Stanovení aktivit enzymů ornithindekarboxylázy, arginindekarboxylázy
a S-adenosylmethionindekarboxylázy
Aktivita ODC, ADC a SAMDC byla stanovena radiochemickou metodou
popsanou v práci Tassoni a kol. (2000). Vzorky pro stanovení ODC a ADC byly
homogenizovány ve třech objemových jednotkách 0,1 M Tris-HCl pufru, pH 8,5,
který obsahoval 2 mM -merkaptoethanol, 1 mM EDTA a 0,1 mM pyridoxal fosfát.
Vzorky byly stočeny při 20 000 x g, 30 min při 4 C. Části (0,1 ml) supernatantu a
rozpuštěného peletu byly použity ke stanovení ODC a ADC aktivit. Enzymatická
aktivita byla zjištěna měřením 14CO2 vyprodukovaného z 7,4 kBq L-[1-14C]ornithinu
(1.92 GBq mmol-1, Amersham Pharmacia Biotech UK) nebo z 7.4 kBq L-[U14

C]argininu (11.5 GBq mmol-1 Amersham Pharmacia Biotech UK), za přítomnosti

2 mM neznačeného substrátu během 1,5 h kultivace při 37 C.

14

CO2 byl vázán

hyamin hydroxidem a výsledná radioaktivita byla stanovena na kapalinovém
scintilačním analyzátoru.
Vzorky pro stanovení aktivity SAMDC byly homogenizovány ve třech
objemových jednotkách 0,1 M fosfátového pufru, pH 7,6, který obsahoval 2 mM merkaptoethanol a 1 mM EDTA. Vzorky byly stočeny při 20 000 x g, 30 min při 4
C. Supernatant a v 0,1 M fosfátovém pufru resuspendovaný pelet byly zvlášť
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inkubovány s 3.7 kBq [1-14C]S-adenosylmethioninem (2.15 GBq mmol-1, Amersham
Pharmacia Biotech UK) za přítomnosti 2,8 mM neznačeného substrátu a 3 mM Put.
Reakce probíhala 1 h při 37 C, způsob měření

14

CO2 byl stejný jako u stanovení

ODC a ADC.

5.2.5. Stanovení aktivity enzymu diaminoxidázy
Aktivita enzymu DAO byla stanovena spektrofotometrickou metodou založenou
na detekci aldehydu, který je produktem rozkladu cis-1,4-diamino-2-butenu
katalyzovaného diaminoxidázou (Peč a kol. 1991). Vzorky byly homogenizovány
v 0,1 M Tris-HCl pufru, pH 8,5, který obsahoval 2 mM -merkaptoethanol a 1 mM
EDTA. Následně byly stočeny při 20 000 x g, 15 min při 4 C. Reakční směs
obsahovala 0,1 M Tris-HCl pufr, pH 8,5, katalázu (25 g) a 0,01 M cis-1,4-diamino2-buten. Reakce byla spuštěna přidáním 0,2 ml supernatantu a probíhala po dobu 1 h
při 37 C, zastavena byla přidáním 1 ml Ehrlichova činidla. Poté byla reakční směs
inkubována 5 min při 50 C a následně zchlazena v ledové lázni. Absorbance
vzniklého pyrrolu byla stanovena při 563 nm.

5.2.6. Stanovení aktivity enzymu fenylalaninamoniaklyázy
Aktivita enzymu fenylalaninamoniaklyázy byla stanovena spektrofotometrickou
metodou dle Jangaard (1974).

5.2.7. Extrakce polyaminů z kultivačního média
Oddělení PA od ostatních složek kultivačního média proběhlo na iontoměniči
Bio-Rex 70, detailní postup je popsán v práci Hawel a Byus (2002).

