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SEZNAM ZKRATEK: 

a-T 

a-T" 

A 

Ab 

AOX 

Asc 

BHT 

BSA 

car 

CAT 

CKX 

d.w. 

DAS 

DHA 

DNPH 

DPPH 

DPS 

DTNB 

DTT 

ELISA 

f. w. 

GR 

GSH 

GSSG 

HNE 
HPLC 

chl 

INRA 

a-tokoferol 

radikál a-tokoferolu 

arteraxantin 

absorbance 

askorbátoxidáza 

askorbát 

2,6-terc-butyl-4-metylfenol 

hovězí sérový albumin (bovine serumalbumin) 

~-karoten 

kataláza 

cytokinindehydrogenáza/cytokininoxidáza 

suchá váha (dry weight) 

den po výsevu (day after sowing) 

dehydroaskorbát 

dinitrofenylhydrazin 

difenyl pikrylhydrazil 

deepoxidační stav (De-epoxidation state) 

5,5' ditiobis (2-nitrobenzoová kyselina) 

ditiotreitol 

enzymový imunosorbentnf test (enzyme linked immunosorbent assay) 

mokrá váha (fresh weight) 

glutationreduktáza 

Glutation- redukovaná forma 

Glutation- oxidovaná forma 

4-hydroxy-2-nonenal 

vysokoúčin ná kapalinová chromatografie (high performance liquid chromatografy) 

chlorofyl 

Státní výzkumný ústav zemědělství (Institut Nacional de la Recerche Agronomique) 

8 



IPT isopentenyltransferáza 

LFP lipofuscinoidní pigmenty (Iipofuscin-like pigments) 

LHC světlosběrný komplex (Iight-hardvestíng complex) 

MDA malondialdehyd 

NADH nikotínadenin, redukovaná forma 

NADPH nikotinadenindifosfát, redukovaná forma 

nd. nedetekováno 

NiR nitritreduktáza 

NOS NO-syntetáza 

NR nitrátreduktáza 

PCD Programovaná buněčná smrt (ang. programmed cell death) 

PHGPX fosfolípidhydroperoxidglutationperoxidáza 

PS I (II) foto systém I (II) 

PUFA polynenasycená mastná kyselina (ang. polyunsaturated fatty acíd ) 

RFU relativní fluorescenční jednotky (relative fluorescence units) 

RIL rekombinantní inbrední linie (recombinant inbred line) 

RNS reaktivní formy dusíku (reactive nitrogen species) 

ROS reaktivní formy kyslíku (reactive oxygen species) 

SAG geny související se senescencí (senescence association genes) 

SOD superoxiddismutáza 

TBA kyselina tiobarbíturová 

TCA kyselina trichloroctová 

TLC tenkovrstevná chromatografie 

ÚEB Ústav experimentální botaniky 

V violoxantin 

VPD vinylpyrimidin 

X" volný radikál 

XD xantindehydrogenáza 

XO xantínoxidáza 

Z zeaxantín 
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1 c íl STUDIE 

Cílem této studie bylo ověřit platnost Harmanovy teorie stárnutí , založené na působen í 

volných radikálů, na nových modelech stárnutí rostlin a kvasinek, jelikož tyto organizmy 

byly nedávno přijaty mezinárodní komunitou jako uznávané modely pro studium 

mechanizmu stárnutí na molekulární úrovni. 

Vzhledem k tomu, že v Harmanově teorii stárnutí má centrální význam endogenní 

produkce volných radikálů, zaměřila jsem se ve své studii na sledování časového 

průběhu vzniku jejich koncových produktů . Paralelně jsem sledovala změny 

antioxidačních systémů, které rozhodují o rozsahu poškození vyvolaném volnými 

radikály. V poslední době se ukazuje, že procesů stárnutí se účastní i reaktivní 

sloučeniny dusíku, a proto jsem zaměři la pozornost i na mechanizmy zahrnující účast 

těchto sloučenin. Jako modelové organizmy jsem použila fazol (Phaseo/us vu/garis L.), 

trasgenní rostliny tabáku (Nicotiana tabacum L. ) s pozměněnou koncentrací cytokininů, 

husen íček rolní (Arabidopsis tha/iana) a kvasinky (Saccharomyces cerevisiae). 
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2 TEORETiCKÁ ČÁST 

2.1 TEORIE STÁRNUTÍ 

Hledání obecné teorie stárnutí stále není u konce. Za nejvíce akceptovatelnou je 

považována Harmanova teorie stárnutí. V roce 1956 Denham Harman navrhl teorii, ve 

které volné radikály, produkované při aerobní respiraci, způsobují oxidační poškození. 

Toto poškození se postupně hromadí a tak dochází ke stárnutí a smrti (Harman,1956). 

Další z gerontologických teorií pojednává o tzv."rychlosti života", ve které rychlost 

spotřeby energie je přímo úměrná rychlosti stárnutí (Rubner, 1908). Vzhledem k tomu, 

že spotřeba energ ie odpovídá množství zpracovaného kyslíku mitochondriemi a tak i 

tvorbě volných radikálů a jej ich poškozování, tato teorie je v souladu s Harmanovou 

teorií. 

Somatická mutačn í teorie stárnutí považuje za příčinu degenerativní senescence mutaci 

DNA (Vijg and Gossen,1993; Bohr and Anson, 1995; Morley, 1995). Zásadní zjištění pro 

vyslovení této teorie byla závislost délky života na schopnosti opravovat poškozenou 

DNA (Hart and Setlow, 1974; Cortopassi and Wang, 1996). Jak v prokaryotách, 

kvasinkách, rostlinách, tak v savčích buňkách bylo prokázáno, že volné radikály jsou 

mutageny a buňka před nimi chrání svůj genetický materiál (Feig et a/.,1994; Grollman 

and Moriya, 1993; Nestelbacher et a/., 2000; Tuteja et a/., 2001). 

Další z diskutovaných teorií stárnutí je teorie programovaného stárnutí, která popisuje 

stárnutí jako geneticky determinovaný jev. Vychází z tzv. Hayflickova limitu (Hayflick, 

1965). Hayflick pozoroval, že buňky pěstované v kultuře mají omezený počet dělení, 

který je navíc závislý na stáří dárce. Tento limit je geneticky naprogramován. Nádorové 

buňky toto omezení nemají. Replikativní senescence je způsobena zkracováním 

chromozomové dsDNA eukaryot během dělení na 3'-konci na telomerách v somatických 

buňkách . Oproti tomu buňky pohlavní, embryonální a nádorové obsahují specillckou 
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DNA-polymerázu (telomerázu), která přidává k 3"-konci telometrickou sekvenci a tak 

nedochází ke zkracování tohoto konce (Meyne et a/., 1989; Campisi, 2001 ; Rosypal, 

2000; Sozou and Kirkwood, 2001). 

V poslední době je hojně diskutována tzv. neuro-endokrinní teorie stárnutí. Tato 

hypotéza předpokládá, že rozhodující mechanizmus, který řídí stárnutí živočichů, je 

součástí endokrinního systému. Řídícím endokrinním centrem je epifýza a hlavním 

endokrinním působitelem je její hormon melatonin. Melatonin je u obratlovců znám jako 

látka, která řídí biorytmy (Illnerová et a/., 1993). V devadesátých letech byl prokázán 

jeho vliv na proces stárnutí (Reiter et a/., 1993; Reiter et a/., 1995; Provinciali et a/., 

1996; Mocchegiani et a/. , 1998; Karasek, 2004). Produkce melatoninu výrazně klesá 

s věkem. Maximální hladiny jsou u starých lidí sníženy na necelých 25% oproti hladinám 

melatoninu v mladém věku (Reiter et a/. , 1995). Kromě řízení biorytmů ovlivňuje imunitní 

systém a stimulaci výživy buněk a tkání. Navíc v buňce má antioxidační charakter, což 

je v souladu s Harmanovou teorii stárnutí (Reiter et a/., 1993; Reiter et a/., 1995; 

Karasek, 2004). 

2 . 2 VOLNÉ RADIKÁLY 

Volné radikály, které se účastn í oxidačního stresu, jsou dvojího typu- reaktivní formy 

kyslíku a reaktivní formy dusíku. 

2. 2. 1 Reaktivní formy kyslíku 

Mezi reaktivní formy kyslíku - angl. "reactive oxygen species" - ROS -, způsobující 

oxidační poškození, patří superoxidový anion-radikál (02-), perhydroxylový radikál 

(H02), peroxid vodíku (H20 2 ), hydroxylový radikál (OH"), alkoxylový radikál (Ra), 
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peroxylový radikál (ROQ-), organické hydrogenperoxidy (ROOH) a singletový kyslík 

C02). Volné kyslíkové radikály, které vznikají v buňkách jako vedlejší produkt aerobního 

mechanizmu, jsou díky nepárovým elektronům velmi reaktivní a jsou schopny iniciovat 

nespecifické vedlejší reakce (Cheeseman and Slater, 1993; Halliwell and Gutteridge, 

1999; Horton, 2003). 

V živočišných buňkách je hlavním zdrojem vnitrobuněčné produkce ROS 

mitochondriální dýchací řetězec (Inoue et a/., 2003; Andreyev et a/., 2005). Na druhou 

stranu u rostlin se nejvíce ROS tvoří během fotosyntézy (Procházka et a/., 1998; Golan 

et a/., 2006 ). 

Jak již bylo zmíněno, aerobní respirace je hlavním zdrojem ROS u živočišných buněk 

(Inoue et a/. , 2003; Andreyev et a/., 2005) (viz obr. 1, str. 14). Ve vnitřní mitochondriální 

membráně probíhá v respiračním řetězci součastně s přenosem elektronů tvorba ATP. 

ROS se tvoří interakcí kyslíku s redukovanými intermediáty respiračního řetězce. 

Mitochondrie spotřebuje okolo 95% kyslíku tkáňových buněk, z toho 1-5% kyslíku není 

zcela redukováno (na úrovni koenzymu Q) a dochází tak k tvorbě ROS a organických 

volných radiká l ů (Trounce et a/., 1989; Bolter and Chefurka, 1990; Lee et a/., 1993; 

Russel and Jackson, 1994; Lee and Wei, 1997; Nohl et a/., 2005; Balaban et a/., 2005). 

Významným zdrojem ROS je metabolizmus xenobiotik pomocí mikrozomálních enzymů 

obsahující cytochrom P450 (Gurbay et a/., 2001; Ablise et a/., 2004; Zangar et a/., 

2004). Monooxygenázový komplex tvořený cytochromem P450 a NADPH:cytochrom 

P450-reduktázou se účastní oxidace celé řady látek. Během oxidace je jeden atom 

kyslíku inkorporován do substrátu a druhý je použit k tvorbě vody. Při odbourávání 

xenobiotik mohou ROS vznikat dvěma způsoby. Kyslík může být místo inkorporace do 

substrátu přímo redukován na 02- a nebo může být kyslík redukován enzymem 

NADPH:cytochrom P450-reduktázou (Halliwell and Gutteridge, 1999). 
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Malru: 
mitochondrie 

Mezimembránovy 
prostor 

Reaktivní formy 
...---- kyslíku 

I 

I 2W 
t/20, 

Obr. 1: Oxidačn í poškození způsobené reaktivními sloučeninami kyslíku, které vznikají 

při aerobní fosforylaci (převzato ze Srbová et aJ., 2001). 

CI - NADH:ubichinon-oxidoreduktáza 

Cll - sukcinátubichinon-oxidoreduktáza 

Clil - ubichinol:cytochrom c-oxidoreduktáza 

CIV - ferrocytochrom c:kyslík-oxidoreduktáza (cytochromoxidáza) 

Dalším zdrojem ROS u rostl in i živočichů je degradace mastných kyselin a dalších 

molekul v peroxizomech, kde jako vedlejší produkt vzniká peroxid vodíku (Corpos et aJ., 

2001; Ahmad et aJ. , 2003; Schrader and Fahimi, 2004). U rostlin navíc k tvorbě peroxidu 

vodíku dochází během fotorespirace při oxidaci glykolátu na glyoxalát za účasti 

glykolátoxidázy (Bowyer et aJ., 1997). Dále v peroxizomech dochází k tvorbě superoxidu 

a to nejméně ze dvou zdrojů. Prvním zdrojem je katabolizmus purinů , který probíhá 

v peroxizomovém matrixu. Metabolizmu purinů se účastní enzymy xantindehydrogenáza 

(XD) a xantioxidáza (XO). Jak XD tak XO katalyzují oxidaci hypoxantinu na xantin a 
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xantinu na kyselinu močovou. Zatímco XD přenáší 2 elektrony na NAD + , XO redukuje 

O2 na Oi- (Borges et a/., 2002; Harrison, 2002; Meneshian and Bulkley, 2002). Za 

fyziologických podmínek in vivo převládá aktivita XO. Přeměna XD na XO nastává v 

případě tkáňového poškození, nejdříve dochází k oxidaci SH skupiny a následně k 

ireverzibilní proteolýze pomocí Ca2
+ -dependentní proteázy (Pritsos, 2000). Během 

senescence, kdy dochází k maximální degradaci RNA, je aktivita xantinoxidázy zvýšena 

a tak dochází i k zvýšené tvorbě superoxidu touto cestou. Dále je superoxid tvořen na 

peroxizomálních membránách, kde se nacházejí tři polypeptidy - PMP (18, 29 a 

32 kDa), které pomocí NADH či NADPH přeměňují kyslík na superoxid. V peroxizomech 

byly nalezeny všechny enzymy účastnící se askorbát-glutationového cyklu a recyklace 

NADPH a enzym kataláza, které mají antioxidační charakter. Je otázkou, zda tento 

příspěvek za fyziologických podmínek vyvolává oxidační stres (Beckman and Ames, 

1998; Rio et al., 1998; Rio et a/., 2002). Jejich úloha roste při indukci proliferace 

peroxizomů různými farmaky. Dochází přitom k nepoměru mezi množstvím 

syntetizovaných oxidáz a katalázy. Tento nepoměr má za následek difuzi části 

vznikajícího peroxidu vodíku ven z peroxizomů a ve zvířecí patofyziologii jsou známy 

stavy, kdy kataláza není schopná zvládnout produkci peroxidu vodíku v případě zvýšené 

syntézy peroxizomových oxidáz (Moody et a/. , 1976; Lazarow et a/., 1976). 

Bylo prokázáno, že zvýšená proliferace peroxizomů měla za následek akumulaci 

lipofuscinoidních pigmentů v játrech ovlivněných krys (Reddy et a/., 1982). Podobná 

situace by mohla nastat i v případě senescence u rostlin. 

Kromě tvorby ROS během metabolických cest existuje řada enzymů, které katalyzují 

jejich tvorbu za fyziologických či patologických podmínek. Do této skupiny patří např. 

NADH-oxidáza, peroxidáza a lipooxygenáza. 

K tvorbě ROS přispívají stresové faktory. V živočišných i rostlinných fagocytech dochází 

pomocí ROS k degradaci invadujících mikroorganizmů, ale zároveň i k poškození okolní 

tkáně (pletiva). NADPH-oxidáza fagocytů produkuje Oi-, z kterého samovolně a za 

účasti superoxiddismutázy (SOD) vzniká H20 2 (Dong et a/., 2004). Peroxid vodíku poté 

reaguje s chloridy v přítomnosti myeloperoxidázy nebo eosinofilové peroxidázy. 
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Produktem této reakce je kyselina ch lorná, která reaguje se superoxidovým anion

radikálem za vzniku hydroxylového radikálu (Rosen et a/. , 1995). 

V rostl inách byl pozorován nárůst ROS po napadení patogenem (Doke et a/., 1996). 

Působením kyseliny salicylové, která je schopna inaktivovat katalázu, dochází k zvýšení 

koncentrace peroxidu, který indukuje tvorbu některých stresových proteinů. Signáln í 

schopnost peroxidu vodíku pro expresi určitých genů je známa i u živočichů a bakterií. 

Regulovaná tvorba ROS umožňuje zpevněn í buněčné stěny, a tak chrání před 

stresovými faktory (Mehdy et a/. , 1996). Peroxid vodíku se podílí na syntéze ligninu a 

také na tvorbě pevných vazeb protein ů buněčných stěn, což jsou obranné mechanizmy 

proti šíření patogen ů. 

K neenzymatické tvorbě ROS, která probíhá jak u živočichů, tak u rostlin, patří reakce 

katalyzované kovy, neenzymatické a autooxidační glykace. Účastí přechodných kovů 

železa, mědi a manganu vznikají extrémně reaktivní formy kyslíku. Nejvýznamnějš í je 

Fentonova reakce, která je katalyzována ionty železa. Účinkem železnatých iontů je 

peroxid vodíku redukován na hydroxylový radikál a hydroxidový ion. 

Zpětná redukce železa může být zprostředkována superoxidovým anion-radikálem. 
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Výslednou reakcí je tzv. Haberova-Weissova reakce, ve které reakcí peroxidu se 

superoxidem vzniká kyslík, hydroxylový radikál a hydroxidový ion (Hippeli et a/., 1999; 

Rea et a/., 2004). 

Glykace (neenzymatická glykozylace) je reakce mezi redukujícími cukry a 

aminosloučenina mi. Dochází ke vzn iku Shiffových basí, které jsou nestabilní a 

přecházejí na ketoaminy známé jako Amadoriho produkty. Tyto produkty a Shiffovy 

báze často vznikají působen ím volných radikálů . Autooxidací monosacharidů dochází 

k neenzymatické modifikaci proteinů cukry. Při těchto reakcích, které jsou katalyzované 

ionty prechodných kovů , vzniká peroxid vodíku a ketoaldehydy (Ortwerth et a/., 1998; 

Sajithlal et a/. , 1998; Šišková and Wilhelm, 2000). 

Hlavním zdrojem vnitrobuněčné produkce volných radikálů u rostlin je fotosyntéza 

(Foyer et a/., 1994). Transport elektronů lokalizovaný v tylakoidních membránách 

chloroplastů zahrnuje dva fotosystémy (PSI, PSII), které jsou vzájemně propojené 

několika p řenašeči elektronů , tzv. "Z schéma" (Procházka et a/., 1998). 

Ve fotosystému II (PS II), ve kterém dochází k rozkladu vody, se uvolňuje velké 

množství kyslíku. Chlorofyl (Chl) po zachycení světe lného kvanta přechází ze 

základního do excitovaného stavu. Jeho deexcitace je možná třemi způsoby - využítím 

excitační energie fotochemickými reakcemi při fotosyntéze, fluorescenčním vyzářením či 

mezisystémovou konverzL Touto konverzí přechází chlorofyl ze singletového stavu do 

tripletového, který reakcí s kyslíkem přechází zpět do základního stavu za vzniku 

singletového kyslíku (Hladík and Sofrová, 1990; Hippeli et a/., 1999). 
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Dalším možným zdrojem ROS je fotoredukce kyslfku a to hlavně během Mehlerovy 

reakce ve fotosystému I (PS I). Cytochromový komplex bslf předává elektron PS I, který 

posléze redukuje NADP+ prosUednictvím ferredoxinu. Při nedostatku elektronového 

akceptoru NADP+, reaguje elektron s molekulárním kyslíkem za vzniku superoxidu, 

z kterého posléze může vzniknout peroxid vodíku a nebezpečnější hydroxylový radikál. 

Ke vzniku superoxidu fotoredukcí kyslíku dochází i v PS II při disipaci excitační energie. 

Tento děj může mít ochranný charakter před fotoinhibičním poškozením (Fisher et al., 

2006). Dále může vznikat superoxid autooxidací fotoredukovaného ferredoxinu ve PSI, 

význam tohoto zdroje je však malý (Yamamoto et al., 2006). 

