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Zdeňka P a z o u r k o v á: 

K otázce amitosy u Allium cepa. 

Jedním z nejdůležitějších životních pochodů buňky je její dělení. Do ne
dávna byl přijímán všeobecně názor, že dělení buněčné je většinou závislé 
na dělení jaderném. Jadernému dělení byla od konce minulého století věnována 
veliká pozornost, protože se ukázalo, že je značně složité a struktury jeví.cí 
se při tomto pochodu, byly později uváděny v souvislost s otázkami gene
tickými. Bylo to zvláště dělení nepřímé, mitosa, které badatele up'outávalo. 
Dělení přímému, amitose, byl připisován podřadný význam a u vyšších rostlin 
bylo pokládáno za pathologický zjev; normálním zjevem bylo jen ve výji
mečných případech. 

V poslední době se však vyskytla řada prací, které popírají význam mitosy 
a které se dokonce snaží dokázat, že mitosa není tak bezvýhradně rozšířeným 
zjevem, jak se dříve předpokládalo. Je uváděno mnoho případů, kde se amitosa 
vyskytuje. Nedostatkem těchto prací je, že většinou není popsána metodika, 
takže pokusy nelze dobře reprodukovat. Výskyt amitosy při regeneračních 
procesech popřel již v r. 1899 B. Němec, ale někteH autoři v poslední době 
se opět snažili existenci amitos v těchto případech dokázat. (E 11 e n
g o r n J. J., G 1 u š č enko I. J., A fa na s je v a A. S. 1951 a H 1 u
ch o v s ký). J. Bart o š (1955) však znovu dokázal, že v těchto případech 
skutečně o amitosy nejde. 

Z řady prací, zabývajících se existencí amitos, mne zvláště zajímala práce Ch. M. K a r o-
1 in s k é (1951). Autorka tam tvrdí, že amitosy lze nalézt na řadě objektů, mimo jiné i v ko
říncích klíčících semen cibule. Metodika práce byla jednoduchá: „Nakličovali jsme semena 
cibule na filtračním papíře a fixovali v tom okamžiku, kdy délka vyklíčených koHnkll dosáhla 
2,4 a 8 mm." Z předchozího vysvítá, že kořínky byly fixovány Navašinovou směsí, řezy byly 
zhotoveny v tloušťce 5 až 7 µ, barveny byly železitým haematoxylinem, některé :F'eulgenem. 

Autorka dále tvrdí, že „pro cytologické práce se obyčejně používá meristem kořínků 
i jiných orgánů dospělejších rostlin". Toto tvrzení není dosti správné, protože meristem na
klíčených semen lze výhodně užít k t estování různých vlivů a nedá se ani říci, že by užití koře
nových meristemů ze starších orgánů bylo v praxi tak rozšířeno. Myslím, že je tomu právě naopak. 
Na našem pracovišti se po řadu let v mikroskopických praktikách pracovalo s kořenovými 
meristemy naklíčených semen a preparáty byly sledovány s cytologického hlediska, ale nikdy 
jsme popisované amitosy nezjistili. Od doby, kdy práce Karolinské b yla publikována, jsem 
zkoumala na většině preparátů, které byly v našem ústavu zhotoveny, jádra, ale vždy se zá
porným výsledkem. 

Velice často se u nás používalo pro různé účely právě semen cibule ku
chyňské ( Allium cepa) a protože zmíněná práce uvádí tento materiál, věnovala 
jsem jádrům naklíčených kořínků největší pozornost. K práci jsem pfovážně 
užívala semen odrůdy Všetatské. 

Naklíčení materiálu bylo prováděno na Petriho miskách o průměru 12 cm, 
na filtračním papífo, zvlhčeném 5 ccm vody. V každé misce bylo 100 semen. 
Po vysetí byl materiál nakličován jednak ve tmě v thermostatu při konstantní 
teplotě + 23 °C, jednak na světle v laboratoř·i, kde během dne teplota kolísala. 
Kořínky byly odřezávány ve všech velikostech; ihned po objevení klíčku až 
do délky 1 cm. Materiál byl fixován N avašinovou směsí, sublimát-octovou, 
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Němcovou směsí II. (kys. chromová, dvojchroman draselný a formaldehyd) 
a Němcovou pikrooctosírovou fixáží. Fixované koHnky byly zality do parafinu, 
řezány mikrotomem na řezy 6 až 8 µtlusté a barveny byly Heidenhainovým 
železitým haematoxylinem, Cajal-Brožkem, krystalvioletí a Feulgenem. 