5.2.8. Stanovení ODC, ADC a SAMDC mRNA
Celková mRNA byla isolována podle Stiekema a kol. (1988). Následné stanovení
proběhlo pomocí semikvantitativní RT-PCR, detaily jsou uvedeny v práci
Gemperlová a kol. (2009)
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6.1. POLYAMINY A DĚLENÍ
Gemperlová L, Eder J, Cvikrová M (2005) Polyamine metabolism during
the growth cycle of tobacco BY-2 cells. Plant Physiol Biochem 43: 375-381
Cílem práce bylo studium biosyntézy, oxidace a konjugace polyaminů
v průběhu růstového cyklu tabákové suspenzní kultury BY-2 a jejich podílu
na regulaci vnitrobuněčné hladiny PA. Subkultivace buněk vyvolala indukci jak
biosyntetických enzymů, tak degradačního enzymu diaminooxidázy. Maximum
aktivity

ornithindekarboxylázy

(ODC)

a

S-adenosylmethiondekarboxylázy

(SAMDC) bylo zjištěno mezi 10-15 h po převedení buněk do čerstvého média a
mírné

zvýšení

arginindekarboxylázy

(ADC)

bylo

pozorováno

druhý

den

po subkultivaci. Nárůst volného spermidinu a sperminu pozitivně koreloval se
zvyšující se mitotickou aktivitou a na začátku exponenciální fáze, tj. 3.den kultivace
dosáhl maxima. Přechodné snížení obsahu volného putrescinu v lag-fázi růstového
cyklu časově odpovídalo vysoké aktivitě diaminoxidázy (DAO) v prvních dnech
po subkultivaci. Obsah volného putrescinu pak plynule narůstal až do konce
exponenciální fáze. Změny v obsahu konjugátů PA s HCA v průběhu růstového
cyklu odpovídaly změnám nalezeným u volných forem PA.
Závěr: Naše výsledky vedou k závěru, že v tabákové kultuře BY-2 byla
vnitrobuněčná hladina metabolicky aktivních volných PA regulovaná v lag-fázi růstu
především cestou oxidační deaminace, v průběhu exponenciální fáze růstu regulační
úlohu přejaly konjugáty PA s HCA.

Gemperlová L, Cvikrová M, Fischerová L, Binarová P, Fischer L, Eder J (2009)
Polyamine metabolism during the cell cycle of synchronized tobacco BY-2 cell
line. Plant Physiol Biochem (v tisku)
Sledovali jsme hladiny volných a konjugovaných forem polyaminů a aktivity
jejich syntetických a degradačních enzymů v průběhu buněčného cyklu synchronní
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tabákové kultury BY-2. Z výsledků je patrné, že obsah PA se měnil v závislosti na
fázích buněčného cyklu. První nárůst koncentrace PA byl pozorován v průběhu Sfáze. Po přechodném poklesu během G2-fáze, hladina PA rychle narůstala a dosáhla
maxima v oblasti G2/M. Poté došlo k výraznému poklesu s minimem na konci
mitózy a v oblasti M/G1 přechodu. Na počátku dalšího replikačního cyklu se hladina
volných PA se opět zvýšila. Podobně jako se měnila hladina PA, měnily se také
aktivity jejich biosyntetických enzymů, ADC, ODC a SAMDC, se dvěma maximy
v oblasti S-fáze a G2/M přechodu. Změny v obsazích konjugovaných forem
polyaminů se časově shodovaly se změnami v obsazích volných PA. Na regulaci
hladiny volných PA se současně podílela také jejich degradace. První nárůst aktivity
diaminoxidázy (DAO) byl pozorován během S-fáze, druhý pak v oblasti pozdní
mitózy.
Závěr: Z výsledků vyplývá, že na regulaci hladiny volných vnitrobuněčných PA
během buněčného cyklu tabákové kultury BY-2 se podílí: (i) aktivity biosyntetických
enzymů PA, které jsou patrně regulovány jak na úrovni transkripce, tak také
na úrovni (post)translační, (ii) oxidativní deaminace putrescinu během G2-fáze a
v pozdní mitóze, (iii) konjugace PA s HCA v oblasti G2/M a v průběhu mitózy.