K tvorbě ROS dochází také snížením fixace oxidu uhličitého v Calvinově cyklu vlivem 

určitých stresových faktorů (např . nedostatek vody, chlad) (Procházka et al., 1998). 

Aerobní respirace je také zdrojem ROS u rostlinných buněk a to superoxidu a následně 

z něj peroxidu vodíku autooxidací ubichinonu, především při zpomalení elektronového 

transportu z ubichinonu na oxidázové systémy (Procházka et al. , 1998). 

2. 2. 2 Reaktivní formy dusíku 

Nejrozšířenější zástupce reaktivních forem dusíku- angl. "reactive nitrogen species" -

RNS - je oxid dusnatý (NO). 

Oxid dusnatý je relativně stabilní volný radikál, který je u savců znám jako necholinergní 

a neadrenergní neurotransmitér. Dále zvyšuje tkáňovou plasticitu cév endoteliální, plicní, 

srdeční a topořivé tkáně a působí tak jako endoteliální relaxační faktor. Oxid dusnatý 

pozastavuje růst neuronálních buněk během diferenciace (Peunova and Enikolopov, 
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1995). NO má také schopnost odstraňovat makrofágy pomocí leukocytů. Ve vyšší 

koncentraci ale poškozuje DNA v důsledku tvorby nitrozoaminů, které způsobují bodové 

poškození, dále znemožňuje navázan í kyslíku na hemoglobin a atakuje Fe-S kl astry 

určitých enzymů. Volné radikály vznikající z NO se také podílejí na peroxidaci lipidů 

(Leshem et a/., 2000). 

Od roku 1996 je známá účast NO i v rostlinách (Leshem, 1996). Při nižší koncentraci 

stimuluje buněčný růst díky vynucenému relaxačn ímu účinku na buněčné stěny, ale při 

vyšších koncentracích působí na buněčný růst i nhib ičně (Gouvea, 1997). Při stresových 

podmínkách vyvolaných suchem byla zaznamenána úměrně se zvyšující emise NO 

s délkou stresového působen í a současné oddálení účinku stresu na rostlinu (Leshem 

and Haramaty, 1996). NO je také schopen zmírňovat stres způsobený účinkem ozonu 

(Peunova and Eníkolopov, 1995). Po aplikaci NO na rostlinu dochází ke snížení emise 

etylénu (Konerev et a/., 1995). Dále má NO regulační roli při infekci mikroorganizmy 

(Noritake et a/., 1996) v tzv. hypersenzitivní reakci (angl. hypersensitive response- HR), 

která velmi rychle spouští PCD buněk v místě vstupu a tím zabraňuje šíření infekce do 

pletiva (Leshem et a/., 2000 ). 

Zda-Ii účinek oxidu dusnatého bude mít na buňku prospěšný či škodlivý efekt závisí na 

jeho koncentraci, typu cílové tkáně/pletiva, biologickém druhu i generaci. Další funkce 

NO jsou předmětem mnoha součastných studií. 

Hlavním zdrojem NO u živočichů NO-syntáza (NOS), která generuje NO přeměnou 

argininu na citrulin za účasti kyslíku . NOS se v organizmu vyskytuje ve 3 izofermách 

(Miller, 2004). Neuronální (nNOS) a endoteliální (eNOS) izofermy jsou přítomny za 

klidových podmínek (konstitutivní NOS). Inducibilní NOS se vyskytuje v makrofázích 

(Law et a/. , 2001). V rostlinách stále nebyl nalezen gen pro NOS a ani protein jí 

odpovídající. Z rady experimentů lze však usuzovat, že NOS v rostlinách přítomná je. 

Byl detegován 3H-L-citrulin po aplikaci s 3H-L-argininu v luscích Mucuna hassjoo 

(Ninnemann and Maier, 1996). Také tomu nasvědčují pozitivní imunochemické reakce 

(Western blotting) s využitím živočišných protilátek k NOS v kvasinkách, pšeničných 

semenech a hrachu (Kuo et a/., 1995). 
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Superoxiddismutáza syntetizuje NO během "respiračního vzplanutí" (angl. respiratory 

burst) ve fagocytujících buňkách a to jak přímo, tak z NO- či z N- hydroxy-L- argininu. 

Tvorba NO při respiračním vzplanutí je dvoustupňová a zahrnuje NOS a SOD (Shmidt et 

a/., 1996). 

Neenzymaticky je NO tvořen z N02- redukcí askorbátem. Tato produkce je nepatrná za 

fyziologického pH, ale probíhá v kyselém prostředí tkání a v organelách (Weitzberg and 

Lundberg 1998). Také účinkem karotenoidů dochází na světle k tvorbě NO z N02-. 

Nitritreduktáza (NiR) je enzym, který redukuje N02 - při širokém rozpětí pH (Morot

Gaudry-Talarmain et a/., 2002). Tvorba NO pomocí NiR byla pozorována v luštěninách 

(Dean and Harper, 1988). NO také vzniká NAD(P)H - dependentní redukcí dusičnanů 

nitrátreduktázou (NR) (Morot-Gaudry-Talarmain et a/. , 2002). 

Rostlina přijímá NO z atmosféry a půdy . Spalováním fosilních paliv dochází ke zvýšení 

NO v atmosféře a jeho dlouhodobá expozice může vyvolat chlorózu listů a pozastavení 

růstu (Lichtenthaler, 1994). 

Nitrifikace a denitrifikace je pro rostlinu velmi důležitým zdrojem NO, který vzniká jako 

vedlejší produkt při oxidaci N20 v atmosféře (souhrn- viz obr. 2, str. 21). 

NO se v buňce vyskytuje ve Uech formách jako NO·, NO+ a NO- a díky tomu působí na 

velké množství rozličných molekul. NO reaguje se superoxidem za vzniku peroxynitritu, 

který je hlavním toxickým zástupcem RNS (Stamler et a/., 1992). Peroxynitrit může 

přecházet na kyselinu peroxydusitou, která se rozkládá na hydroxylový radikál a radikál 

oxidu dusičitého. 
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o ----------------------------------~ 

L-Arginine + 02 + NADPH 

NOS 

0,---

Obr. 2: Možné zdroje oxidu dusnatého v rostl ině (převzato z Wojtaszek, 2000). 

NR- nitrátreduktáza 

NiR- nitritreduktáza 

NOS- NOsyntáza 

2. 2. 3 Oxidační poškození 

Volné radikály, díky své vysoké reaktivitě, reagují se všemi molekulami přímo v místě 

svého vzniku jak ukazuje obr. 1 (str. 14). Většina ROS vzniká v blízkosti membrán a 

proto nejvyšší stupeň poškození byl zaznamenán u komponent v nich obsažených. 

Nejvíce náchylné jsou polynenasycené mastné kyseliny (ang. polyunsaturated fatty acid 

-PUFA), které jsou hlavní složkou membránových li pidů. Jedná se o tzv. peroxidaci 

lipid ů , která má charakter rad iká lově řetězové reakce. Hydroxylové radikály a singletový 
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kyslík můžou reagovat s metylénovými skupinami PUFA za tvorby konjugovaných dienů, 

peroxyradikálů lipidů a hydroperoxidů (Wilhelm, 1990; Smirnoff, 1995). 

PUFA-H + X" ~ PUFA" + X-H 

PUFA· + O2 ~ PUFA-OO· 

Tvořený peroxylový radikál je vysoce reaktivní a je schopen propagovat řetězovou 

reakci: 

PUFA-OO· + PUFA-H ~ PUFA-OOH + PUFA 

K tvorbě konjugovaných dienů dochází při radikálovém ataku na vodíky metylénových 

skupin na dvojných vazbách což následně vede k přemístění vazeb (Recknagel and 

Glende, 1984). V přítomnosti redukujících kovů jako je Fe2
+ mohou tvořené 

hydroperoxidy lipidů podléhat redukčnímu štěpení, což odpovidá následující reakci: 

Fe2
+ komplex + PUFA-OOH ~ Fe3

+ komplex + OH- + PUFA-O· 

Vzniklý alkoxylový radikál, PUFA-O·, může iniciovat adiční řetězovou reakci (Buettner, 

1993): 

PUFA-O· + PUFA-H ~ PUFA-OH + PUFA 

Vzniklé hydroperoxidy a alkoxyly jsou nestabilní a rozpadají se na mnoho produktů, 

mezi které patří toxické aldehydy, ketony, epoxidy a uhlovodíky (např. pentan, etan a 

etylén) (Frankel, 1983; Wilhelm, 1990; Cheeseman, 1993). 
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Nejvíce zastoupené toxické aldehydy, které vznikají v procesu peroxidace lipidů, jsou 

malondialdehyd (MDA) a 4-hydroxynonenal (HNE) (Benedetti et a/., 1984; Esterbauer et 

a/., 1991 ; Esterbauer et a/., 1993; Uchida, 2003). Vzhledem k tomu, že MDA je za 

fyziologického pH málo reaktivní, je často používán jako marker peroxidace lipidů 

(Maboudou et a/., 2002; Urso and Clarkson, 2003; Munné-Bosch and Peňuelas, 2003; 

Wang et a/., 2004). Obr. 3 (str. 24) znázorňuje možnou produkci MDA z kyseliny 

arachidonové. Typická reakce pro vznik MDA je cyklizace peroxyradikálu z mastné 

kyseliny, obsahující nejméně dvě nenasycené vazby, za tvorby endoperoxidu, který se 

v přítomnosti kyslíku rozpadá na MDA a další produkty. 

Dalšími sledovanými markery peroxidace lipidů jsou nasycené (etan a pentan) a 

nenasycené uhlovodíky (etylén). Vznikaj í z hydroperoxidů v přítomnosti iontů železa za 

tvorby alkoxyradikálu a následným p-sestřihem (Kneepkens et a/., 1992; Kneepkens et 

a/., 1994; Hall iwel and GuUeridge, 1999; Paredi et a/. , 2002; Srbová and Wilhelm, 2003). 

Aldehydy (zejména HNE), vznikající v procesu peroxidace lipidů, reagují s nukleofilními 

řetězci bílkovin, fosfolipidů a DNA. Koncové produkty těchto reakcí fluoreskují a na 

základě podobnosti jejich fluorescenčních vlastností s lipofuscinem se nazývají 

lipofuscinoidní pigmenty (LFP). S věkem dochází k akumulaci těchto pigmentů (Chio et 

al. ,1969). Navíc produkce LFP je změnitelná látkami, které ovlivňují senescenci (Wang 

et a/. , 1988; Yao et a/., 1993; Wilhelmová et a/., 2004) 

Chemické složení LFP dosud není zcela známo, byly však provedeny pokusy a analýzy, 

na jej ichž základě lze strukturu LFP odvozovat (Yim, 1995; Wilhelmová et a/., 2006a). 

Sloučeniny s podobnými fluorescenčními vlastnostmi jako lipofuscin vznikají in vitro 

reakcí MDA s vedlejšími řetězci proteinů, aminokyselinami, fosfatidyletanolaminem, 

fosfatidylserinem a bázemi nukleových kyselin při kyselém pH . Excitační maxima byla 

nalezena dvě, v oblastech 260-280 nm a 350-390 nm. Emisní maximum se pohybuje 

mezi 450-470 nm. Infračervená a hmotnostní spektrální analýza prokázala přítomnost 

aminoiminopropenové struktury - N=CH-CH=CH-NH- (Trombly and Tappel, 1975). 
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Další fluorescenční struktury, které vznikají reakcí MDA s aminokyselinami za 

neutrálního pH, jsou 1,4-dihydropyridiny. Excitační maximum těchto struktur je mezi 

365-405 nm a emisní maximum mezi 435-465 nm (Esterbauer et a/., 1985). 
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Obr. 3: Pravděpodobný mechanizmus tvorby hydroperoxidů a cyklických peroxidů. 

z kyseliny arachidonové. 

MDA- malondiadehyd 
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Společnou vlastností aldehydů je jejich schopnost polymerovat a vytvářet větší 

molekuly. V nepřítomnosti primárních aminů se fluorescenční produkty tvoří polymerací 

MDA (Yin, 1995; Yin, 1996). 

Vzhledem k vysoké citlivosti fluorescenčních měřen í je detekce LFP široce používaným 

indikátorem oxidačního poškození v nejrůznějších biologických systémech (Wilhelm and 

Šonka, 1982; Rejholcová and Wilhelm, 1989; Wilhelm et al., 1989; Shimasaki et al., 

1995; Vasankari et al., 1995; Wilhamark et al., 1996; Veselá et al., 2002; Skoumalová et 

al., 2003; Wilhelmová et al., 2004; Wilhelmová et al., 2006a; Wilhelm et al., 2006). 

Peroxidace lipidů v membránách znatelně ovlivňuje jejich biologické funkce a to 

zejména membránovou propustnost. Porušením kompartmentace dochází k ovlivnění 

funkce membránových proteinů (hlavně enzymů a receptorů) a iontových kanálů, což 

následně vede k uvolňování toxických produktů do cytoplazmy (Demopoulos, 1973; 

Wilhelm, 1990). 

Vzhledem k mnohostupňovému charakteru procesu, např. větvení řetězových reakcí, lze 

peroxidaci li pidů regulovat několika způsoby (Shewfelt and Purvis, 1995). Mezi regulační 

schopnosti, které do jisté míry zamezují peroxidaci lipidů (Merzlyak, 1989), patří 

struktura membrány : složení a organizace lipidů v dvojvrstvě, stupeň nenasycenosti 

PUFA, mobilita lipidů v dvojvrstvě, lokalizace peroxidačního procesu v partikulární 

membráně a ochranný antioxidační systém (vychytánání ROS a detoxikace produktů 

peroxidace lipidů zejména pomocí a-tokoferolu). Během posledního desetiletí se změnil 

pohled na peroxidaci lipidů pouze jako na destrukční proces. Ukázalo se, že 

hydroperoxidy lipidů a oxidované produkty degradace lipidů stejně jako iniciátoři 

peroxidace lipidů (tj. ROS) se mohou podílet na signální transdukční kaskádě (Blokhina 

et al., 2003). 

Oxidačnímu ataku podléhají i proteiny, u kterých dochází k tvorbě karbonylových skupin, 

modifikaci postranních řetězců, síťování či štěpení proteinů. Tyto proteiny ztrácí svou 

funkci a mohou vyvolat patologické stavy a fyziologický pokles funkcí spojený se 

stárnutím (Stadtman, 2006). 
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Aminokyselinové zbytky mohou být oxidačně modifikovány bez porušení peptidové 

vazby (viz. tab. 1, str. 26). Nejvíce náchylné k oxidaci jsou aminokyseliny obsahující 

-SH skupinu tj. cystein a metionin. Nejsnáze oxidovaný je cysteinový zbytek, který 

podléhá oxidoredukci. I oxidace metioninu na metioninsulfoxid je vratná pomocí 

metioninsulfoxidreduktázy, což vede k ochraně buňky před oxidačním stresem (Sitte, 

2003). Ostatní aminokyselinové zbytky mohou být modifikovány ireverzibilně. Přímá 

oxidace je katalyzovaná přechodnými kovy (Fe3+,Cu2+), které jsou obsaženy v proteinu. 

Kromě ROS se také na modifikaci aminokyselin s aromatickým kruhem podílí RNS a to 

převážně peroxynitrit. Hlavním zástupcem je 3-nitrotyrosin (Wilhelm et a/., 2006). Dále 

může vznikat z tryptofanu 6-nitrotryptofan (Davies et a/., 1999). 

Aminokyselina Produkt 

arginin glutamylsemialdehyd 

cystein Cy-S-S-Cy, CyS-SG, CySOH, CySOOH, CyS02H 

fenylalanin 2-, 3- a 4-hydroxyfenylalanin, 2,3-dihydroxyfenylalanin 

histidin 2-oxohistidin, kyselina aspartová, asparagin 

kyselina glutamová kyselina šťavelová, puruváty 

leucin 

lysin 

metionin 

prolin 

treonin 

tryptofan 

tyrosin 

valin 

3-, 4- a 5-0H-leucin 

semialdehyd kyseliny a-aminoadipové 

metionin sulfoxid, metionin sulfon 

glutamylsemialdehyd, 2-pyrrolidon, 4- a 5-0H-prolin 

2-amino-3-ketomáselná kyselina 

2-,3-,4-,5-,6- a 7-hydroxytryptofan, formylkynurenin, 3- OH

kynurenin, 6-nitrotryptofan 

3,4-dihydroxyfenylalanin, Tyr-Tyr cross-linking, 3-nitrotyrosin 

3-0H-valin 

Tabulka 1: OXidace ammokysellnovych zbytků v peptldovem řetězcI (převzato ze 
Stadtman and Berlett, 1997). 
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Účinkem aldehydů vznikajících při peroxidaci lipidů může dojít k nepřímé oxidaci. Takto 

modifikovány jsou především cystein, histidin a lysin (Refsgaard et al., 2000) . 

Aminoskupiny na postranních řetězcích proteinu mohou být také modifikovány glykací či 

glykooxidací (Wilhelm and Šišková, 2000; Sitte, 2003). S věkem dochází k nárůstu 

oxidačních změn v proteinech, které se projevují zvyšující se termolabilitou a specifická 

aktivita enzymů klesá díky modifikaci aminokyselin v aktivním centru (Stadtman, 2006). 

Volné radikály mutují DNA a to jak na úrovni báze, tak cukerného zbytku (Demple and 

Harrison, 1994). Působením ROS dochází k oxidaci a deaminaci bází, k absenci báze 

v řetězci či k jednořetězcovým a dvou řetězcovým zlomům (Seeberg, 2003). Nejvíce 

náchylný je guanosin, který přechází na 8-hydroxy-2'-deoxyguanosin . Ten se používá 

pro stanoveni oxidační modifikace DNA. U živočichů byl zaznamenán nejvyšší nárůst 

jeho obsahu u mitochondriální DNA. To je vysvětlitelné tím, že mitochondrie produkují 

ROS během aerobní respirace. S narůstajícím věkem je zaznamenán pokles aktivity 

elektrotransportního řetězce a mitochondriálního membránového potenciálu 

(Contropassi and Wong, 1999). 

2. 2. 4 Ochranné mechanizmy 

Délka života buňky nezávisí jen na množství produkce ROS, ale také na schopnosti 

jejich odstraňován í. Při porušení této rovnováhy dochází k oxidačnímu stresu, 

oxidačnímu poškození a následně k smrti. Buňku před ROS ochraňuje řada 

antioxidačních enzymů (tab. 2, str. 29) a nízkomolekulárních antioxidantů. Působení 

antioxidantů je vzájemně propojené a pracuje v sériích redoxních reakcí (obr. 4, str. 28). 