Velké množství materiálu bylo zpracováno rychlými metodami: aceto
karmínovou, acetoorceinovou, acetolakmoidovou a acetonigrosinovou. 

Zvlášť detailně jsem sledovala jádra na koříncích zpracovaných modifi
kovanou acetonigrosinovou metodou. PN propracování této metody a při 

dalších pokusech, při nichž bylo této metody 
používáno, jsem zvláště prohlížela preparáty, 
které měly být po skončení pokusu likvidová
ny. Protože jsem chtěla vyjádřit procento 
amitos, zaznamenávala jsem počet prohléd
nutých buněk. Bylo jich zhruba 62 000. V tom
to počtu buněk, kde byly poměrně zastou
peny všechny fáze mitotického dělení, jsem 
nalezla pouze tři figury abnormální, které 

Schema nalezené „pseudoamitosy v byly t. zv. pseudoamitosami. Vznikly tím, že 
meristemu kořínku Allium cepa. při rozestupování chromosomů k pólům zů-

staly obě skupiny chromosomů spojeny chro
matinovým můstkem. Jsou to aberantní mitosy, při nichž se dceřiné chromosomy 
neposunuly k pólům normálním způsobem. Skutečnou amitosu jsem nenalezla 
v žádném případě. 

S Karolinskou mohu souhlasit v tom, že na počátku klíčení roste embryo 
prodlužovacím růstem , protože v kratičkých koříncích (až asi do 2 mm) 
nebylo možno pozorovat žádných mitos, ani amitos. Naprosto však s ní ne
mohu souhlasit v tom, že by se tvořil „vrcholový meristem nově vznikajících 
orgánů pochodem amitotického dělení , které je v pozdějších stadiích nahra
zeno mitosou" . Ani na řezech, ani na preparátech, zhotovených rychlými 
metodami jsem se nesetkala se zjevy, které popisuje Karolinska. Rozhodně 
nelze říci, že „rozeznat amitoticky rozdělené buňky je lehké" v tom smyslu, 
že dělící se jádra přiléhají jedno ke druhému a jsou velice blízko u sebe. 
V tomto případě mohou nastat omyly; nejjednodušší je ten p:Hpad, kdy 
pozorovaná jádra mohou pocházet z buněk ležících nad sebou, takže se zdá, 
jako by byla položena blízko sebe. Pro potvrzení amitosy je však třeba nalézt 
vhodný přechod mezi jádrem mateřským a dceřiným, ať ve formě diatmesy, 
diaspasy nebo vůbec jádra dělící se fragmentaci. Je nutno si také všimnout 
toho, že buňky, z nichž mají vzniknout svazky cevní, mají jádra odlišného 
tvaru než buňky ostatní. Ale i v nich vidíme často zřetelnou mitosu, t. j. 
nejen t elofázi, o níž by se dalo tvrdit, že to jsou dvě jádra vzniklá amitosou, 
ale i profázi, metafázi a anafázi. Není vyloučeno, že různé omyly v pozorování 
jsou zaviněny zjevy ph degeneraci jader v buňkách, z nichž se mají diferen
covat sítkovice, případně cévy, jak opět popisuje již B. Němec (1910) . 

Závěrem lze říci , že snahy o nalezení amitos jsou vedeny snahou po 
podpoření názorů T. D. Ly sen k a a O. B. Lepe š in s k é a jsou na
mířeny proti t. zv. teorii pohlavní cesty. Mají dokázat veliké rozšífoní amitosy 
zvláště v počátcích růstu. Tím by bylo dokázáno nepravidelné rozdělení 
jaderného obsahu a vyvrácen předpoklad kontinuity chromosomů. Nelze říci, 
že autoři, kteří amitosu nevidí jsou zaujati; spíše se dá říci, že jsou zaujati 
ti autoři , kteří amitosu vidí tam, kde není. 
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Souhrn 
Ve své práci jsem sledovala výskyt arnitos v m eristemu kořínků naklíčených semen cibule 