6.2. POLYAMINY A SVĚTLO
Gemperlová L, Nováková M, Vaňková R, Eder J, Cvikrová M (2006) Diurnal
changes in polyamine content, arginine and ornithine decarboxylase, and
diamine oxidase in tobacco leaves. J Exp Bot 57:1413-1421
Práce byla zaměřena na změny v metabolismu PA probíhající během diurnálního
cyklu v listech tabáku. Změny v aktivitách biosyntetických i oxidačních enzymů
velmi dobře odpovídaly změnám v hladinách PA během celé sledované periody.
Nárůst volných i konjugovaných forem PA byl pozorován 1-2 h po polovině světelné
periody a časově se shodoval s nárůstem aktivity ODC v partikulární frakci.
Se zvýšením hladiny PA docházelo současně ke zvýšení obsahu cytokininů a IAA
v listech tabáku kultivovaných za shodných podmínek (Nováková a kol. 2005).
Výrazná stimulace světlem byla pozorována u aktivit ODC a DAO, naopak aktivita
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ADC během prvních hodin světelné periody klesala. Hlavní nárůst ADC aktivity byl
pozorován na přechodu světla a tmy, kdy docházelo k hromadění volných i
konjugovaných forem PA. Ve stejném časovém úseku byla v listech tabáku
kultivovaných za shodných podmínek naměřena vysoká hladina kyseliny abscisové
(Nováková a kol. 2005). Ve frakci volných PA a konjugátů PA s HCA byl nejvíce
zastoupen Put, v nejnižší koncentraci se vyskytoval kadaverin, jehož obsah byl
naopak nejvyšší ve frakci PA vázaných na makromolekuly.
Závěr: Získaná data ukazují, že změny v hladinách polyaminů nejsou ovlivněny
pouze světelným režimem, ale jsou pravděpodobně regulovány také na úrovni
endogenních rytmů rostliny. Je pravděpodobné, že po polovině světelné periody, kdy
je vysoká hladina volných PA a vysoká koncentrace IAA a cytokininů probíhá
aktivní dělení buněk listu tabáku.

6.3. POLYAMINY A STRES, POLYAMINY A APOPTÓZA
Kuthanová A, Gemperlová L, Zelenková S, Eder J, Macháčková I, Opatrný Z,
Cvikrová M (2004) Cytological changes and alterations in polyamine contents
induced by cadmium in tobacco BY-2 cells. Plant Physiol Biochem 42:149-156
Sledovali jsme vliv abiotického stresu na změny ve viabilitě buněk a v buněčné a
jaderné morfologii, včetně jaderné DNA fragmentace a změny v hladinách polyaminů
v buňkách tabákové kultury BY-2. Aplikace 0,05 mM Cd2+ měla za následek pokles
viability buněk zhruba o 60% během prvních 24h. Buňky, které přežily, vykazovaly
cytologické změny, které mohou být považovány za první krok ve stresem
indukované programované buněčné smrti. Působení vysoce toxické koncentrace Cd2+
(1 mM) vedlo ke smrti všech buněk během 6h. U tabákových buněk vystavených
působení 0,05 mM Cd2+ došlo k hromadění PA, zejména Put. Spolu s nárůstem
hladiny volných PA došlo k aktivaci diaminoxidázy (DAO) během prvních dvou dnů
kultivace buněk s 0,05 mM Cd2+. Pokles DAO aktivity byl zaznamenán třetí den, kdy
naopak výrazně vzrostla hladina konjugátů PA s HCA. Výsledky potvrdily význam
konjugace PA s hydroxyskořicovými kyselinami při udržení homeostáze PA během

30

SOUHRN VÝSLEDKŮ A ZÁVĚRY

oxidativního stresu.
Závěr: Tabákové buňky reagovaly na působení Cd2+ cytologickými změnami, které
mohou být považovány za první krok ve stresem indukované programované buněčné
smrti. Lze předpokládat, že PA se účastní ochranné reakce buňky při stresu
vyvolaném působením kadmia. Zůstává otázkou, zda nárůst PA odráží aktivaci
obecných obranných mechanismů, nebo zda se jedná o časné ukazatele vlastní
programované buněčné smrti.