Superoxiddismutáza (SOD) je ochranný enzym, který byl objeven u všech aerobních 

organizmů a ve všech subcelulárních kompartmentech, které podléhají oxidačnímu 

stresu. Jeho působením dochází k přeměně superoxidu na peroxid vodíku. Tato reakce 

je 10 OOOx rychlejší než spontánní dismutace (Bowler et al., 1992). Byly nalezeny tři 

izoformy, které se liší kovovým kofaktorem. Strukturně podobné jsou FeSOD 
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(prokaryotní organizmy, chloroplastové stroma) a MnSOD (prokaryotní organizmy a 

mitochondrie eukaryot) a odl išný je Cu/ZnSOD (enzym cytozolu a chloroplastu, gram

negativní bakterie). Tyto izoenzymy se liší svou citlivostí k H20 2 a k KCN (Bannister et 

a/., 1987). Ve většině organel se nachází alespoň jedna z těchto forem (Procházka et 

a/., 1998). Navíc byl popsán nový typ SOD s Ni v aktivním místě ve Stereomyces (Kim 

et a/., 1996). Peroxid vodíku je ale zároveň jejím inhibitorem, a tak je nutné ho současně 

odstraňovat pro plynulou detoxikaci superoxidu . 
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Obr 4: Schéma tvorby, předcházen í tvorby a detoxikace ROS během vysoušení 

(červené šipky) a rehydratace (modré šipky) rostlin (převzato z Kreanner et a/., 2002 ). 

car -p-karoten; chl- chlorofyl; Z-zeaxantin; A-arteraxantin; V-violoxantin; Asc-askorbát; 

DHA-dehydroaskorbát; GSH-redukovaný glutation; GSSG-oxidovaný glutation; GR

glutationreduktáza; X- volný radikál; a-T-a-tokoferol; a-T-radikál a-tokoferolu 
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Enzym Katalyzovaná reakce 
Superoxiddismutáza O2 -+ O2 -~ 2H20 2+ O2 

Kataláza 2H20 2<=::> 0 2+2H20 2 

Glutationperoxidáza 2GSH + PUFA-OOH <=::>GSSG + 
PUFA + 2H2O 

Glutation S-transferázy RX + GSH~ HX + R-S-GSH 

Fosfolipidhydroperoxidglutationperoxidáza I2GSH ~. PUFA-OOH (H20 2l <=::> GSSG 
+2H2O 

Askorbátperoxidáza M + H20 2 ~ OHA + 2H2O 

Monodehydroaskorbátreduktáza NAOH + 2MOHA <=::> NAO"' + 2M 

Dehyd roaskorbátred uktáza 2GSH + OHA <=::> GSSG + M 

Glutationreduktáza NAOPH + GSSG ~ NAOP"' + 2GSH 

R může být alifatická, aromatická či heterocyklická skupina, 
X může být sulfo, nitro či halogen skupina. 
** Reakce s H20 2 je pomalá. 

Tabulka 2.: Enzymy, které odstraňují a detoxikují ROS (převzato z Mehlhorn et a/., 

1996). 

Intracelulární hladina H20 2 je regulována celou řadou enzymů, nejdůležitější z nich jsou 

kataláza (Willekens et a/. , 1995) a peroxidázy. 

Kataláza, která je obsažená v peroxizomech, glyoxyzomech a mitochondriálním matrixu, 

přeměňuje dvě molekuly peroxidu vodíku na kyslík a vodu (katalázová aktivita). Oproti 

peroxidázám působí při vysokých koncentracích peroxidu . Tento enzym se také podílí 

na oxidaci dalších substrátů jako metanol, etanol, formaldehyd, formát a nitrit peroxidem 

vodíku (peroxidázová aktivita) (Piterková et a/. , 2005). 

Askorbátperoxidáza (APX), která se nachází v chloroplastech, mitochondriích i 

v cytozolu, také redukuje peroxid vodíku při současné oxidaci askorbátu na 

dehydroaskorbát. Pro regeneraci askorbátu z dehydroaskorbátu je nutný glutation 

(GSH) za účasti dehydroaskorbátreduktázy. Glutation je zpětně redukován 

glutationreduktázou (GR) pomocí NADPH (Blokhina et a/., 2003). 

Glutationperoxidáza (GPOX) degraduje nejen peroxid vodíku, ale také organické 

peroxidy (např. hydroperoxidy mastných kyselin). Tento mechanizmus zahrnuje oxidaci 

selenocysteinu na kyselinu selenovou, která je zpětně redukována pomocí glutationu . 

Pro jeho regeneraci je potřeba GR (Imai and Nakagawa, 2003). 
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Fosfolipidhydroperoxidglutationperoxidáza (PHGPX) je klíčový enzym pro ochranu 

membrán, které jsou vystaveny oxidačnímu stresu a je indukován během různých 

stresových podmínek. Enzym katalyzuje regeneraci fosfolipidických hydroperoxidů na 

úkor GSH a je lokalizován v cytosolu a ve vnitřn í straně mitochondriální membrány. 

PHGPX může také reagovat s H20 2, ale jedná se o velice pomalý proces (Blokhina et 

a/., 2003). 

Role metioninsulfoxidreduktázy na snížení obsahu metioninsulfoxidu v organizmu byla 

popsána výše. 

Mezi nízkomolekulární látky, které mají antioxidační účinek patří lipofilní ~-karoten, a

tokoferol (vitamin E), dále hydrofilní askorbát a glutation. 

~-Karoten přímo odstraňuje singletový kyslík z protein-pigmentového komplexu 

v chloroplastech v průběhu fotosyntézy (obr. 4, str. 28). ~-Karoten následně přechází do 

tripletového stavu a navrací se do základního po uvolnění excitační energie ve formě 

tepla. Byl prokázán inhibiční vliv ~-karotenu na peroxidaci lipidů během propagační fáze 

(Winston, 1990; Wilhelm, 1995). 

a-Tokoferol je nejdůležitější antioxidant, který je součástí membránách. Je schopen 

deaktivovat singletový kyslík a tak ochraňovat membránu před peroxidací lipidů. Tato 

oxidace tokoferolu je nevratná (Fryer, 1992). Navíc odstraňuje volné peroxylové 

radikály, které vznikají během peroxidace lipidů. Atom vodíku přechází na lipidový 

peroxyl ( LOO·) či na lipoxylový radikál ( LO·) za vzniku odpovídajícímu hydroperoxidu 

(LOOH) či alkoholu (LOH) . 

a-TOH + LOO· ~ a-TO· + LOOH 

a-TOH + LO· ~ a-TO· + LOH 

a-Tokoferol se metabolizuje na a-tokoferolový radikál (a-TO'), který může reagovat 

s dalším peroxylovým radikálem za vzniku neradikálového produktu. 
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a-TO· + LOO· (LO·) ~ a-TOH + LOOH (LOH) 

Radikál a-tokoferolu je regenerován askorbátem, glutationem nebo koenzymem Q 

(Blokhina et a/., 2003). 

Glutation je tripeptid, který není esenciální pro živočišnou buňku a je hojně zastoupen 

v cytozolu, mitochondriích a dalších buněčných složkách, kde vykonává celou řadu 

funkcí. Je hlavní zásobárnou síry a díky GSH-konjugaci je silné detoxikum (Blokhina et 

a/., 2003). Společně s jeho oxidovanou formou (GSSG) zachovává redoxní rovnováhu 

v buňce. Navíc je i významným antioxidantem. Jak již bylo zmíněno, pomocí 

glutationperoxidázy odstraňuje peroxid vodíku. Dále je schopen přímo odstraňovat ROS 

za tvorby GSSG. Oxidovaná forma glutationu je zpětně redukována glutationreduktázou 

za účasti NADPH. S regenerací je spojena i glukóza-6-fosfátdehydrogenáza, která 

poskytuje potřebný NADPH (Wilhelm, 1995). Glutation také regeneruje askorbát v tzv. 

askorbát-glutationovém (Halliwell- Asadovém) cyklu za účasti dehydroaskorbátredukázy 

a glutationreduktázy (obr. 4, str. 28). Také může regenerovat a-tokoferol (Blokhina et 

a/., 2003). 

Askorbát (vitamin C) se za fyziologických podmínek vyskytuje převážně v redukované 

formě (90% askorbátového poolu) (Smirnoff, 2000). Díky schopnosti elektronové donace 

je hlavním antioxidantem ve vodn í fázi. Je schopen přímo vychytávat ROS a pomocí 

askorbátperoxidázy navíc redukuje peroxid vodíku (del Rio et a/., 2002). 

V chloroplastech je kofaktorem enzymu xantofylového cyklu- violoxantindeepoxidázy. 

Jak již bylo zmíněno, askorbát regeneruje a-tokoferol. 

V rostlinách je fotosyntetický aparát navíc chráněn pigmenty xantofylového cyklu. Jedná 

se o ochranný mechanizmus proti nadměrnému ozáření, který probíhá ve 

světlosběrných komplexech PSI a PSII. Violaxantin obsažený v tylakoidní membráně 

přechází přes anteraxantin na zeaxantin, který nadbytečnou energii vyzařuje ve formě 

tepla (Procházka et aJ, 1998). Dalšími xantofyly jsou lutein a neoxantin, které jsou 

součástí světlosběrného komplexu (Mýtinová et a/., 2006). Lutein nefotochemicky zháší 

singletový kyslík pomocí tepelné disipace a zeaxantin je navíc schopen zhášet 

singletový kyslík a excitovaný chlorofyl (Inoue, 2004). 
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3 VYBRANÉ BIOLOGICKÉ MODELY 

Pro sledování vlivu volných radikálů na stárnutí jsme zvolili několik modelů, u kterých 

jsme mohli pozorovat kromě samotného stárnuti i jeho ovlivňování. Zvolené modely 

navíc vykazují krátkou dobu života, což nám umožnilo naše experimenty opakovat. Jak 

bylo popsáno v literatuře (Hippeli et a/., 1999; Srbová et a/., 2001), stárnutí rostlin a 

živočichů je na molekulární úrovni obdobné. 

Zabývali jsme se sledováním peroxidace lipidů a mirou poškození proteinů reaktivními 

formami dusíku. Také jsme sledovali změny antioxidačního mechanizmu během 

stárnutí . 

Z dostupných rostlinných modelů jsme zvolili děložni listy fazolu (Phaseo/us vu/garis L.), 

neboť jejich doba života je jen čtrnáct dni a byly již dobře popsány (např. Jiang-Qi Wen 

and Hou-Gou liang, 1993; Wilhelmová et a/., 2004; Procházková and Wilhelmová, 

2004). Na tomto modelu jsme sledovali změny nepolárních aldehydů během stárnutí. 

Dále jsme zvolili listy tabáku (Nicotiana tabacum L.) s pozměněnou hladinou cytokininů, 

na kterých jsme sledovali jejich vliv na stárnutí. Vliv cytokininů na stárnuti buňky je nyní 

studován v řadě laboratoří (např. Gan and Amasino, 1995; Weaver et a/.,1997; Dertinger 

et a/., 2003; Mýtinová and Wilhelmová, 2006). Spojitost mezi stupněm senescence a 

účinností antioxidační ochrany jsme studovali u pěti rekombinantních imbrednich linií 

Arabidopsis tha/iana. Arabidopsis tha/iana je nejčastěji sledovaná rostlina, protože jeji 

genom obsahuje jen nizké procento exonů a lze snadno připravit jeji mutanty. 

Dále jsme sledovali vliv reaktivních forem kyslíku a dusíku během replikativního stárnutí 

kvasinek (Saccharomyces cerevisiae). Zvolili jsme mutant s konstitutivně aktivním 

onkogenem Ras, který měl-vzhledem ke kontrole- vyšší produkci volných radikálů. 
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3. 1 ROSTLINNÁ SENESCENCE 

List je pro rostlinu velice důležitý orgán neboť v něm probíhá fotosyntéza. Proto rostlina 

vydává velké množství energie a živin pro jeho tvorbu . Jestliže dojde k poklesu 

fotosyntetické aktivity, stává se list pro rostl inu nevýhodný a je spuštěna listová 

senescence (Diaz et al., 2006). 

Listová senescence je konečné vývojové stadium rostliny, které je regulováno 

metabolickými potřebami a vývojovým stadiem. Jedná se o jeden z typů programované 

buněčné smrti. Tento proces je geneticky řízen pomocí specifických genů, jejichž 

exprese je započata či zvýšena při jeho nástupu. Tyto geny se nazývají geny související 

se senescencí (angl. senescence association genes - SAG) a proteiny z nich vzniklé 

napomáhají degradaci biomolekul a recyklaci živin ze senescujících do nových listů, 

zásobního pletiva či do plodu (Balibrea Lara et al., 2004). 

Chloroplasty obsahují až 70% z celkového množství proteinů v buňce listu a proto 

dochází k degradaci těchto organel jako prvn í. Mitochondrie a jádro jsou degradovány 

jako poslední, protože ATP a syntéza mRNA jsou potřebné k zachování senescenčního 

programu. 

Z tohoto důvodu je jako marker senescence považován pokles koncentrace chlorofylu a 

poměru Ch alb (Munné-Bosch and Peňuelas, 2003; Mýtinová et al. , 2006). 

Senescence je ovlivňována řadou faktorů . Za vnější jsou považovány stresové faktory 

biotické i abiotické povahy. Mezi vnitřní faktory patří věk, reprodukční vývoj a hormonální 

hladiny. 

Za nejvýznamnější fytohormony, které oddalují senescenci, jsou považovány cytokininy. 

Navíc cytokininy stimulují buněčné dělení, podílejí se na regeneraci orgánů, zvyšují 

rezistenci rostliny vůči stresům a dal. (Procházka et al. 1998). 

Snížení hladiny cytokininů v listech pod určitou hladinu vyvolá nástup senescence 

(Evans et al., 1990; Balibrea Lara et al., 2004) zatímco podávání cytokininů rostlinám, 

nebo i jednotlivým listům senescenci oddálí (Hippeli et al., 1999). 
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Cytokininy se v rostlinných buňkách vyskytují volně a nebo vázané na některé tRNA 

vedle 3'-konce antikodonu. V současné době je známo více než třicet přirozených 

cytokininů . Prvním krokem biosyntézy cyto kininů je vznik izopentenyladenozinu. 

Biosyntéza a degradace cytokininů je znázorněna na obr. 5 (str. 34). 

Díky hlavní úloze cytokininů v regulaci senescence, je otázka vztahu ROS a cytokininů 

velmi důležitá. Bylo prokázáno, že cytokininy ihibují aktivitu XO a zároveň také působí 

jako přímé vychytávače ROS (Leshem et a/., 1981). Tyto výsledky podporují teorii , že na 

procesu senescence se aktivně podilejí ROS a jejich inhibice může zastavit kroky 

vedoucí k orgánové smrti. 

Vzhledem k tomu, že cytokininy podporují buněčné dělení, jsou navíc studovány ve 

spojitosti s prodloužením životnosti buněčných kultur (Ivanova et a/., 1994). 

V poslední době je navíc sledován efekt synteticky připravených aromatických 

cytokin inů na inhibici cyklin-dependentních kináz a jejich protirakovinné působení 

(Vermeulen et a/., 2002; Dolezal et a/., 2006). 
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Obr. 5: Metabolizmus cytokininů- isopentenyladeninu a trans- zeatinu. 

(IPT- isopentenyltransferáza, CKX- cytokinindehydrogenáza/cytokininoxidáza) 
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3. 2 REPLIKA TIVNÍ ST ÁRNUTÍ KVASINEK 

Kvasinky jsou jednoduchým modelem pro studium buněčného stárnutí, které je 

doprovázeno morfologickými a biochemickými změnami (Jazwinski, 1999; Johnson et 

a/., 1999; Guarente, 2000). Stará buňka je větší než buňka mladá a diky tomu je možné 

je oddělit pomocí centrifugace. 

Harmanova teorie stárnutí je aplikovatelná i kvasinky. V několika studiích bylo ukázáno, 

že zvýšená hladina volných radikálů vede ke zkrácení života kvasinky (Nestelbacher et 

a/., 2000; Laun et a/., 2001). Nestelbacher (Nestelbacher et a/., 2000) sledoval 

akumulací mutací chromozomové DNA, což může být příčina stárnutí buňky. 
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4 MATERIÁL A METODY: 

4. 1 DĚLOŽNÍ LISTY FAZOLU (Wilhelmová et a/., 2006a): 

K experimentu jsme použili děložn í listy fazolu (Phaseolus vulgaris L. cv. Jantar) 

vypěstované v ÚEB AV ČR. Fazoly jsme pěstovali v umělohmotných květnících se 

sterilním pískem v klimatizované komoře (Klimabox 1300, Kovodružstvo, Slaný, Česká 

Republika) za denní/noční teploty 18°/16°C, vzdušné vlhkosti 60/80% a ozáření 

220 ).lmol m-2 
S-1 fotosynteticky účinného záření (400-700 nm) během 16-ti hodinové 

fotoperiody. Rostliny jsme denně zalévali destilovanou vodou a dvakrát v týdnu 

Hewittovým živným roztokem (Procházková and Wilhelmová, 2004). Děložni listy jsme 

sklidili osmý (mladé listy) a čtrnáctý (staré listy) den po výsevu. Následně jsme je 

zmrazili v kapalném dusíku a uchovávali při (-80°C). Tento pokus jsme opakovali 3x ve 

třech různých ročn ích obdobich. 

4. 1. 1 Příprava vzorků pro měření fluorescence 

1 9 zmrzlých děložn ích listů, které jsme nakrájeli na malé kousky, jsme extrahovali 

v 6 ml směsi chloroform-metanol (2: 1) po dobu 1 hodiny za stálého třepání. Po extrakcí 

jsme přidali 2 ml destilované vody, vzorky promíchali a centrifugovali (15°C, 10 min, 

2000 x g, Janetzki K24, Německo), následně odstranili vodní fázi. Chloroformovou 

vrstvu jsme znova promyli 2 ml destilované vody. Tento postup jsme opakovali 3x. 

Po centrifugací jsme chloroformovou vrstvu oddělili a použili pro následné stanovení. 
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4. 1. 2 Měření fluorescence 

Kvalitativní stanovení excitačních a emisních charakteristik fluoroforů jsme prováděli na 

fluorimetru Perkin Elmer LS5 (USA). 

Trojrozměrná excitační spektra chloroformových extraktů jsme měřili v rozmezí 300 -

400 nm a 380 - 460 nm pro emisi vzrůstající po 5 nm. 

Ze souborů trojrozměrných spekter jsme odečetli hlavní excitační a emisní maxima, 

které jsme použili pro kvantitativní stanovení těchto fluoroforů. Fluorimetr jsme 

kalibrovali pomocí standardu výrobce č. 5. Koncentrací fluoroforů jsme vyjádřili jako 

relativní fluorescenční jednotky (RFU) vztažené na gram mokré váhy. 

4. 1. 3 HPLC analýza chloroformových extraktů 

Kvaiitativní složení fl uoroforů v chloroformovém extraktu jsme analyzovali na HPLC 

chromatografu Shimadzu LC-9 (Japonsko). 

Analýzu LFP jsme prováděli na koloně C18 (3x 150 mm, Tessek, Praha, Ceská 

Republika) s fluorescenčím detektorem nastaveným na 355/400 nm (excitace/emise). 

Jako mobilní fázi jsme použili směs acetonitril-metanol-voda (5: 2: 3) a průtok 

0,5 ml min1
• 

Pro rozdělení hydrazonů jsme použili kolonu C18 (8 x 250 mm, Tessek, Praha, Česká 

Republika) s optimálním průtokem 1,3 ml min-1
. Fluorescenční detektor jsme nastavili na 

350/410 nm (excitace/emise). Použili jsme stejnou mobilní fázi. 

4. 1. 4 Stanovení volných aldehydů 

Stanovení aldehydů je založeno na reakcí karbonylových skupin s 2,4-

dinitrofenylhydrazinem (DNPH), kde vznikají hydrazony, jejichž absorbance je měřena 
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při 360-390 nm. Pro výpočet koncentrace aldehydů se používá molární absorpční 

koeficient 8 = 25500 M-1 cm-1 (Beckman et a/., 1991). 