kuchyňské ( Allium cepa). Kořínky byly odřezávány ve všech velikostech; ihned po objevení 
klíčku až do délky 1 cm. Materiál byl zpracováván jednak k lasickými metodami (t. j. po fixování 
byly kořínky zalévány do parafinu, řezány mikrotomem 6 až 8 µ.silné a b arveny Heidenhainovým 
železitým haematoxylinem, Cajal-Brožkem, krystalvioletí a F eulgen em ), jedrnik rychlými me
todami roztlakovými za tepla i za studena. Celkem bylo podrobně prozkoumáno 62 000 buněk. 
V tomto počtu buněk, kde byly poměrně zastoupeny v šechny fáze mitotického dělení, jsem 
nalezla pouze 3 figury abnormální, které byly t. zv. „pseudoamitosami". Skutečnou amitosn 
jsem n enalezla v žádném případě. 

Adresa autora: Dr Z. Pa z o u r k o v á, Praha II, Viničná I), 
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Tř. XIX. č. 40. 

3.IIa3oypKOBa: 

K Bonpocy o pacnpocT}laHeHHH BMHTOIJOD y Allium cepa. 

B CBoett p a 6oTe H 38HHM3JiaCb BOnpOCOM pacnpOCTp~JHe1uu1 a MiiT030D B Meplic•re Me 

RopeIJJKOB IIJ:OpOCIIJHX ce MHH JiyHa (A llium cep a). 0Tpearn::- JIHCb HOpeunm nce x B03p3CTOB: 
cpa3y me nocJie nom:JieHHH ni-orocTKOD H ]J;O ;IJ;mIHM 1 CM nmuotiaa. M aTep112 JI MhI 06po. 6 ..iT1>1-
BaJIH . l\aH miaccUqecmiMH MeTo;IJ;a m1 (T. e. nolJie cPHHcau,HH MhI BHJIIOtiél JIH iwpeurnH B napa

é{>HH, ]J;eJJaml'. Cfe 8LI rrpH IlOMOlUH MlrnpOTOMa OT 6 ;u;o 8 µ. TOJllll.HHOfi H OHparuHB élJUI reMaTOKCH
JlllHOM r e :n.;u;eHra ihia, H él X3JI-BpOIBHOM, HpHCTélJIJIBllOJieTOM lI <l>e:tíJireHOM}, Ta H H OhICTfblMl'I 
MeT0].1;0 MU p a3,IJ;aBJI.HB3 HH.R B y CJIOBHHX Il0BhllU€HHOfi l'I I10HlIIB€HHOŘ Te Mnep a TypM. l1Toro 

n0Aro6110 m :cJiep,on a Ho 62.000 HJieTOH. Cpe ;u;H aToro LJHCJia 1meTOH, r}J,e BCTl e '-IO JIHCb B onpe 
Af'JI€HHLIX 0THOllI€HlIRX BCe é{>a3hl MHTOT.H'1eCHOrO n eJielrnH, .fI o6Ha pyIBHJ13 TOJibHO TpH 
at511opMa JihHhie cPHryp1>1, HBJIHIOW.l'leCH. T. H. n c en;u;oaMHT03aMll. l1cTHHHhit1: aMilT03 He Ha-
6JIIO]I;3JICH Hli B 0].l;HOM CJiytiae. 

Z. P a z o u r k o v á: 

A contribution to the questlon or amltosis ln Allium cepa. 

As the existence of the amitosis in rneristems of onion was reported by some authors 
(e. g. Kar o 1 in s kaj a 1952), cells of root meristematic tissue of seedlings of onion ( Allium 
cepa) had been investigated with an attention to the possibility of its occurrence. The roots 
were cut just from the beginning of the growth till to the length of 1 cm. The objects were treated 
by the methods of the classical microtechnic (i. e. embedding in paraffin-wax and staining of 
microtome cuts by m eans of Heidenhain's iron-alum haematoxylin, basic fuchsin and picro
indigo-carmine according to Cajal -Brožek, crystal violet and F eulgen's nucleal stain), as 
well as by the rapid acetic squash methods (aceto-carmine, acetic orcein, acetic nigrosine). 
In all 62 000 cells have been observed. Ail phases of the norma.I mitotic division were represented 
proportionally in this number. Only three figures with chromosome bridges have been found 
which eventually may be considered as "pseudo-amitosis". The typical arnitosis has not been 
found at a.li. 
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