6.4. EXKRECE POLYAMINŮ
Cvikrová M, Gemperlová L, Eder J, Zažímalová E (2008) Excretion of
polyamines in alfalfa and tobacco suspension-cultured cells and its possible role
in maintenance of intracellular polyamine content. Plant Cell Rep 27:1147-1156
Ve dvou rozdílných buněčných kulturách (tabáková suspenzní kultura BY-2 a
suspenzní kultura vojtěšky) byly studovány změny v metabolismu PA a vztah mezi
intra- a extracelulární hladinou PA v průběhu růstového cyklu. Po inokulaci tabákové
kultury výrazně vzrostla aktivita biosyntetických enzymů, a přestože se množství PA
během exponenciální fáze růstu zdvojnásobilo, hladina celkových PA zůstala
několikanásobně nižší ve srovnání s kulturou vojtěšky. Zatímco kultura BY-2
obsahovala značné množství Put v konjugované formě s HCA (až 70% z celkového
množství intracelulárního Put), na celkové hladině polyaminů se v buňkách vojtěšky
podílel především volný Put. Kultivační médium buněčných suspenzních kultur
představuje funkční extracelulární kompartment buňky. Výrazné rozdíly byly
pozorovány v množství polyaminů vylučovaných do růstového média u obou
buněčných kultur. Na počátku lag-fáze růstového cyklu suspenzní kultury vojtěšky
představovalo množství vyloučeného putrescinu 21%, spermidinu 38%, sperminu
12% a kadaverin 15% z celkového obsahu polyaminů, zatímco v růstovém médiu
tabáku pouze 12% putrescinu a 2,5% spermidinu z celkového obsahu. V práci je
diskutována úloha exkrece polyaminů na udržení optimální intracelulární hladiny
polyaminů.
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Závěr: V buňkách tabáku BY-2, kde jsou velmi aktivní mechanismy kontrolující
intracelulární hladinu polyaminů (konjugace a oxidativní deaminace), byla exkrece
polyaminů do kultivačního média zanedbatelná. Naopak v buňkách suspenzní
kultury vojtěšky, s nízkou hladinou polyaminů konjugovaných s HCA a nízkou
aktivitou katalytických enzymů, představuje sekrece do média důležitý mechanismus
kontroly intracelulární hladiny polyaminů.

6.5. POLYAMINY A EMBRYOGENEZE
Gemperlová L, Fischerová L, Cvikrová M, Vondráková Z, Malá J, Martincová
O, Vágner M: Polyamine pattern and biosynthesis in somatic embryo
development and comparison of germinating somatic and zygotic embryos of
Norway spruce (rukopis připraven k odeslání)
Práce byla zaměřena na studium metabolismu PA v průběhu vývoje somatického
embrya smrku ztepilého včetně popisu anatomických změn. Vývoj somatického
embrya smrku provázela zvyšující se aktivita biosyntetických enzymů PA až
po časně kotyledonární stádium. V této fázi vývoje embrya hladina Spd významně
převyšovala hladinu Put a zvýšení obsahu Spd bylo v souladu s vysokou aktivitou
SAMDC. Ve zralých kotyledonárních embryích došlo ke snížení biosyntetické
aktivity a k poklesu hladiny celkových PA. Pokles obsahu Put ve zralých
somatických embryích a jeho další snížení v průběhu desikace mělo za následek
posun poměru Spd/Put z hodnoty poměru 3 na hodnotu 10. V zygotických embryích
se poměr Spd/Put vzhledem k vyššímu Put a nižšímu obsahu Spd (Spd dvakrát vyšší
v somatických embryích) pohyboval kolem hodnoty 2. Rozdíly se ukázaly také
v biosyntéze Put. Zatímco v somatických embryích byla aktivnější biosyntetická
cesta ODC, v zygotických embryích se na biosyntéze podílela především aktivita
ADC. Součástí práce bylo sledování změn PA v průběhu klíčení somatických a
zygotických embryí. Klíčení somatických i zygotických embryí bylo spojeno s
nárůstem aktivit PA biosyntetických enzymů a se zvýšením hladiny PA. Nárůst
obsahu Put v somatických embryích během tohoto období se odrazil ve snížení
poměru Spd/Put k hodnotě 2, tedy podobné, jaká byla nalezena u zygotických
embryí.
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SOUHRN VÝSLEDKŮ A ZÁVĚRY

Závěr: Zralá somatická embrya se vyznačovala vysokým celkovým obsahem PA
(obsah Spd dvojnásobný a Spm trojnásobný ve srovnání se zygotickými embryi).
Akumulace PA v somatických embryích může představovat část zásobních reserv,
které se hromadí ve zralém somatickém embryu a mohou být následně využity
během klíčení. Na druhé straně vysoká hladina PA v somatických embryích může
být spojená se sníženou klíčivostí somatických embryí.
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