200 fll chloroformového extraktu jsme inkubovali 2 hodiny s 200 fll DNPH (0,5mg/1 ml 

1 M HCI). Inkubace probíhala v temnu, při laboratorní teplotě a za občasného 

protřepávání. Absorbanci jsme měřili při 360 nm proti směsi chloroform-metanol (2: 1) 

na spektrofotometru Hew/ett Packard 8453 (USA). 

4. 1. 5 TLC analýza produktů reakce chloroformových extraktů s ON PH 

Mobilní fáze: 

mobilní fáze pro 1. směr: 100% dichlormetan 

mobilni fáze pro 2. směr: etylacetát: dichlormetan (1: 10) 

Mobilní fáze jsme minimálně půl hodiny před vložením desek nalili do 

chromatografických komůrek. Před nanesením na chromatografické silikagelové desky 

A/ugram SIL G (Macherey-Nagel, Německo) 10 x 10 cm jsme k vzorku přidali 200 fll 1M 

NaOH. Do levého spodního rohu jsme nanesli 50 fll vzorku ze stanovení hydrazonů. 

Desky jsme vyvíjeli nejdříve v prvním směru, po doběhnutí čela k hornímu okraji jsme je 

vyndali a ponechali 10 min oschnout. Potom jsme desky vyvíjeli v druhém směru tj. ve 

směru kolmém k prvnímu. 

Jednotlivé frakce z TLC jsme vyškrábali z destičky a rozpustili v 75 fll metanolu. 

Silikagel jsme odstranili centrifugací a extrakty jsme použili na HPLC analýzu či 

hmotnostní spektroskopii. Vzorky pro hmotnostní spektroskopii jsme odpařili v proudu 

dusíku. 
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4. 1. 6 Hmotnostní spektroskopie 

Hmotnostní spektra positivní ionizace elektronovým nárazem (EI) a tandemová 

hmotnostní spektra byla měřena na VG AutoSpec (Mícromass, Manchester, UK) 

v l aboratoři pana profesora Dominguese (Departamento de Química, Universidade de 

Aveiro, Portugal). 

4.2 LISTY TABÁKU (Wilhelmová et a/., 2006b): 

Pro sledování vlivu cytokininů na stárnutí rostl in jsme použili listy dvanáct týdnů starého 

tabáku (Nícotíana tabacum L.), který byl geneticky modifikován. Použili jsme dvě skupiny 

transgenních rostlin s pozměněnou koncentrací cytokininů . 

Jedna skupina obsahovala promotor SAG 12 s IPT genem pro isopentenyltransferázu a 

byla při pravena panem profesorem Ganem a panem profesorem Amasinem (University 

of Winsconsin, Madison, USA). Gen SAG 12 byl isolován z huseníčku (Arabídopsís 

thalíana) a jeho exprese je započata s nástupem přirozené senescence. Jeho promotor 

byl fúzován s genem pro isopentenyltransferázu (IPT) z T-DNA Agrobacteríum 

tumefacíens. Tento enzym je klíčový p ři syntéze cytokininů a díky promotoru SAG 12 je 

docíleno až stonásobné zvýšení hladiny tohoto hormonu s nástupem senescence, která 

se v kontrolních rostlinách projeví poklesem hladiny hormonu. Za IPT gen byl připojen 

gen pro rezistenci ke kanamycinu. Pomocí vektoru byl včleněn do mesofylových buněk 

listu tabáku - Nícotíana tabacum L. cv. Wisconsin (Gan and Amasino, 1995; Weaver et 

a/. , 1997). Tato skupina je dále označována jako SAG a její kontrola KS. 

Druhá skupina obsahovala konstitutivní promotor 35S s CKX genem pro 

cytokinindehydrogenázu/cytokininoxidázu, kterou připravil pan profesor Schmulling 

(Freie Universitat Berlin, Německo). K AtCKX genu pro 

cytokinindehydrogenázu/cytokininoxidázu z Arabídopsís thalíana byl připojen 35S 

promotor. Následně pomocí pBINHygTx vektoru včleněn do listů Nícotíana tabacum L. 
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cv. Samsun. Zvýšená exprese i aktivita cytokinindehydrogenázy/cytokininoxidázy 

v listech je pozorována během celého vývoje, což vede ke snížení koncentrace 

cytokininů v listu (Werner et al., 2001). Označení pro tuto skupinu je dále jen CKX a její 

kontrola KX. 

Kontrolní skupiny tvořily příslušné kultivary bez vneseného genu. 

Obě skupiny a jejich kontroly byly pěstovány za identických podmínek v ÚEB AV ČR. 

4. 2. 1 Pěstování tabáku 

Před výsevem jsme semena sterilizovali. Nejprve jsme je ponechali v 70% etanolu po 

dobu 1 minuty a následně přenesli do směsi 20% Sava s 3 kapkami TWEEN 20 na 10 

minut. Pak jsme je 3x propláchl i sterilovanou vodou. 

1 I agarového media (Kamínek, 1974) obsahoval: 

Murashige směs 4,6 g 

Agar 8g 

Sacharóza 15 g 

Zásobní roztok vitaminů 10 ml 

Kanamycin 50 mg 

a vždy jsme ho připravovali čerstvý. Pro pěstování kontrol jsme použili téhož media, ale 

bez přídavku kanamycinu. 

Zásobní roztok vitam i nů obsahoval 5 g inositolu a 500 mg tiaminu v 500 ml vody. Po 

rozpuštění byl sterilizován 20 minut při 120 kPa v horkovzdušném autoklávu Chirana PS 

20 A. Byl uchováván při 4°C. 
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pH agarového media jsme upravili na 5,B pomocí HCI. Následně jsme ho sterilizovali 

(20 min, 120 kPa, horkovzdušný autokláv Chirana PS 20 A). Horký roztok jsme rozlévali 

po 20 ml do Petriho misek o průměru 10 cm, které jsme posléze zalepili chirurgickou 

páskou. 

Výsev steri lizovaných semen do Petriho misek s mediem (50 semen na misku), které 

byly poté zalepeny, jsme prováděli v laminárním boxu. Petriho misky jsme přenesli do 

klimatizované komory (25°C, osvětlení 130-150 Jlmol m-2 s-1
, po dobu 16 hod/den). 

Po 14 dnech jsme rostliny přesadili do umělohmotných stolních skleníčků, které 

obsahovaly zahradnický substrát pro pěstování rostlin, v nich byly pěstovány za stejných 

podmínkách jako v Petriho miskách. 

4 týdny staré rostliny jsme presadili do květináčů o průměru 12 cm s obsahem 

zahradnického substrátu. Umístil i jsme je skleníků, které byly v noci vyhřívané na 22°C. 

Rostliny jsme denně zalévali vodovodní vodou. 

12 týdnů po výsevu jsme rostlinu sklidili a její jednotlivé listy zmrazili v kapalném dusíku 

a uchovali pri (-BO°C), po Iyofilizaci uchovali při (-20°C). Listy jsme číselně označili od 

kořenů k vrcholu. 

4.2. 2 Příprava vzorků pro měřen í fluorescence 

Jednotlivé listy jsme Iyofilizovali (36 hod při (-40°C) v Iyofilizátoru L YOVAC GT 2, 

Heraeus, Německo) a rozetreli v třecí misce na prášek. Extrakty jsme připravovali jako 

duplikáty. 

0,1 - 0,15 g d.w. listu jsme extrahovali ve 4 ml směsi chloroform- isopropanol v poměru 

3: 2 za stálého trepání 1 hodinu. 

Následně jsme přidali 5 ml destilované vody, vzorek promíchali na vortexu a stočili 

(15°C, 10 min pri 2 000 x g-Hettich Zentrifugen, Mikro 22R, Německo). Po centrifugaci 

jsme vodní fázi oddělil i a znovu promyli destilovanou vodou . Tento postup jsme 
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opakovali 3x. Na konec jsme samotný chloroformový extrakt znovu stočili (15°C, 5 min 

při 3 000 x g- Hettich Zentrifugen, Mikro 22R, Německo ) a oddělili od rostlinného 

materiálu. 

Takto připravené extrakty jsme použili pro měření fl uorescence. Vzorky byly 

uchovávány při (-20°C). 

4. 2. 3 Měření fluorescence 

Ke kvalitativnímu a kvantitativnímu stanovení excitačních a emisních charakteristik 

fluoroforů jsme použili fluorimetr Perkin Elmer LSS (USA). 

Před vlastním měřením fluorescence jsme z extraktů oddělili chlorofyl pomocí HPLC 

(Shimadzu LC-9, Japonsko) na kovové koloně Separon SGX C18 (10 11m, 4 x 50 mm, 

Tessek, Praha, Česká Republika). Jako mobilní fázi jsme použili směs chloroform

isopropanol- voda (5: 3: 1). 100 111 chloroformového extraktu jsme přímo nasáli do 

pumpy HPLC systému a následně jsme 5x přidali 0,5 ml mobilní fáze. Rovnou z kolony 

jsme j ímali tři 1 ml frakce při průtoku 1 ml/min. Druhou a třetí frakci jsme použili k měření 

fluorescence. 

Troj rozměrná excitační spektra jsme měřil i v rozmezí 250- 400 nm a emise 350- 500 nm 

vzrůstající po 5 nm. 

Dále jsme měřili synchronní spektra vexcitačním rozpětí 250- 500 nm s emisním 

rozdílem 15, 25 a 50 nm. 

Ze souborů spekter jsme odečtetli hlavní excitační a emisní maxima, které jsme použili 

pro kvantitativní stanovení těchto fluoroforů . Jednotlivá spektra jsme nejprve odečtli od 

spekter slepého pokusu, které jsme připravili stejnou cestou, ale bez extrakce vzorku. 

Fluorimetr jsme kalibrovali pomocí standardu výrobce č. 5. Koncentrace fluoroforů jsme 

vyjádřili jako relativní fluorescenční jednotky (FRU) vztažené na gram suché váhy. 
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4. 2. 4 Příprava proteinových extraktů pro stanovení celkového množství proteinů 

a ELISA (Wilhelmová et a/. , 2006b): 

K 20-30 mg d.w. listu jsme přida li 600 JlI fosfátového pufru o pH 7,4 (19 ml 0,2M 

NaH2P04" H20; 81 ml 0,2M Na2HP0 4 " 12H20, 100 ml H20, titrace 1M NaOH) a 2x pět 

minut vortexovali. Extrakt následně jsme stočili (4°C, 10 min, 14 000 x g, Hettich 

Zentrifugen, Mikro 22R, Německo) a odebrali 400 ul, které jsme zamrazili. Tato frakce 

obsahovala rozpustné proteiny. Vše jsme prováděli na ledu. 

Ke zbytku extraktu jsme přida li 400 fll O,5M NaOH, 2x pět minut vortexovali a nechali 

inkubovat přes noc při pokojové teplotě . Tato frakce obsahovala nerozpustné proteiny a 

část rozpustných z předchozí extrakce. 

Extrakty jsme připravova li jako triplikáty. 

4. 2. 5 Stanovení celkového množství protei nů Lowryho metodou 

Lowryho metoda stanoveni celkového množství proteinů je založena na měření 

absorbance barevných produktů vzniklých komplexací měďných iontů do tyrosinovými a 

tryptofanovými zbytků (Lowry et al., 1951 ). 

Roztoky: 

roztok 1.: 

roztok II.: 

roztok III: 

roztok IV.: 

roztok V: 

roztok VI: 

2% Na 2C03 v 0,1 M NaOH 

2% CUS0 4 

2% vínan sodnodraselný 

Směs roztoku II a roztoku III v poměru 1: 1 (těsně před použitím) 

50 ml roztoku I + 1 ml roztoku IV 

fenolové činidlo Folin- Ciocalteau 

Před analýzou jsme vzorky stočili (4°C, 10 min, 14 000 x g, - Hettich Zentrifugen, Mikro 

22R, Německo). 
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K 5 !-ll proteinového extraktu, který jsme zřed ili 795 ul destilované vody, jsme přidali 

2,0 ml roztoku V. Vzorek jsme dobře promíchali a nechali inkubovat 10 min při 

laboratorní teplotě. Následně jsme přida li 80 !J I roztoku VI a po promíchání jsme nechali 

inkubovat 30 minut při laboratorní teplotě. Měření absorbance proti slepému vzorku 

(obsahoval 5 !JI destilované vody místo vzorku) při 750 nm jsme prováděli na 

spektrofotometru Hewlett Packard 8453 ( USA). 

Každý extrakt jsme měřili 3x. 

Kalibračn í křivku jsme sestrojili s použitím známých koncentrací hovězího sérového 

albuminu (BSA). Výchozí roztok jsme při pravil i z 50 mg BSA, který jsme rozpuštili ve 

250 ml destilované vody za přidán í 5 ml 1 M NaOH a doplněním vodou na 500 ml. Pro 

sestrojeni kal ibrační křivky jsme připravili vzorky s obsahem albuminu O, 5, 10, 20, 40 a 

60 mg/I. 

4.2.6 Stanovení 3-nitrotyrosinu metodou ELISA 

Stanovení jsme prováděli v devadesáti šesti jamkových destičkách Maxisorp (Nunc) 

metodou popsanou Hergetem (Herget et a/., 2000) . 

Na destičky jsme nejprve naadsorbovali nitrovaný serumalbumin (NTyr-BSA) v 50mM 

uhličitanovém pufru pH 9,2. Koncentrace 3-nitrotyrosinu v roztoku byla 5nM dle 

spektrofotometrického měření při 430 nm. Po inkubaci dvě hodiny při laboratorní teplotě 

jsme takto upravené destičky uchovali při 4°C. 

Nespecifickou sorpci destiček jsme eliminovali inkubací s PBS s 0,05% Tween-20 

(fosfátový pufr-pH 7,3- 23,0 ml 0,2M NaH2P04, 77,0 ml Na2HP04" 12 H20, 100 ml H20 , 

titrace 1M NaOH). Provedli jsme tři výplachy s celkovou dobou působení 15 min . 

Následně jsme do jednotlivých jamek přidali 50 !-ll standardu nebo vzorku naředěného v 

inkubačním pufru (0,2% želatině v TBS (8 9 NaCI, 0,2 9 KCI , 3,0 9 Tris pH 8,4)). V 

některých případech jsme na destičky přidali čistý inkubační pufr a vzorky nebo 

standardy, které jsme ředili přímo v jamkách destičky . Standardem byl serumalbumin 
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nitrovaný 4mM kyselinou peroxydusitou se známým obsahem 3-nitrotyrosinu a na 

destičce byl v osmi různých koncentracích , které byly v poměru 1: 3, v triplikátech nebo 

tetraplikátech. Vzorky rostlinných extraktů jsme naředili inkubačním pufrem 1: 3 v 

tetraplikátech. Do všech jamek (s vzorky i standardem) jsme přidali 50 /ll/jamku 

monoklonální protilátky NO-60-E3 (specifická protilátka proti 3-nitrotyrosinu připravená 

RNDr. Richardem Vytáškem Ph. D. na 2. lékařské faku ltě UK) naředěné 1: 125 000 ve 

stejném inkubačním pufru. Destičky jsme nechali inkubovat 60 min při laboratorní teplotě 

za mírného třepání, poté 3x opláchli jamky PBS a do každé jamky přidali 100 /ll 

sekundárn í protilátky (králičí antimyší protilátka s navázanou křenovou peroxidázou 

ředěná 1: 1000 v 1%BSA v PBS). Následovala 90 min inkubace při laboratorní teplotě a 

poté jsme jamky 5x opláchli PBS s 0,05% Tween-20 s celkovou dobou působení 

15 minut. Nakonec jsme přidali 100 /ll/jamku substrátového roztoku pro peroxidázu (0,5 

g/I o-fenylendiaminu v citrát-fosforečnanovém pufru pH 5,0 s 0,045% H202). Barevnou 

reakci jsme po 30 min zastavili přídavkem 100 !-ll/jamku 1M H2S04 a změřili absorbanci 

při 492 nm (Sokolovsky et a/., 1967) na čtečce (Genios Tecan, Rakousko). Kalibrační 

křivku jsme vypočetli dle Rodbardovy čtyřparametrové rovnice (Rod bard et a/., 1977) a z 

ní vypočetli obsah 3-nitrotyrosinu ve zkoumaných vzorcích, který jsme posléze vztáhli na 

celkové množství protein u. 

Extrakty nerozpustných proteinů jsme před stanovením na ledě neutralizovali O,5M HCI 

na pH 7,8 a následně stočili (4°C, 10 min, 14 000 x 9 - Hettich Zentrifugen, Mikro 22R, 

Německo ) . 

4.2. 7 Stanovení koncentrace a-tokoferolu 

a-Tokoferol jsme detekovali na HPLC chromatografu Shimadzu LC-9 (Japonsko) 

s reversní fází na mikrokoloně s fluorescenčním detektorem (Schwippelová and 

Wilhelm, 1998). 
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10 mg d.w. listu jsme 10 minut extrahovali ve 3 ml hexanu, který obsahoval antioxidant 

2,6-terc-butyl-4-metylfenol (SHT) (0,029 SHTI 100ml hexanu). Každý vzorek byl 

připraven jako duplikát. Následně jsme extrakty stočili (15°C, 10 min, 2 000 x g, - Hettich 

Zentrifugen, Mikro 22R, Německo). 1 ml extraktu jsme odpařili pod proudem dusíku. 

10 minut před analýzou jsme vzorek rozpustili ve 2 ml metanolu. 

Na mikrokolonu SGX C18 (1x150 mm, 5 j.Im. Tessek, Praha, Česká Republika) jsme 

nanášeli 1 O ~I vzorku. Jako mobilní fázi jsme použili směs acetonitril: tetrahydrofuran : 

metanol (68: 22: 7) s optimální průtokovou rychlostí 0,15 ml/min. Fluorescenční detektor 

jsme nastavili na 290/330 nm (excitace/emise). Každý extrakt jsme analyzovali 2x. 

Množství a-tokoferolu jsme určili z plochy elučního vrcholu a vypočetli pomocí vnějšího 

standardu. 

Celou analýzu jsme prováděli v temnu. 

4.3 LISTY ARABIDOPSlS THALIANA: 

Změny antiox idačního mechanizmu během rostl inného vývoje jsme sledovali na prvních 

šesti listech pěti rekombinantních inbredních linií (RIL- recombinant inbred lines) 

Arabidopsis tha/iana (RIL 45,83,232,272 a 310) z populace Say-O X Shahdara. 

Tyto linie vykazují různý fenotyp listové senescence (Diaz et a/., 2005). Pro naše 

experimenty jsme zvolili stejný časový plán sklizně jako Celiné Diaz. 

Všechny linie jsme pěstovali za identických podmínek v INRA Versailles ve Francii. 

Rostliny jsme pěstova li po šesti v umělohmotných květnících, které obsahovaly 

zahradnický substrát pro pěstováni rostlin v růstové komoře za denní/noční teploty 21 °/ 

1 rc, vzdušné vlhkosti 60/80% a ozáření 160 ~mol m·2 
S·1 fotosynteticky účinného 

zářen i (400-700 nm) během 8-mi hodinové fotoperiody. Rostliny jsme třikrát týdně 
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zalévali živným roztokem (Diaz et a/., 2005). Před výsevem jsme nechali semena ve 

vodném roztoku 0,1 M agarózy po dobu 48 hodin při 8°C v temnu. 

Prvních šest listů jsme sklízeli 21. (TO), 29. (T1), 36. (T2), 41. (T3), 43. (T 4), 48. (T5) a 

50. (T6) den po výsevu. 50. den nebyl dostatek rostlinného materiálu pro všechny 

experimenty. Následně jsme vzorky zmrazili v kapalném dusíku a skladovali při (-80°C). 

4. 3. 1 Příprava extraktů pro HPLC analýzu pigmentů a DPPH analýzu 

K 150 mg f.w. rozdrceného vzorku v tekutém dusíku jsme přidali 1 ml acetonu, 2x 

vortexovali a nechali přes noc při (-20°C). Druhý den jsme vzorky stočili (20 min, 4°C, 14 

000 x g- Jouan CR3i , USA) a odděl i li supernatan. K peletu jsme znova přidali 1 ml 

acetonu a opakovali celou extrakci. Následně jsme oba supernatany smísili a skladovali 

při (-20°C). Extrakty byly při praveny jako triplikáty. 

Vše bylo prováděno v temnu a na ledu. 

4. 3. 2 Stanovení koncentrace pigmentů pomocí HPLC analýzy 

Pigmenty xantofylového cyklu (violoxantin, anteraxantin a zeaxantin), pigmenty 

světlosběmého komplexu (LHC- light- harvesting complex) (lutein a neoxantin) chlorofyl 

a a b a ~-karoten jsme detekovali pomocí HPLC chromotoramu Beckman-Coulter (USA) 

v laboratoři pana doktora Jean-Pierra Boutina (Laboratoire de Biologie des Semences, 

INRA Versai lles, France) (Frey et a/., 2006) . 

Odebrali jsme 600 fll acetonového extraktu a odpařili pod proudem dusíku. Následně 

jsme odparek rozpustili ve 100 fll acetonu a 100 fll mobilní fáze A. 
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Pomocí automatického dávkovače jsme nanášeli 25 )ll přefiltrovaného vzorku na dvě 

SGX C18 kolony v séri i (1 .- 4,6 x 100 mm, 3)lm a 2.- 4,6 x 150 mm, 3 )lm, Alltech, 

USA). Pigmenty jsme dělil i pomoci gradientu dvou mobiln ích fází A (acetonitril : metanol 

: kyselina octová: trietylamin-1200: 800: 1 : 2) a B (dichlormetan : mobilní fáze A- 1:1). 

Prvních sedm minut protékala kolovou jen mobilní fáze A, během sedmé a sedmnácté 

minuty se li neárně měnilo složení mobilní fáze na 40% A a 60% B. Následovalo devět 

minut izokratického dělen í touto směsí a pak skoková změna na 100% mobilní fáze A, 

která protékala kolonou osm minut. Optimální průtoková rychlost byla 0,7 ml/min. 

Množství pigmentů jsme určili a vypočetli z plochy elučního vrcholu pomocí vnějších 

standardů při 450 nm pomocí počítačového programu 32 Kahat a vztáhli na mg f.w. 

Také jsme vypočítal i deepoxidační stav (DPS - de-epoxidation state) xantofylového 

cyklu (Munné-Bosch and Peňuelas , 2003) dle vzorce 

DPS= (Z + 0,5* A)/ (V+ Z+ A) 

kde Z odpovídá koncentraci zeaxantinu, A anteraxantinu a V violoxantinu . 

Celá analýza byla prováděna v temnu a každý extrakt byl proměřen jednou. 

4. 3. 3 DPPH stanovení celkové antioxidační aktivity 

Difenylpikrylhydrazil (DPPH) je stabilní volný radikál, který má v neutrálním roztoku 

tmavě fialovou barvu. Jestliže díky antioxidantu ztratí svůj radikálový charakter, ztrácí 

též svou barvu (Fayaz et a/., 2005). 

Na devadesáti šesti jamkové mikrotitrační destičce jsme smísili 133 !-ll acetonového 

extraktu s 67 !-ll 1 nM DPPH v etanolu, který jsme připravovali každý den čerstvý. Jako 

slepý pokus jsme smísili 133 )ll acetonu s 67 )ll 1nM DPPH. Dále jsme připravili směs 

acetonového extraktu s etanolem ve stejném poměru jako s DPPH. 
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Následně jsme pomocí čtečky iEMS Reader MF (Labsystems, Finsko) odečetli 

absorbanci (Ab) při 520 nm po 40-ti minutách reakce. 

Antioxidační aktivitu (SA) jsme vyjádřili v procentech. 

% SA =[Ab slepý pokus - (Ab (extrakt+OPPH) - Ab(extrakt+etanol))]/ Ab slepý pokus 

Celá analýza byla prováděna v temnu. Každý extrakt byl proměřen třikrát. 

4. 3. 4 Příprava extraktů pro stanovení koncentrace askorbátu a glutationu 

K 140 mg f.w. rozdrceného vzorku v tekutém dusíku jsme přidali písek a 1,4 ml 1 M 

HCI04 a extrahovali 1 minutu při 30-ti otáčkách/minuta. Extrakt jsme stočili (20 min, 4°C, 

14000 x g- Jouan CR3i, USA) a následně odděl ili 1,2 ml supernatanu. K supernatu jsme 

přida li 0,24 mlO, 12M NaH2P04 (pH= 5,6) a pomocí 2,5M K2C03 upravili na pH 6. 

Upravený extrakt jsme znova stočili (20 min, 4°C, 14 000 x g- Jouan CR3i, USA), 

oddělili celý supernatan, který jsme použili pro stanovení glutationu a askorbátu 

(Outi lleul et a/., 2003). 

Extrakty jsme skladovali při (-20°C) maximálně jeden den. Celá extrakce byla prováděna 

na ledu. Extrakty jsme připravoval i jako triplikáty. 

4. 3. 5 Stanovení koncentrace askorbátu a dehydroaskorbátu 

Koncentraci redukovaného askorbátu jsme určili z rozdílu absorbance samotného 

extraktu a extraktu s askorbátoxidázou (AOX) při 265 nm. Oehydroaskorbát jsme před 

měřen ím redukovali ditiotreitolem (OTT) (Outilleul et a/., 2003). 
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Redukovaný askorbát: 

0,1 ml extraktu jsme smísili s 0,9 ml O, 12M NaH2P04 (pH= 5,6) a změřili absorbanci na 

UVN IS spektrofotometru (Unikon 930, Švýcarsko). Pak jsme přidali 1 U askorbatoxidázy, 

nechali inkubovat 30 minut při laboratorn í teplotě a znova změřili absorbanci. 

Celkový askorbát (redukovaný askorbát + dehydroaskorbát): 

Nejprve jsme smísi li 0,1 ml extraktu s 0,14 ml 0,12M NaH2P04 (pH=7,5) a s 10 f.ll 1M 

OTT (který byl vždy připraven čerstvý) a nechali inkubovat 15 minut při laboratorní 

teplotě. Následně jsme pokračovali jako při měřen í redukovaného askorbátu . 

Slepý pokus obsahoval 1 ml O, 12M NaH2P0 4 (pH= 5,6). 

Pro výpočet koncentrace askorbátu jsme použíli molární absorpční koeficient 

E = 14 mM- 1cm-1. 

Každé stanovení jsme prováděli dvakrát. 

4.3.6 Stanovení koncentrace celkového a oxidovaného glutationu 

Glutation (GSH) tvoří barevnou reakci s OTNB (5,5' ditiobis (2-nitrobenzoová kyselina» 

s absorbčním maximem 412 nm. Oxidovaný glutation (GSSG) se redukuje NAOPH + H+ 

za katalýzy glutationreduktázy (GR). Před stanovením GSSG je extrakt inkubován s 

VPO (vinylpyrimidin), který tvoř í komplex s GSH, ale ne s GSSG (Noctor and Foyer, 

1998). 

Celkový glutation: 

Do jamky na devadesáti šesti jamkové mikrot itrační destičce jsme k 276 f.ll vzorkového 

pufru (210 ul 6mM EOTA ve 0,12M NaH2P04 (pH=7,5), 30 ul 6mM ONTB v 6mM EOTA, 

3 ul 50mM NADPH a 0,34U GR) přidali 30 f.ll (50 f.ll pro GSSG stanovení) extraktu či 

standardu a ihned začal i měřit absorbanci kinetické reakce při 405 nm na čtečce iEMS 

Reader MF (Labsystems, Finsko). 
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Oxidovaný glutation: 

Nejprve jsme k 0,3 ml extraktu přida li 7,5 ul VPD, dobře promíchali a nechali 20 min 

inkubovali při laboratorní teplotě. Následně stoč i li (20 min, 4°C, 14 000 x g- Jouan CR3i, 

USA) a oddělili 0,25 ml extraktu. Tento extrakt jsme znovu stočili (20 min, 4°C, 14000 x 

g- Jouan CR3i, USA) a oddělili 0,2 ml extraktu, který jsme použili ke 

spektrofotometrickému stanovení jako u stanovení celkového glutationu. 

Každé stanovení jsme prováděli dvakrát a koncentraci glutationu jsme určili pomocí 

kali brační křivky z koncentračn í řady standardu na destičce . 

Příprava standardů: 

Nejprve jsme si připravili zásobní roztok 0,1 M GSH a 0,1 M GSSG v 11\11 HCI04 . Z těchto 

roztoků jsme postupně připravi li 1 mM a 0,1 mM roztoky ve stočeném standardním 

ředícím pufru 1 M HCI04 : 2,5M K2C03 : 0,1 2M NaH2P04 (pH= 5,6) (1 : 0,25 : 0,2). 

Následně jsme roztoky standardů rozřed i li na destičce ve standardním ředícím pufru. 

4.3. 7 Příprava proteinových extraktů pro stanovení enzymatické aktivity katalázy, 

askorbátperoxidázya glutationreduktázy 

Ke 100 mg f.w. rozdrceného vzorku v tekutém dusíku jsme přidali písek, 1 mlO, 1 M Tris 

HCI pH 8, 1 s 10% sacharózou a 5mM askorbátem a 5 ul [3-merkaptoetanolu a 

extrahovali 1 minutu při 3D-ti otáčkách/minuta . Extrakt jsme stočili (20 min, 4°C, 

14000 x g- Jouan CR3i, USA) a následně oddělili celý supernatan. 

Extrakty jsme skladovali při (-20°C). Celá extrakce byla prováděna na ledu. Extrakty 

jsme p řipravovali jako triplikáty. 

Vzhledem k nedostatku materiálu jsme extrahovali vzorky sbírané v čase T1 , T3 a T5. 
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4.3.8 Stanovení celkového množství proteinů Bradfordovou metodou 

Do jamky na devadesáti šesti jamkové mikrotitrační destičce jsme k 200 ul Bradfordova 

roztoku zředěného destilovanou vodou 1: 4 p řidali 5 ul extraktu, nechali 15 minut 

inkubovat při laboratorní teplotě a následně změřili absorbanci při 595 nm na čtečce 

iEMS Reader MF (Labsystems, Finsko). 

Kalibrační křivku jsme sestrojili s použitím známých koncentrací hovězího sérového 

albuminu (BSA). Zásobní roztok obsahoval 10 mg BSA/ml H20. Před analýzou byl 

zředěn na 1 mg/ml a rozředěn na destičce v destilované vodě (Bradford, 1976). 

Každý extrakt byl proměřen třikrát. 

4. 3. 9 Stanovení enzymatické aktivity katalázy 

Stanovení je založeno na měřen í úbytku peroxidu vodíku v UV oblasti při 240 nm (Oorey 

et a/., 1998) . 

K 910 ul 55mM NaH2P04 pH 7,5 a 40 ul 0,1M H20 2 jsme přidali 50 /-ll extraktu (1 /-lg 

proteinu//-lI), řádně promíchali a sledovali jsme šestiminutovou kinetickou reakci pomocí 

změny absorbance při 240 nm na UVN IS spektrofotometru (Unikon 930, Švýcarsko). 

Jako slepý pokus jsme použili 910 ul 55mM NaH2P04 pH 7,5 a 40 ul 0,1 M H20 2 S 50 JlI 

extrakčního pufru. 

Kalibrační křivku jsme sestrojili ze známých koncentrací peroxidu bez přidání extraktu. 

4.3.10 Stanovení enzymatické aktivity askorbátperoxidázy 

Stanovení je založeno na měření úbytku askorbátu v UV oblasti při 290 nm (Nakono 

and Asada, 1980). 
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K 850 ul 60mM NaH2P04 pH 7,0, 30 ul 16,5mM kyseliny L-askorbové a 30 ul 3,4mM 

EDTA jsme přidali 50 fll extraktu (1 fl9 proteinu/fll) a řádně promíchali. Následně přidali 

40 ul 0,01M H202 a sledovali jsme desetiminutovou kinetickou reakci pomocí změny 

absorbance p ři 290 nm na UVNIS spektrofotometru (Unikon 930, Švýcarsko). 

Jako slepý pokus jsme použili 850 ul 60mM NaH2P04 pH 7,0, 30 ul 16,5mM kyseliny 

L- askorbové a 30 ul 3,4mM EDTA s 50 fll extrakčního pufru. 

Kalibrační krivku jsme sestrojili ze známých koncentrací askorbátu bez přidání extraktu. 

4. 3. 11 Stanovení enzymatické aktivity glutationreduktázy 

Stanovení je založeno na měřen í úbytku NADPH ve VIS oblasti při 340 nm (Donahue et 

al., 1997). 

Do jamky na devadesáti šesti jamkové mikrotitrační destičce jsme k 130 ul O,23M Tris 

HCI pH 7,8, 50 ul 12mM EDTA a 50 ul 300uM NADPH přida li 20 ul extraktu (1 fl9 

proteinu/fl l). Po přidá n í 50 ul 3mM GSSG jsme sledovali pětiminutovou kinetickou reakci 

při 595 nm na čtečce iEMS Reader MF (Labsystems, Finsko). 

Jako slepý pokus jsme použili 130 ul 0,23M Tris HCI pH 7,8, 50ul 12mM EDTA a 50 ul 

300uM NADPH s 20 fll extrakčniho pufru. 

Kalibrační křivku jsme sestrojili ze známých koncentrací NADPH bez přidání extraktu. 

4.3.12 Stanovení malondialdehydu 

Malondialdehyd (MDA) je stabilní produkt peroxidace lipidů, který s kyselinou 

tiobarbiturovou (TBA) tvo ří barevné produkty (Munné-Bosch and Peňuelas, 2003). 
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40 mg f. w. rozdrceného vzorku v tekutém dusíku jsme extrahovali v 1 ml 80% etanolu 

1 minutu při 30-ti otáčkách/mi nuta. Extrakt jsme stoči li (20 min, 4°C, 14 000 x g- Jouan 

CR3i, USA) a odděli l i celý supernatan. Každý vzorek jsme připravi li jako triplikát. Stejný 

objem extraktu jsme smíchal i s roztokem 20% (w/v) kyseliny trichloroctové, který 

obsahoval 0,01 % (w/v) BHT (-TBA) či 0,65% (w/v) TBA v roztoku 20% (w/v) kyseliny 

trichloroctové s 0,01 % (w/v) BHT (+ TBA). Následně jsme vzorky 25 minut vařili při 95°C. 

Pak jsme vzorky prudce ochladil i a stočil i (20 min, 4°C, 14000 x g- Jouan CR3i, USA). 

Odečítali jsme absorbanci při 440, 532 a 600 nm na UVNIS spektrofotometru (Unikon 

930, Švýcarsko). S každým extraktem jsme prováděli dvě analýzy. 

Koncentraci MDA jsme vypočetli ze vzorce 

C MDA (nmol/ml)=106
• [(A-B)/ 157 000] 

A= [ (Ab 532 +TBA- Abs 600 +TBA)- (Ab 532 -TBA- Ab 600 -TBA)) 

B= [ (Ab 440 +TBA- Ab 600 +TBA)* 0,0571] 

Vzhledem k nedostatku materiálu jsme extrahovali vzorky sbírané v čase TO, T2, T4 

aT6. 

4. 4 KVASINKY (Wilhelrn et a/. , 2006) : 

Vliv volných kyslíkových a dusíkatých radikálů jsme sledovali na mutantu RAS2val19 

Saccharomyces cerevisiae JC 482. Tento mutant obsahuje konstitutivně aktivní Ras 

onkogen, což vede ke zvýšené produkci ROS a nižší replikační schopnosti. Byl 

připraven paní doktorkou Pichovou (ÚMB AV ČR) (pichova et a/., 1997). Mutant je dále 

označován jako Ras. Jako kontrolu jsme použili kvasinky stejného kmene, které 

neobsahovaly vnesený gen. 
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Kvasinky rostly v kapalném mediu YPD, které obsahovalo 2% glukózy, 1 % extraktu 

kvasinek a 2% baktopeptonu. 

Buňky byly rozděleny na frakce podle průměru centrifugací pomocí rotoru JE-6B se 

standardní promývací komorou (Backman, USA) (Laun et a/., 2001). Frakce II 

obsahovala mladé buňky s průměrem 5-7 !lm a tuto skupinu jsme označili Y. Staré 

buňky před počátkem senescence byly ve frakci IV s průměrem 8,5-10 ).lm a byly 

označeny P. Ve frakci V byly senescující staré buňky s průměrem 10-15 !lm, které jsme 

označili S. 

Buňky byly uchovávány při (-80°C). 

4.4.1 Měření fluorescence 

Ke kvalitativnímu a kvantitativnímu stanovení excitačních a emisních charakteristik 

fluoroforů jsme použili fluorimetr Perkín E/mer LS5 (USA). 

Do 4 ml směsi chloroform: metanol (2: 1, v/v) jsme přidal i 1 ml zmrzlé buněčné 

suspenze a hodinu extrahovali. Následně jsme přidali 2 ml destilované vody, promíchali 

a stočili (20°C, 10 min, 400 x g - Hettich Zentrifugen, Mikro 22R, Německo) . 

Chloroformovou frakci jsme použili pro měření fluorescence. 

Trojrozměrná excitační spektra jsme měřili v rozmezí 300- 420 nm a emise 370- 550 nm 

vzrůstající po 10 nm. 

Dále jsme měřili synchronní spektra vexcitačním rozpětí 260- 570 nm s emisním 

rozdílem 35 nm. 

Ze souborů spekter jsme odečetli hlavní excitační a emisní maxima, které jsme použili 

pro kvantitativní stanovení těchto fluoroforů. Fluorimetr jsme kalibrovali pomocí 

standardu výrobce č. 2. Koncentraci fluoroforů jsme vyjádřili jako relativní fluorescenční 

jednotky (FRU) vztažené na miligram proteinu. Množství proteinu jsme stanovi li Lowryho 

metodou (kap. 4. 2. 5). 
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4. 4.2 Stanovení 3-nitrotyrosinu metodou ELISA 

Buňky jsme rozbili pomocí opakovaného rozmrazování a zmrazování. Následně stočeny 

(20°C, 10 min, 8000 x g - Hettich Zentrifugen, Mikro 22R, Německo) a supernatan jsme 

čtyřikrát zřed ili Tris NaCI pufrem (pH=8,4). Takto upravený extrakt jsme použili pro 

ELISA analýzu, která již byla popsána v kapitole 4. 2. 6. 

4. 4. 3 Stanovení koncentrace a-tokoferolu 

Pro stanovení koncentrace a-tokoferolu jsme použili metodu již popsanou v kapitole 4. 

2.7. 

Extrahovali jsme 1 ml buněčné suspenze ve 3 ml hexanu. 

4. 5 STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ 

Statistická analýza byla provedena s využitím ANOVA testu s post-hoc testem dle 

Scheffého. Výsledky jsou vyjádřeny jako průměry se standardní chybou . 

4. 6 POUŽITÉ CHEMIKÁLIE 

a-Tokoferol- Sigma 

Acetonitril - Merck 

Agar - Sigma 
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Agaróza- Sigma 

AOX- Sigma 

Baktopepton- Sigma 

BHT -Sigma 

Bradfordův zásobní roztok- Bio-rad 

BSA - bovine serumalbumin - hovězí sérový albumin - Sigma 

CUS04 - Penta 

Dichlormetan - Sigma 

DNPH - Sigma 

DPPH- Sigma 

DTT- Sigma 

Etanol - Sigma 

Etylacetát - Sigma 

Fenolové činidlo Folin - Ciocalteau - P-Lab 

GR- Sigma 

GSH- Sigma 

GSSG- Sigma 

H202 - Penta 

H2S04 - Lachema 

HCI - Lachema 

HCI04 - Merck 

Hexan- Sigma 

Chloroform - Aldrich 

Inositol- Sigma 

Isopropanol- Aldrich 

K2C03 - Merck 

K2HP04 - Penta 

Kanamycin - antibiotikum - Sigma 

Kyselina L-askorbová- Sigma 

Kyselina octová- Sigma 

Metanol - Sigma 
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Murashigeho základní medium obsahuj ící makro- a mikroelementy - Sigma 

Na2C03 - Penta 

Na2HP04.12H20 - hyd rogenfosforečnan sodný dodekahydrát - Lachema 

NaH2P04. H20 - dihydrogenfosforečnan sodný monohydrát - Lachema 

NaOH-Sigma - Aldrich 

Octan hořečnatý - Penta 

Octan vápenatý - Penta 

OPD - ortofenylendiamin - barvící roztok - Sigma 

Protilátka k myším IgG značená křenovou peroxidázou - P0260 Dako 

Sacharóza - P -Iab 

TBA- Sigma 

TCA-Sigma 

Tiamin - Sigma 

Trietylamin- Sigma 

Tris - tris(hydroxymetyl) aminometan - Penta 

TWEEN 20 - polyoxyetylensorbitan monolaurát-neiontový detergent - Sigma 

Vínan sodnodraselný - Penta 

VPD- Sigma 
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5 VÝSLEDKY 

Pro testování Harmanovy teorie stárnutí jsme vybrali několik modelů, které svými 

specifickými vlastnostmi umožnily podrobněji prostudovat danou podoblast problematiky 

účasti volných radikálů při stárnutí. 

Mechanizmus senescence byl studován na děložních listech fazolu (Phaseolus vulgaris 

L) v celé řadě předchozích studií, které prokázaly akumulaci LFP. Abychom získali 

podrobnějš í představu o složení LFP, analyzovali jsme nepolární aldehydy, které jsou 

jejich prekurzory. Změny složení nepolárních aldehydů v průběhu stárnutí děložních listů 

fazolu jsme studovali pomocí chromatografie na tenké vrstvě, HPLC a hmotnostní 

spektroskopie. To nám umožnilo porovnat složení LFP u rostlin a živočichů . 

Ovlivnění akumulace LFP při senescenci listu rostlinnými hormony jsme sledovali na 

transgenních rostlinách tabáku (Nicotiana tabacum L). Rostliny se lišily endogenní 

produkcí cytok i ninů , které in vivo oddalují senescenci. Pozorovali jsme proto přechod od 

stárnutí do senescence u kontrolních listů tabáku v porovnání s transgenními rostlinami. 

Navíc jsme studovali hladinu a-tokoferolu, který je hlavním zástupcem antioxidační 

ochrany buněčných membrán. Na tomto modelu jsme rovněž sledovali oxidační 

poškození proteinů volnými rad ikály dusíku. 

Změny antioxidačn ího mechanizmu během života listu jsme sledovali u pěti RIL linií 

Arabidopsis thaliana s rozdílným senescenčním fenotypem. 

Vliv zvýšené produkce volných radíkállJ během celého života organizmu na stárnutí 

buňky jsme studovali na kvasinkách (Saccharomyces cerevisiae) s konstitutivně 

aktivním Ras onkogenem. Tyto kvasinky měly sníženou replikativní délku života 

a z tohoto hlediska bylo velmi důležité sledovat produkci LFP během replikativního 

stárnutí ve vztahu k antioxidační ochraně a produkci reaktivních forem dusíku. 
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5. 1 STUDIUM NEPOLÁRNÍCH ALDEHYDŮ BĚHEM STÁRNUTÍ 

DĚLOŽNÍCH LISTŮ FAZOLU 

Během stárnutí rostlinných orgánů dochází ke zvýšené produkci volných radikálů, jenž 

jsou iniciátory peroxidace lipidů a s tím související produkcí LFP. Klíčovou roli v produkci 

LFP hrají nepolární aldehydy. Studovali jsme jak kvantitativní tak kvalitativní aspekty 

tohoto procesu během stárnutí děložních listů fazolu. 

5. 1. 1 Stanovení LFP 

Fluorescenční spektra chloroformových extraktů z mladých a starých fazolů jsou 

ukázána na obr. 6 (str. 61 ). Jak mladé, tak staré rostliny vykazovaly stejné fluorescenční 

maximum při 355/400 nm (excitace/emise), ale kvantitativně se jednotlivé vzorky lišily 

(obr. 7, str. 62). Koncentrace LFP byla ve 14denních rostlinách až devětkrát vyšší oproti 

8denním, což ukazuje výrazný nárůst LFP během stárnutí děložních listů fazolu . 

Fluorofory byly rozděleny pomocí HPLC na několik frakcí (obr. 8, str. 62). Vzorky se 

navzájem lišily nejenom relativním zastoupením jednotlivých vrcholů, ale i kvalitativně , 

což poukazuje na kvalitativní změny fluoroforů během stárnutí. 

Dřívější experimenty prokázaly účast nepolárních aldehydů vznikajících při peroxidaci 

lipidů na tvorbě LFP (Kikugawa et a/., 1981). Z toho vyplývá, že zvýšené množství 

aldehydů s dlouhými řetězci je základním předpokladem pro tvorbu LFP. 
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Obr. 7: Koncentrace LFP ve chloroformových extraktech z děložních listů 
fazolu 8d (A) a 14d (B) rostlin . 
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Obr 8: Chromatografický záznam z HPLC chloroformových extraktů děložních 

listů fazolu 8d (A) a 14d (B) rostl in . 
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5. 1. 2 Kvantitativní stanovení nepolárních a ldehydů 

Měření fl uorescence nám poskytlo nepřímý důkaz o vzrůstajíc í produkcí aldehydů 

během stárnutí. Proto jsme se zaměřili na získání přímějších důkazů o jejich existenci. 

Pro detekcí aldehydů jsme použili chloroformový extrakt z děložních listů. Aldehydy jsme 

reakcí s 2,4,-dinitrofenylhydrazinem převed li na příslušné 2,4,-dinitrofenylhydrazony. 

Koncentrace aldehydů byla u 14denních rostlin vzhledem k 8 denním o 67% vyšší (obr. 

9, str. 63). Hydrazony získané z mladých a starých fazolů byly rozděleny pomocí 

tenkovrstevné ch romatografie. Na obr. 10 (str. 64) je uvedeno schéma dělení 

jednotlivých hydrazonů. Mezi vzorky z 8d a 14d fazol ů nebyly nalezeny kvalitativní 

rozdíly ve frakcionaci. Frakce 1 a 2 byly použity pro další analýzu pomocí HPLC a 

hmotnostní spektroskopie. V případě mladých rostlin byly frakce označeny 8-1 a 8-2, u 

starých rostlin pak 14-1 a 14-2. 
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Obr. 9: Koncentrace aldehydů v chloroformových extraktech z dě ložn ích listů fazolu 

8d (A) a 14d (B) rostlin. 
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Obr. 10: TLC analýza hydrazonů (1- frakce 1, 2- frakce 2). 

5. 1. 3 HPLC analýza hydrazonů 

Frakce získané z TLC jsme dále dělili pomocí HPLC. Obdržené výsledky jsou ukázány 

na obr. 11 (str. 65). 

Ve frakci 1 jsme u 8d rostlin zaznamenali vrchol s retenčním časem 35 minut na rozdíl 

od 14d rostin, kde nebyl tento vrchol nalezen. 

U frakce 2 jsme nenalezli kvalitativní rozdíly mezi 8d a 14d rostlinami. 
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5. 1. 4 Charakterizace frakcí aldehydů pomocí hmotnostní spektroskopie 

Hmotnostní spektra frakce 8-1 a 14-1 jsou zobrazena na obrázku 12 (str. 67). Vrcholy 

označené šipkami odpovídají hydrazonům, které vznikly z aldehydů s obecným vzorcem 

CnH2nO. V tomto případě by vrchol mIz 336 odpovídal hydrazonu dekanalu. Další 

možnost je přítomnost nenasycených hydroxyaldehydů s obecným vzorcem CnH2n-202. 

Pak by vrchol mIz 336 mohl být hydrazon 4-hydroxynonenalu. V hmotnostních 

spektrech vzorků 8-2 a 14-2 můžeme pozorovat jak přítomnost aldehydů s obecným 

vzorcem CnH2nO, tak i méně četné série iontů, které odpovídají nenasyceným 

aldehydům s obecným vzorcem CnH2n-20. 

Hmotnostní spektra frakcí 1 a 2 obsahují v podstatě tytéž sloučeniny, ale liší se jejich 

relativní zastoupení. V tabulce 3 (str. 66) je uvedeno relativní zastoupení hydrazonů 

vztažené k intenzitě největšího vrcholu mIz 364, který odpovídá dodekanalu. 

Analýza chromatografických frakcí hmotnostní spektroskopií ukazuje odlišnosti mezi 

mladými a starými rostlinami v zastoupení jednotlivých aldehydů, s čímž souvisí i 

kvalitativní změny LFP. V obou případech byl nejvíce zastoupen aldehyd C12. 

miz Odpovídající Relativní zastoupení (%) 
aldeh:td* 14-1 8-1 

238 C3H6O II 16 
252 C4H8O 7 9 
266 C5H lOO 7 10 
280 C6H l2O 12 
294 C7Hl4O 8 2 
308 C8Hl6O 17 8 
322 C9H l80 8 I 
336 C lOH20O 46 36 
350 C 11 H22O 20 15 
364 C l2H24O 100 100 
378 C\3H26O 7 4 
392 C l4H2S 0 45 49 
406 C l5H300 3 nd. 
420 C l6H320 5 20 

Tab. 3: Relativní zastoupení hydrazonů nalezených ve frakci 
14-1 a 8-1, hodnoty jsou vztažené k intenzitě vrcholu nejvíce 

zastoupeného hydrazonu. 
* Složení aldehydu, který tvoří hydrazony s daným mIz. 

nd.-nedetekováno 
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Obr. 12: Hmotnostní spektra frakce 8-1 (panel A) a 14-1 (panel B). Šipky označují 

píky hydrazonů aldehydů s obecným vzorcem CnH2nO. 
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5.2 STUDIUM VLIVU CYTOKlNINŮ NA STÁRNUTÍ LISTŮ TABÁKU 

Cílem této práce bylo zjistit, do jaké míry může být akumulace produktů radikálových 

reakcí při senescenci listu ovlivněna rozdílnými hladinami cytokininů . Sledovali jsme 

proto přechod od stárnutí k senescenci u kontrolních listů tabáku v porovnání 

s transgenními rostlinami, kde u jedné skupiny byla endogenní produkce cytokininů 

zvýšena s nástupem senescence, u druhé skupiny byla hladina cytokininů trvale 

snížena. 

Jako indikátory oxidačního poškození jsme sledovali LFP v chloroformových extraktech 

listů pomocí trojrozměrných a synchronních fluorescenčních spekter a hladinu 

nitrotyrosinu v rozpustných a nerozpustných proteinech metodou ELISA. 

Dále jsme sledovali vliv stárnutí a cytokininů na produkci a-to kofefol u , který je hlavním 

nepolárním antioxidantem a tak chrání buněčné membrány před atakem volných 

radikálů . 

5.2.1 Morfologické změny rostl in 

Kontrolní a transgenní rostliny obsahující SAG 12 promotor s IPT genem se od sebe 

morfologicky nelišily. Ve stáří 12 týdnů nejstarší listy kontrolních tabáků začaly 

žloutnout, nastávala v nich senescence. U transgenních rostlin se v té době 

v nejstarších listech zahájila syntéza cytokininů v důsledku aktivace SAG 12 promotoru . 

Následkem toho nejstarší listy nejevily známky senescence a byly zelené. Po dalších 6 

týdnech i tyto listy zežloutly, odpovídajícllisty kontrol již byly hnědé, suché a odpadávaly 

(obr. 13, str. 69). 

Rostliny se zvýšenou expresí genu pro cytokinindehydrogenázu/cytokininoxidázu 

a následkem toho se sníženou koncentrací cytokininů v průběhu celého života měly 
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nápadně odlišný vzrůst od kontrol. Transgenní rostliny byly zakrslé, měly potlačenou 

apikální dominanci , měly tužší listy, jej ichž tvar byl protáhlejší (obr. 14, str. 70). 

Kontrolní tabáky, které byly zdrojem pro přípravu jednotlivých transgenních rostlin se, 

v důsledku rozdílnosti kultivaru, od sebe lišily svým vzrůstem . Tabáky Wisconsin byly 

vyšší a jejich listy byly mohutnější a oválnější než kultivar Samsun. Listy jsme číselně 

označi li od kořenu k vrcholu . 

Obr. 13: 12 týdnů staré transgenní rostliny tabáku-Nicotiana tabacum L. cv. Wisconsin 
obsahující pro motor SAG 12 a IPTgen a jejich kontroly. 
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Obr. 14: 12 týdnů staré transgenn í rostliny tabáku- Nicotiana tabacum L. cv. 
Samsun- obsahuj ící promotor 35S spojený s genem AtCKX2 a jejich kontroly. 
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5. 2. 2 Fluorescenční spektra LFP 

Fluorescenční vlastnosti LFP jsme studovali metodou trojrozměrných souborů 

excitačních spekter, jejichž změny odrážejí změny v chemickém složení studovaných 

látek. 

Na obr. 15 (str. 73) jsou ukázány příklady spekter extraktů ze tří různě starých listů 

rostlin kontrolní skupiny KS. U všech listů jsme detekovali vrchol s excitačním a emisním 

maximem 350 nm a 430 nm. Navíc u nejstarších listů (panel A) se projevila přítomnost 

celé řady fluoroforů, z nichž nejvýznamnější mají excitační a emisní maxima 330/430 nm 

a 390/430 nm. Tyto vrcholy nejsou zastoupeny v extraktech z listů před počátkem 

senescence (panel B) a z listů mladých (panel C), což ukazuje na to, že rozhodující 

změny v tvorbě LFP nastávají během senescence. 

U rostlin s vneseným promotorem SAG 12 a IPT genem (obr. 16, str. 74) jsme 

pozorovali obdobné fluorescenční charakteristiky v chloroformových extraktech jako u 

jejich kontrol. Avšak kvantitativní zastoupení, jak je ukázáno na obr. 17, 18 a 19 (str. 75, 

76), je odlišné. Koncentrace fluoroforů s vrcholy 330/430 nm a 350/430 nm 

(excitace/emise) je oproti kontrolám více než dvakrát vyšší v listech s obnovenou 

biosyntézou cytokininů. 

U obou skupin koncentrace LFP vzrůstá s věkem. U fluoroforů s maximem 330/430 nm 

a 350/430 nm (excitace/emise) koncentrace vzrostla čtyřikrát. Až sedminásobné zvýšení 

jsme pozorovali u fluoroforů s maximem 390/430 nm (excitace/emise) v nejstarších 

listech. 

Spektra tří různě starých listů rostlin kontrolní skupiny KX jsou ukázána na obr. 20 (str. 

77). Oproti kontrolní skupině KS jsme detekovali tři vrcholy s excitačními a emisními 

maximy 330/430 nm, 350/430 nm a 380/430 nm během celého vývoje listu. Ukazuje se 

tak, že chemické složení LFP závisí i na typu kultivaru. 

Spektra listů skupiny CKX se zvýšenou aktivitou 

cytokinindehydrogenázy/cytokininoxidázy v průběhu celého rostlinného vývoje jsou 

uvedeny na obr. 21 (str. 78). Kvalitativně se neliší od svých kontrol. Snížená 
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koncentrace cytokininů se projeví v kvantitativním zastoupení jednotlivých fluoroforů 

(viz. obr. 22, 23 a 24 (str. 79 a 80)). Jak u kontrol, tak u CKX, jsme sledovali nárůst 

koncentrace LFP s věkem u všech tří vrcholů. U listů se sníženou koncentraci cytokininů 

jsme zaznamenali až dvojnásobně nižší zastoupení všech tří fluoroforů oproti kontrolám 

během celého vývoje listu. 

Porovnáním skupin transgenních rostlin a jejich kontrol vidíme, že spektra v obou 

skupinách jsou velmi podobná, tudíž změněná koncentrace cytokininů nemá vliv na 

kvalitativní změny v chemickém složení LFP. Z kvantitativního vyjádření je patrné, že 

koncentrace cytokininů má přímý vliv na produkci LFP. 
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Obr. 16: Excitační spektrum ch loroformových extraktů z li stů 2 (A), 5 (B) a 8 (C) skupiny 

SAG. 
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Obr. 17: Koncentrace fl uoroforů s maximem 330/430 nm (excitace/emise) 
v chloroformových extraktech z listů skupiny SAG a jejich kontrol. 
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Obr. 18: Koncentrace fl uoroforů s maximem 350/430 nm (excitace/emise) 
v chloroformových extraktech z listů skupiny SAG a jejich kontrol. 
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Obr. 19: Koncentrace fluoroforů s maximem 390/430 nm (excitace/emise) 
v chloroformových extraktech z listů skupiny SAG a jejich kontrol. 

76 



<I> ~ 
o N 
c: T""" ~ 
<I> 
o 
I/) 

~ .' 

v. ktrum chloroformovy . ch extraktů z listů 1 (A), 
Obr. 20: Excitac~I(~~ 7 (C) kontrolní skupinyKX. 

77 



Ol C 
~ ~ '! 

't'""" ~ 

C 
C1) 

C! 
~ 
C1) ... .. O ci ::J 

u:: O 

~ .. ~' ~99 

J::- _,.;t-1 I (\ ((\ ') 
,~ . (\, 

., IISS ' . \'3\\0 
101) ~ t"\ ..::." C\ 

11),.,.,) 300 '2-'fJv ý'" 

Obr. 21: Excitační spektrum chloroformových extraktů z listů 1 (A), 4 (B) 
a 7 (C) skupiny CKX. 
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Obr. 22: Koncentrace fl uoroforů s maximem 330/430 nm (excitace/emise) 
v chloroformových extraktech z listů skupiny CKX a jejich kontrol. 
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Obr. 23: Koncentrace fluoroforů s maximem 350/430 nm (excitace/emise) 
v chloroformových extraktech z listů skupiny CKX a jej ich kontrol. 
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Obr. 24: Koncentrace fluoroforů s maximem 380/430 nm (excitace/emise) 
v chloroformových extraktech z l i stů skupiny CKX a jejich kontrol. 

Spektrální rozlišení mnoha četných fluoroforů umožňuje metoda synchronních 

fluorescenčních spekter. Vzhledem ke komplexnímu charakteru výše uvedených spekter 

jsme tuto metodu aplikovali na naše vzorky. Synchronní spektra jsme měřili p ři 

konstantní diferencí mezi excitační a emisní vlnovou délkou 15 nm, 25 nm a 50 nm. 

Na obr 25 a 26 (str. 82) jsou ukázána fl uorescenčn í synchronní spektra s dife rencí 

15 nm naměřená u skupiny SAG a její kontroly (KS). U obou skupin jsme detekovali dva 

fluorofory s maximy 370/385 nm a 400/415 nm (excitace/emise). Z kvantitativního 

vyjádření (obr. 27 a 28, str. 83) je zřejmý nárůst koncentrace obou fl uoroforů se stářím 

listu. Zvýšená koncentrace cytokin inů v období senescence v listech transgenních rostlin 

se projeví mírným zvýšením produkce LFP. 

Synchronní spektra s diferencí mezi excitačn í a emisní vlnovou délkou 25 nm skupiny 

SAG a její kontroly (KS) jsou ukázána na obr 29 a 30 (str. 84). Charakterizovali jsme dva 

fluorofory s maximy 365/390 nm a 395/420 nm (excitace/emise). Koncentračn í rozdíly 

mezi senescujícími listy skupiny SAG a kontrol jsou patrné již z prezentovaných spekter. 

Obr. 31 (str. 85) nám dokumentuje, že u rostlin skupiny SAG je koncentrace fluoroforu 

s maximem 365/390 nm (excitace/emise) oproti kontrole dvakrát vyšší od počátku 
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senescence. Naproti tomu, zastoupení fluoroforu s maximem 395/420 nm 

(excitace/emise) je až čtyřikrát vyšší u listů transgenních rostlin v pozdní fázi 

senescence (obr. 32, str. 85). Zastoupení obou fluoroforů li neárně vzrůstá s věkem listu 

kontrol (KS). 

Obr. 33 a 34 (str. 86) ukazuje synchronní spektra s diferencí 50 nm mezi excitační 

a emisní vlnovou délkou skupiny SAG a její kontroly (KS). Zaznamenali jsme dva 

fluorofory s maximy 355/405 nm a 380/430 nm (excitace/emise). Koncentrace těchto 

fluoroforů vzrůstala s věkem listu kontrol. Zastoupení fluoroforu s maximem 355/405 nm 

(excitace/emise) bylo od počátku senescence u skupiny SAG dvojnásobné oproti 

kontrolám (obr. 35, str. 87). Produkce fluoroforu s maximem 380/430 nm 

(excitace/emise) nebyla ovlivněna zvýšenou produkcí cytokininů (obr. 36 , str. 87). 

Obdobné fluorescenční charakteristiky jsme pozorovali u synchronních spekter skupiny 

CKX a její kontroly (KX). 

U spekter s diferencí mezi excitační a emisní vlnovou délkou 15 nm (obr. 37 a 38, 

str. 88) je nejvíce zastoupen fluorofor s maximem 400/415 nm (excitace/emise). Jeho 

produkce vzrůstá s věkem listu skupiny CKX a její kontroly, ale koncentrace u 

transgenn ích rostlin s trvale sníženou hladinou cytokininů je až pětkrát nižší oproti jejich 

kontrolám (obr. 39, str. 89). 

Na druhé straně , produkce fluoroforu s maximem 400/425 nm (excitace/emise), který 

jsme detekovali u synchronních spekter s diferencí mezi excitační a emisní vlnovou 

délkou 25 nm (obr. 41 a 42, str. 90), byla výrazně ovlivněna koncentrací cytokininů jen u 

listu 5 a 8. Pokles oproti kontrole byl až dvojnásobný (obr. 40, str. 89). Jeho produkce 

vzrůstá s věkem u skupiny CKX. 

U synchronních spekter s diferencí mezi excitační a emisní vlnovou délkou 50 nm 

skupiny CKX a její kontroly (KX) jsme detekovali dva fluorofory s maximem 360/410 nm 

a 385/435 nm (excitace/emise) (obr. 43 a 44, str. 91). Produkce fluoroforu s maximem 

360/410 nm (excitace/emise) vzrůstala s věkem listu kontroln í skupiny, avšak jeho 

produkce u skupiny CKX byla konstantní u senescujících listů. Výsledný rozdíl byl více 

než dvojnásobný (obr. 45, str. 92). Rozdílná koncentrace cytokininů neměla vliv na 
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Obr. 25 : Synchronní fluorescenčn í spektra chloroformových extraktů z listů 2 (A), 4 (B), 
6 (C) a 8 (D) skupiny KS. Rozdíl vlnových délek mezi excitací a emisí je 15 nm. 
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Obr. 26: Synchronní fluorescenčn í spektra ch loroformových extraktů z listů 2 (A), 4 (B), 
6 (C) a 8 (D) skupiny SAG. Rozdíl vlnových délek mezi excitací a emisí je 15 nm. 
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Obr. 27: Koncentrace fluoroforů s maximem 370/385 nm (excitace/emise) 
v chloroformových extraktech z listů skupiny SAG a jejich kontrol. 
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Obr. 28: Koncentrace fluoroforů s maximem 400/415 nm (excitace/emise) 
v ch loroformových extraktech z li stů skupiny SAG a jejich kontrol. 
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Obr. 29: Synchronní fluorescenční spektra chloroformových extraktů z l istů 2 (A), 4 (B), 
6 (C) a 8 (D) skupiny KS. Rozdíl vlnových délek mezi excitací a emisí je 25 nm. 

o 
o 
c: 
~ o 

" V 
l-
Q 
:J 
[ 

3 

2 

o 

A 

3 O 
310 480 

Emission (nm) 

Obr. 30: Synchronní fl uorescenčn í spektra ch loroformových extraktů z listů 2 (A), 4 (B), 
6 (C) a 8 (D) skupiny SAG. Rozdíl vlnových délek mezi excitací a emisí je 25 nm. 
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Obr. 31: Koncentrace fluoroforů s maximem 365/390 nm (excitace/emise) 
v chloroformových extraktech z l istů skupiny SAG a jejich kontrol. 
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Obr. 32: Koncentrace fluoroforů s maximem 395/420 nm (excitace/emise) 
v chloroformových extraktech z l istů skupiny SAG a jejich kontrol. 
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Obr. 33: Synchronní fluorescenčn í spektra chloroformových extraktů z listů 2 (A), 4 (B), 
6 (C) a 8 (D) skupiny KS. Rozdíl vlnových délek mezi excitací a emisí je 50 nm. 
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Obr. 34: Synchronní fluorescenčn í spektra chloroformových extraktů z listů 2 (A), 4(B), 
6 (C) a 8 (D) skupiny SAG. Rozdíl vlnových délek mezi excitací a emisí je 50nm. 
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Obr. 35: Koncentrace fluoroforů s maximem 355/405 nm (excitace/emise) 
v ch loroformových extraktech z listů skupiny SAG a jejich kontrol. 
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Obr. 36: Koncentrace fl uoroforů s maximem 380/430 nm (excitace/emise) 
v chloroformových extraktech z listů skupiny SAG a jejich kontrol. 
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1.8 

o 

320 
Emission (nm) 

A 

B 

4- o 
460 

Obr. 38: Synchronní fluorescenčn í spektra chloroformových extraktů z listů 2 (A), 
4 (B) a 6 (C) skupiny CKX. Rozd íl vlnových délek mezi excitací a emisí je 15 nm. 
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Obr. 39: Koncentrace fluoroforů s maximem 400/415 nm (excitace/emise) 
v chloroformových extraktech z l i stů skupiny CKX a jejich kontrol. 
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Obr. 40: Koncentrace fluoroforů s maximem 400/425 nm (excitace/emise) 
v chloroformových extraktech z listů skupiny CKX a jejich kontrol. 

nd.-nedetekováno 

89 



v o 
c 

, V 
o 

" ~ 
o 
J 

~ 

8.3 

A 

B 
5 

/ 

4-00 4- O 
340 470 

Emission (nm) 

Obr. 41: Synchronní fluorescenční spektra chloroformových extraktů z li stů 2 (A), 
4 (B) a 6 (C) skupiny KX. Rozdíl vlnových délek mezi excitací a emisí je 25nm. 
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Obr. 42: Synchronní fl uorescenční spektra chloroformových extraktů z l istů 2 (A), 
4 (B) a 6 (C) skupiny CKX. Rozdíl vlnových délek mezi excitací a emisí je 25nm. 
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Obr. 43: Synchronní fl uorescenčn í spektra chloroformových extraktů z listů 2 (A), 
4 (B) a 6 (C) skupiny KX. Rozdíl vlnových délek mezi excitací a emisí je 50 nm. 
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Obr. 44: Synchronní fluorescenčn í spektra chloroformových extraktů z listů 2 (A), 
4 (B) a 6 (C) skupiny C KX. Rozdíl vlnových délek mezi excitací a emisí je 50nm. 
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Obr. 45: Koncentrace fluoroforů s maximem 360/410 nm (excitace/emise) 
v chloroformových extraktech z l i stů skupiny CKX a jejich kontrol. 
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Obr. 46: Koncentrace fluoroforů s maximem 385/435 nm (excitaceíemise) 
v ch loroformových extraktech z listů skupiny CKX a jejich kontrol. 
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5. 2. 3 Změny koncentrace proteinů v průběhu stárnutí listu 

Syntéza proteinů a jejich metabolický obrat je velmi důležitý parametr charakterizující 

vývoj listu. Proto jsme extrahovali frakce proteinů rozpustných a nerozpustných ve vodě, 

které jsme použili ke stanovení koncentrace proteinů a nitrotyrosinu (viz. kap. 5. 2.4). 

Průběh koncentrace rozpustných proteinů pro skupinu SAG a odpovídající kontrolu je 

uveden na obr. 47 (str. 94) a nerozpustných proteinů na obr. 48 (str. 94). 

U skupiny SAG i jejich kontrol koncentrace rozpustných proteinů klesá se stářím listu. 

Nezaznamenali jsme rozdíly mezi skupinou SAG a její kontrolou (obr. 47, str. 94). To 

nasvědčuje tomu , že zvýšená koncentrace cytokininů nemá vliv na produkci rozpustných 

proteinů . 

Na rozdíl od koncentrace rozpustných proteinů je koncentrace nerozpustných proteinů 

skupiny SAG (obr. 48, str. 94) v průběhu vývoje listu neměnná. V listech kontrol 

množství nerozpustných proteinů s věkem listu prudce klesá. V senescujících listech 

kontrol je tento rozdíl oproti listům skupiny SAG až dvojnásobný. 

Jak u rostlin se sníženým obsahem cytokininů (CKX), tak u jejich kontrol (KX) 

koncentrace rozpustných proteinů klesá s věkem listu. Nepozorovali jsme vliv nižší 

koncentrace cytokininů na produkci rozpustných proteinů (obr. 49 , str. 95). 

Na druhou stranu hladina nerozpustných proteinů u skupiny CKX, která klesala 

s věkem, byla oproti kontrolám až o padesát procent vyšší (obr. 50, str. 95). 

Ukazuje se tak, že metabolizmus nerozpustných proteinů je výrazně ovlivněn hladinou 

cytokininů. Opět narážíme na výrazné rozdíly ve složení kultivarů. Koncentrace 

nerozpustných proteinů v různých fázích vývoje listu se vzájemně liší. 
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Obr. 47: Celkové množství rozpustných protei nů v listech skupiny SAG a jejich 
kontrol. 
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Obr. 48: Celkové množství nerozpustných proteinů v listech skupiny SAG a jejich 
kontrol. 
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Obr. 49: Celkové množství rozpustných proteinů v listech skupiny CKX a jejich 
kontrol. 
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Obr. 50: Celkové množství nerozpustných protein ů v listech skupiny CKX a jejich 
kontrol. 
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5. 2. 4 Stanovení koncentrace nitrotyrosinu 

Nitrotyrosin detekovaný v buněčných proteinech slouží jako indikátor produkce 

reaktivních sloučenin dusíku a to zejména NO a peroxynitritu. Sledovali jsme hladinu 

nitrotyrosinu jak v rozpustných, tak nerozpustných proteinech pro bližší určení místa 

účinku RNS. Výsledky jsou vztaženy na celkové množství proteinu. 

Změny koncentrace nitrotyrosinu v rozpustných proteinech ve vývoji listu u skupiny SAG 

a její kontroly znázorňuje obr. 51 (str. 98). U kontrol je pozorovatelný prudký nárůst 

nitrotyrosinu s věkem listu. Koncentrační průběh u skupiny SAG se významně liší u listů 

s obnovenou produkcí cytokininů, která se projeví prudkým poklesem hladiny 

nitrotyrosinu. U nejstarších listů až dvojnásobně. 

Oproti tomu u nerozpustných proteinů nedochází k dramatickým změnám mezi skupinou 

SAG a její kontrolou. Na obr. 52 (str. 98) je pozorovatelný pokles hladiny nitrotytrosinu 

s věkem listu u kontrolní skupiny KS, který je nejvýznamnější u listu č. 2. Významný 

pokles koncentrace nitrotyrosinu jsme zaznamenali mezi listy 6 až 4 skupiny SAG oproti 

kontrolním listů m. 

Na obr. 53 (str. 99) je ukázán koncentrační průběh nitrotyrosinu v rozpustných 

proteinech u skupiny CKX a její kontroly KX. Signifikantni zvýšení jsme pozorovali u 

starých listů č. 2 kontrolní skupiny KX. Následně koncentrace poklesla u nejstarších listů 

(č . 1), ale hladina nitrotyrosinu byla stále značně vyšší než v mladých listech. 

Koncentrace nitrotyrosinu je u transgenní skupiny CKX prakticky konstantní. Výjimkou je 

nejstarší list č. 1, kde bylo nalezeno signifikantnímu zvýšení koncentrace nitrotyrosinu. 

Jeho hladina odpovídá hladině v kontrolní skupině KX. 

Situaci v nerozpustných proteinech skupiny CKX dokumentuje obr. 54 (str. 99). Hladina 

nitrotyrosinu v nerozpustných proteinech je až pětkrát vyšší oproti rozpustným 

proteinům. Kontrolní skupina KX vykazuje koncentrační nárůst do listu č. 3 a následně 

prudký pokles na úroveň mladých listů. Ve starých listech transgenní skupiny CKX jsme 

zaznamenali významný nárůst nitrotyrosinu, který byl až trojnásobný vzhledem ke 

kontrolám KX. 
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Koncentrace nitrotyrosinu u kontrol KX (obr. 53 a 54, str. 99) má během stárnutí odlišný 

průběh než u kontrol KS (obr. 51 a 52, str. 98). Kultivary se liší rovněž v celkové 

koncentraci nitrotyrosinu. Hladina nitrotyrosinu v rozpustných proteinech je až čtyřikrát 

nižší u kontrolní skupiny KX než ve skupině KS. Na druhou stranu koncentrace 

v nerozpustných proteinech je třikrát vyšší v KX než v kontrolní skupině KS. 
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Obr. 51 : Obsah nitrotyrosinu v rozpustných proteinech v listech skupiny SAG a jejich 
kontrol. 
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Obr. 52: Obsah nitrotyrosinu v nerozpustných proteinech v listech skupiny SAG a jejich 
kontrol. 
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Obr. 53: Obsah nitrotyrosinu v rozpustných proteinech v listech skupiny CKX a jejich 
kontrol. 
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Obr. 54: Obsah nitrotyrosinu v nerozpustných proteinech v listech skupiny CKX a jejich 
kontrol. 
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5. 2. 5 Stanovení koncentrace a-tokoferolu 

Míra poškození buněčného materiálu volnými radikály je též závislá na endogenní 

hladině antoxidantů. a-Tokoferol je hlavní zástupce antioxidantIJ ve frakci lipidů 

a ochraňuje buněčné membrány před atakem ROS. Sledovali jsme hladinu a-tokoferolu 

v průběhu stárnutí listu a vliv cytokininů na jeho produkci. 

Na obr. 55 (str. 101) je ukázán koncentrační průběh a-tokoferolu v listech skupiny SAG 

a jejich kontrol. U kontrol KS jsme sledovali nárůst koncentrace s věkem listu. 

Koncentrace a-tokoferolu vzrostla dvojnásobně. U transgenní skupiny SAG jsme 

naopak detekovali prudký pokles produkce a-tokoferolu v listech s obnovenou 

biosyntézou cytokininů, který odpovídal hladině v mladých listech. Což naznačuje, že 

přechodně zvýšená hladina cytokininů buď snižuje produkci či zvyšuje spotřebu a

tokoferolu. 

Nárůst koncentrace a-tokoferolu s věkem listu jsme též pozorovali u rostlin s trvale 

sníženou hladinou cytokininů a jejich kontrol jak je ukázáno na obr. 36 (str. 101). 

Koncentračn í průběh u obou skupin byl obdobný, ale listy transgenních rostlin 

obsahovaly třikrát méně a-tokoferolu než jejich kontroly. Ukazuje se tak, že snížení 

hladiny cytokininů během celého vývoje rostliny vede k trvalému poklesu produkce a

tokoferolu. 

Dále jsme zaznamenali rozdíl v produkci a-tokoferolu mezi jednotlivými kultivary. 

Kultivar Samsun kontrolní skupiny KX obsahuje dvakrát více a-tokoferolu během celého 

vývoje listu než kultivar Wisconsin kontrolní skupiny KS. 
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Obr. 55: Obsah a-tokoferolu v listech skupiny SAG a jejich kontrol. 
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Obr. 56: Obsah a-tokoferolu v listech skupiny CKX a jejich kontrol. 
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5.3 STUDIUM ANTIOXIDAČNÍHO MECHANIZMU BĚHEM STÁRNUTÍ 

LISTU Arabidopsis thaliana 

Délka života nezávisí jen na produkci volných radikálů, ale také na schopnosti předejít 

jejich tvorbě a na jejich odstraňování. Proto jsme sledovali změny antioxidačního 

mechanizmu během rostlinného vývoje v listech pěti rekombinantních inbredních linií 

(RIL- recombinant inbred lines) Arabidopsis tha/iana (RIL 45, 83, 232, 272 a 310) 

z populace Bay-O X Shahdara, které vykazovaly rozdílný senescenční fenotyp. Prvních 

šest listů jsme sbírali od 21. do 50. dne po výsevu. 

Pro určení míry senescence jsme sledovali koncentraci chlorofylu a a b a koncentrační 

poměr chlorofylu alb, které jsou jedny z hlavních senescenčních markerů u rostlin, 

pomocí HPLC. 

Antioxidanty tvoří širokou skupinu látek, které mají různé funkce. Především je to 

inaktivace tvorby volných radikálů. Zde má u rostlin největší význam xantofylový cyklus, 

který přeměňuje nadměrnou světelnou energii na tepelnou, a proto jsme sledovali jeho 

pigmenty (violaxantin, anteraxantin a zeaxantin). Navíc zeaxantin může degradovat 

ROS. 

Dále mohou antioxidanty odstraňovat ROS, které vznikají reakcí s primárními volnými 

radikály. Tato skupina obsahuje jak enzymy jako superoxiddismutázu (SOD), katalázu 

(CAT), askorbátperoxidázu (APX), glutationperoxidázu (GPX) a glutationreduktázu (GR), 

tak nízkomolekulární látky s antioxidačním charakterem jako l3-karoten a a-tokoferol, 

které jsou lipofilní, tak askorbát a glutation, které jsou hydrofilní. 

V naší práci jsme se zaměřili na sledování změn enzymové aktivity CAT, APX a GR 

spektrofotometricky. Dále jsme pozorovali kvantitativní změny koncentrace l3-karotenu 

(pomocí HPLC), askorbátu a glutationu (spektrofotometricky). 

Jako indikátor oxidačního poškození jsme spektrofotometricky sledovali MDA. 

Dále jsme pozorovali pomocí HPLC analýzy změny koncentrace pigmentů luteinu a 

neoxantinu, které jsou součástí světlosběrného komplexu. Lutein se také podílí na 
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nefotochemickém zhášen í. Navíc neoxantin a violoxantin jsou prekurzory kyseliny 

abscisové, tj. rostlinného hormonu, který hraje důležitou roli při regulaci senescence. 

5. 3. 1 Morfologické změny jednotlivých linií 

Rozdíly mezi jednotlivými rekombinantními imbredními liniemi Arabidopsis thaliana jsou 

popsány v publikaci Celiné Diaz (Diaz et a/., 2005). 

Práce sleduje žloutnutí u 35denních roset (obr. 56, str. 103). Největší intenzita žloutnutí 

byla zaznamenána u linie RIL 310. Dále u linií RIL 83 a RIL 232 byla pozorována nižší 

koncentrace chlorofylu oproti liniím RIL 45 a RIL 272, které nevykazovaly tento syndrom 

degradace chlorofylu (viz. kap. 4. 3). 

Dále se linie lišily přechodem z vegetativní do reprodukčn í fáze. Nejprve kvetla linie RIL 

45. Následovala linie RIL 232. V podobný čas kvetla linie RIL 272 a 83. Nejpozdější 

přechod byl zaznamenán u linie RIL 310. 

Další rozdíly byly v počtu listů a biomase. Nižší počet listů i biomasa byl pozorován u 

linií RIL 45 a RIL 232. Oproti tomu RIL 272, RIL 83 a RIL 31 0 měly vyšší počet l istů 

i biomasu. 

Dále byly sledovány metabolické změny během stárnutí prvních šesti listů. Z těchto 

experimentů plyne, že nejvíce senescující linie je RIL 310. Do skupiny brzo 

senescujících linií patří též RIL 83 a RIL 232. Naproti tomu linie RIL 45 a RIL 272 jsou 

zástupci pozdě senescujících linií. 

Obr. 56: 35 dní staré rosety pěti linií Arabidopsis tha/ia/a převzato z Diaz et a/., 2005. 
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5. 3. 2 HPLC analýza pigmentů 

Výrazné snížení koncentrace chlorofylu a a b jsme zaznamenali v listech linie RIL 310 

mezi 36. a 48. dnem po výsevu (ang. day after sowing - OAS). Pokles chlorofylu a byl 

více než dvanáctinásobný (obr. 57, str. 105) a chlorofylu b více než osminásobný (obr. 

58, str. 105). Dále jsme pozorovali pokles koncentrace u linie RIL 45 a 83, kde pokles 

byl už od 20. dne po výsevu až dvojnásobný u chlorofylu a a b. Nezaznamenali jsme 

signifikantní změny v množství chlorofylu během vývoje listu linií RIL 232 a 272. 

Pozorovali jsme podobný koncentrační průběh chlorofylu jako Celiné Diaz (Diaz et a/., 

2005) u linií RIL 310, RIL 83 a RIL 272. Oproti tomu linie RIL 45 a 232 vykazovaly 

rozdílný senescenční fenotyp. Vzhledem k tomu, že jsme pěstovali rostliny v jiném 

skleníku, dá se usuzovat, že linie RIL 45 a 232 jsou více citlivé na světlo než ostatní 

námi pěstované linie. 

Poměr chl alb, který je prezentován na obr. 59 (str. 106), nám ukazuje účinnost 

fotosyntézy. Nejprudší pokles jsme zaznamenali u listů linie RIL 310, kde poměr poklesl 

až o 40% a u RIL 83, kde jsme pozorova li strmý pokles u nejstarších listů , který byl až 

050%. 

Ukazuje se tak, že nejvíce senescujíci linie je RIL 310. K brzo senescujícím liniím patří i 

RIL 83 a RIL 45. Linie RIL 232 a RIL 272 jsou naopak zástupci pozdě senescujících linií. 
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Obr. 57: Srovnání koncentrace chlorofylu a v liniích RIL 45, 83,232, 272 a 310. 
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Obr. 58: Srovnání koncentrace chlorofylu b v liniích RIL 45,83, 232, 272 a 310. 
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Obr. 59: Srovnání poměru chlorofylu alb v liniích RIL 45,83, 232, 272 a 310. 

Xantofylový cyklus chrání rostlinnou buňku před nadměrným ozářením a tak před 

zvýšenou tvorbou volných radikálů během fotosyntézy. Tento cyklus zahrnuje 

vzájemnou přeměnu violaxantinu na anteraxantin a následně na zeaxantin pomocí 

deepoxidázy při zvýšeném ozářen í listu. Světelná energie je touto cestou přeměněna na 

tepelnou. 

Na obr. 60, 61 a 62 (str. 107 a 108) jsou ukázány koncentrační průběhy pigmentů 

xantofylového cyklu, které se vzájemně liší. 

Zaznamenali jsme pokles koncentrace violoxantinu u všech linií (obr. 60, str. 107). S 

výjimkou linie RIL 310, kde jsme nejprve sledovali 60% pokles od 29. do 43. dne a 

následně koncentrace vzrostla na původn í hodnotu. 

Pozorovali jsme prudké snížení koncentrace anteraxantinu (obr. 61, str. 108) u mladých 

listů u všech linií s výj imkou linie RIL 310. Zde jsme nepozorovali významné změny 

koncentrace během vývoje listu. 

Oproti tomu, jak je ukázáno na obr. 62 (str. 108), koncentrace zeaxantinu rostla s věkem 

listu. Nárůst u linie RIL 45 byl až 80%, u RIL 83 86% a u RIL 310 82%. 
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Na obr. 63 (str. 109) je prezentován deepoxidačn í stav (OPS) xantofylového cyklu 

během rostlinného vývoje. Signifikantní nárůst jsme pozorovali u linie RIL 83 a RIL 310, 

což odpovídá poklesu účinnosti xantofylového cyklu a tím snížení antioxidační ochrany 

fotosyntézy. Snížená obrana proti volných rad ikálům během stárnutí listu u linií RIL 310 

a RIL 83 může vést k jej ich zvýšené produkci , která spojena se stárnutím. Tomu 

odpovídá pokles koncentrace chlorofylu. 
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Obr.60 : Srovnání koncentrace cis-violoxantinu v liniích RIL 45,83,232,272 a 310. 
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Obr. 61: Srovnání koncentrace anteraxantinu v liniích RI L 45,83, 232, 272 a 310. 
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Obr. 62: Srovnání koncentrace zeaxantinu v liniích RIL 45, 83, 232, 272 a 31 0. 
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Obr. 63: Srovnání změn deepoxidačního stavu xantofylového cyklu v liniích RIL 45, 
83,232,272 a 310. 

Zaznamenali jsme podobný průběh koncentrace luteinu (obr. 64, str. 110) a neoxantinu 

(obr. 65, str. 110). Výrazný pokles mezi 36. a 48. dnem jsme sledovali u linie RI L 310. 

Dále koncentrace pozvolna klesala s věkem u linií RIL 45 a 83. Nezaznamenali jsme 

výrazné změny koncentrace ve vývoji listu linie RIL 232 a 272. 

Změny koncentrace /3-karotenu jsou ukázány na obr. 66 (str. 111). Nejvýraznější 

koncentrační snížení jsme zaznamenali u linie RIL 310 mezi 36. a 48. dnem po výsevu. 

Během celého vývoje listu množství /3-karotenu klesalo u linií RIL 45 a 83. Navíc u linie 

RIL 45 jsme pozorovali jeho přechodné zvýšení. Koncentrace u RIL 232 a 272 byla 

neměnná. 

Na základě srovnání markerů spojených se senescencí (ztráta chlorofylu, snížení 

účinnosti fotosyntézy charakterizované poklesem poměru Chl alb, poklesem 

koncentrace pigmentů světlosběrného komplexu, zvýšení DPS, akumulace zeaxantinu a 

poklesu koncentrace /3-karotenu) je zřejmé, že nejvíce podléhá senescenci linie RIL 310. 

Dále všechny senescenční znaky jsme zaznamenali u linie RIL 83 a RIL 45. 

Signifikantní změny jsme nezaznamenali během vývoje listu linie RIL 232 a 272. 
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Pokles antioxidačn í ochrany vede ke zvýšené tvorbě volných rad ikál ů. 
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Obr. 64: Srovnání koncentrace luteinu v liniích RIL 45, 83, 232,272 a 310. 

30 

-~ 25 
...: 
Cl 

.É 20 
'O =F 
E ~ 
S 15 
c 
; 
c 
ca 10 )( 
o 
CI) 

z . 
5 Ul ·u 

O +-----,-----~----~----r_----._----~--~ 

21 29 36 41 

OAS 

43 48 50 

-+- RIL45 

_ RIL 83 

RIL 232 

--*- RIL 272 
~RIL 31 0 

Obr. 65: Srovnání koncentrace cis-neoxantinu v liniích RIL 45, 83, 232, 272 a 310. 
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Obr. 66: Srovnání koncentrace ~-karoten u v liniích RIL 45,83, 232,272 a 310. 

5. 3. 3 Stanovení celkové antioxidačn í aktivity 

Kromě sledování koncentračn ího průběhu jednotlivých antioxidantů v acetonovém 

extraktu, jsme stanovili celkovou antioxidačn í aktivitu pomocí DPPH analýzy, která 

představuje integrální ukazatel ochrany před volnými rad ikály na úrovn i celého listu. 

Pozorovali jsme pokles aktivity v průběhu stárnutí listu u všech linií (obr. 67, str. 112). 

U linie RIL 83 jsme zaznamenali přechodné zvýšení 48. den po výsevu . 

Vzhledem k tomu, že jsme nepozorovali prudký pokles koncentrace ~-karotenu, luteinu 

a zeaxantinu během vývoje listu u všech linií, pravděpodobně jsou v acetonovém 

extraktu zastoupeny další látky, které mají antioxidační účinek a celková ochrana před 

volnými radikály klesá se stářím listu u všech lin ií. 
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Obr. 67: Srovnání celkové antioxidačn í aktivity v acetonových extraktech 
v liniích RIL 45,83, 232,272 a 310. 

5. 3. 4 Stanovení koncentrace askorbátu 

Askorbát je dů ležitý nízkomolekulární antioxidant, jehož redukovaná forma může přímo 

odstraňovat ROS a je substrátem askorbátperoxidázy. Dále regeneruje oxidovanou 

formu a-tokoferolu a je kofaktorem deepoxidázy v xantofylovém cyklu. 

Proto jsme sledovali množství askorbátu a zastoupení jeho redukované formy během 

celého vývoje listu Arabidopsis thaliana. 

Průběh celkového množství askorbátu v jednotlivých liniích, který je znázorněn na obr. 

68 (str. 113), se vzájemně liší. V linii RIL 45 koncentrace askorbátu postupně narůstala 

s věkem listu. Toto navýšení bylo více než o 57%. V listech linie RIL 83 jsme nejprve 

zaznamenali jeho 46% pokles a pak následný vzestup. Koncentrace askorbátu v listech 

sbíraných 50. den po výsevu byla vyšší než v nejmladších listech. U linie RIL 232 jsme 

nepozorovali změnu koncentrace až do 43. dne, ale 48. den množství askorbátu vzrostlo 

o 48%. Koncentračn í průběh v listech linie RIL 272 nevykazoval žádné signifikantní 
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změny. Postupný úbytek askorbátu se stá řím listu jsme pozorovali v listech lin ie RIL 

310. Pokles či nil 55%. 

Zastoupení redukovaného askorbátu ukazuje obr. 69 (str. 114). Největš í pokles jsme 

zaznamenali v listech linie RIL 310, kde množství redukovaného askorbátu kleslo o 

65%. Také jsme pozorovali pokles o 13% mezi 48. a 50. dnem po výsevu v listech linie 

RIL 45. Oproti tomu množství redukovaného askorbátu linie RIL 83 nejprve pokleslo na 

73% 48.den a následně vzrostlo na 96% 50.den po výsevu. Nezaznamenali jsme 

významnou změnu v listech linie RIL 232 a RIL 272 během celého vývoje listu. 

Ukazuje se tak, že biosyntéza askorbátu je zvýšena s nástupem senescence a následně 

klesá. Míra redukovaného askorbátu je ovl ivněna stupněm senescence. 
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Obr. 68 : Koncentrace askorbátu v liniích RIL 45, 83,232,272 a 310. 
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Obr. 69: Procentuální zastoupení redukovaného askorbátu v liniích RIL 45, 83, 
232,272 a 310. 

5. 3. 5 Stanovení koncentrace glutationu 

Glutation má antiox idační charakter díky nukleofi lnímu zbytku cysteinu. Kromě přímého 

vychytávání ROS je také substrátem glutationperoxidázy, která redukuje peroxid vodíku 

na vodu za současné oxidace glutationu. Dále regeneruje dehydroaskorbát na askorbát 

v askorbát-glutationovém cyklu a může také jako askorbát regenerovat a-tokoferol. 

Proto jsme se rozhodli sledovat zastoupení glutationu a jeho redukované formy během 

celého rostlinného vývoje v listech Arabidopsis thaliana. 

Jak je ukázáno na obr. 70 (str. 115), koncentrace celkového glutationu klesala se stá řím 

listu u všech linií. Největší pokles (69%) jsme zaznamenali v listech linie RIL 310. 

Podobně tomu bylo i u linií RIL 272 (64%) a RIL 83 (52%); 30% pokles jsme pozoroval i 

v listech linie RIL 45 a RIL 232. 
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Na druhou stranu, z procentuálního vyjádření redukovaného glutationu uvedeného na 

obr. 71 (str. 116), je zřejmé rozdílné zastoupení redukovaného a oxidovaného glutationu 

v jednotl ivých linií. 

Nejvýznamnější pokles jsme zaznamenali u linie RIL 310, kde hladina redukovaného 

glutationu poklesla během stárnutí listu až o 18%. 

Zastoupení redukovaného glutationu je tedy neměnné během vývoje listu a klesá až 

v poslední fázi senescence. 

Na rozdíl od askorbátu a /3-karotenu, zastoupení glutationu v listu výrazně klesá u všech 

linií. Míra poklesu koreluje se stupněm senescence. 
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Obr. 70: Koncentrace glutationu v liniích RIL 45, 83,232, 272 a 310. 
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Obr. 71: Procentuální zastoupení redukovaného glutationu v liniích RIL 45, 83, 
232,272 a 310. 

5. 3. 6 Stanovení aktivity katalázy 

K enzymům s antioxidačním účinkem patří kataláza (CAT), jejimž působen ím dochází 

k přeměně peroxidu vodíku na kyslík a vodu. Od ostatních enzymů , které rozkládaj í 

peroxid vodíku, se liší především vyšším Km, což znamená, že jde o enzym, který 

odstraňuje vyšší koncentrace peroxidu vodíku. 

Její aktivitu jsme sledovali ve třech různých fázích vývoje listu (obr. 72, str. 11 7). U 

všech linií jsme pozorovali prudký pokles aktivity se stářím listu. Zvýšenou aktivitu 

katalázy jsme pozorovali pouze u listu odebíraného 43. den linie RIL 232. 

Získané výsledky ukazují na rozdílnou počátečn í aktivitu katalázy v jednotlivých liniích. 

Snížení aktivity katalázy u starších listů vede zákonitě ke snížení schopnosti odstraňovat 

vyšší koncentrace peroxidu vodíku . 
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Obr. 72: Sledování změn aktivity katalázy v liniích RIL 45,83, 232,272 a 31 0. 

5. 3. 7 Stanovení aktivity askorbátperoxidázy 

Dalším z antioxidačn ích enzymů je askorbátperoxidáza (APX), která též redukuje 

peroxid vodíku na kyslík a vodu za současné oxidace askorbátu na dehydroaskorbát. Na 

rozdíl od katalázy účinně rozkládá peroxid vodíku už při jeho nízkých koncentracích. 

Pozorovali jsme nárůst aktivity s věkem listu viz obr. 73 (str. 118). Pokles aktivity jsme 

zaznamenali v poslední fázi senescence listu linie RIL 310, což koresponduje 

s poklesem koncentrace redukovaného askorbátu v senescujících listech linie RIL 310. 

Ze srovnání aktivity askorbátperoxidázy a katalázy je patrné, že během senescence je 

buňka chráněna pouze před nízkými, ale ne už před vyššími koncentracemi peroxidu 

vodíku. Tento nepoměr vede ke zvýšení hladiny peroxidu vodíku v buňce a následnému 

oxidačnímu stresu. 
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Obr. 73: Sledování změn aktivity askorbátperoxidázy v lin iích RIL 45,83, 232, 
272 a 310. 

5. 3. 8 Stanovení aktivity glutationreduktázy 

Na odbourávání peroxidu vodíku se také nepřímo podílí enzym glutationreduktáza. 

Glutationreduktáza (GR) redukuje oxidovaný glutation za spotřeby NADPH. Redukovaný 

glutation se účastní antioxidačn ích reakcí, a to jak jako substrát při degradaci peroxidu 

vodíku katalyzované glutationperoxidázou, tak p ři regeneraci dehydroaskorbátu na 

askorbát pomocí dehydroaskorbátreduktázy. 

Pokles aktivity glutationreduktázy s věkem listu jsme pozorovali u všech linií s výj imkou 

linie RIL 232, kde byla aktivita neměnná (obr. 74, str. 119). Zvýšenou aktivitu jsme 

zaznamenali v listu linie RIL 310 odebíraného 41. den a linie RIL 83 odebíraného 48. 

den po výsevu, které byly na počátku senescence. 

Hladina glutationu přímo koreluje s aktivitou glutationreduktázy. U linie RIL 83 jsme 

zaznamenali spoj itost mezi aktivitou enzymu a zastoupením redukovaného glutationu 

v listu. 
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Obr. 119: Sledování změn aktivity glutationreduktázy v liniích RIL 45, 83, 232, 
272 a 310. 

5. 3. 9 Stanovení koncentrace malondialdehydu 

Malondialdehyd (MDA) je relat ivně stabilní produkt radikálového napadení 

membránových lipidů, jehož produkci jsme sledovali v průběhu vývoje listu (obr. 75, str. 

120). 

Zaznamenali jsme nárůst koncentrace MDA s věkem listu u linie RI L 83. Hladina MDA 

v listech linie RIL 310 byla oproti ostatním liniím čtyřikrát vyšší. V liniích RIL 45, RIL 232 

a RIL 272 byla koncentrace konstantní. 

Hladina MDA nepřímo koreluje se změnami koncentrace ~-karotenu a luteinu během 

stárnutí listu u linií RIL 83 a 310, což naznačuje , že tyto dva antioxidanty se podílí na 

ochraně membrán před napadení volnými radikály. 
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Obr. 75: Sledování změn koncentrace MDA v liniích RIL 45, 83, 232, 272 a 310. 
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5. 4 STUDIUM VLIVU VOLNÝCH RADIKÁLŮ KYSLÍKU A DUSÍKU 

BĚHEM REPLIKA TIVNÍHO ST ÁRNUTÍ KVASINEK 

V této práci jsme sledovali vliv zvýšené produkce volných radikálů kyslíku v mutantech 

Saccharomyces cerevisiae obsahující konstitutivně aktivní Ras onkogen na stárnutí 

buňky. Pozorovali jsme buňky mladé (Y), staré před senescencí (P) a senescující buňky 

(S) a porovnávali se stejně starými buňkami kvasinek bez aktivního Ras onkogenu. 

Míru oxidačního poškození jsme sledovali detekcí LFP v chloroformových extraktech 

trojrozměrnými a synchronními fluorescenčními spektry a měřením koncentrace 

nitrotyrosinu v rozpustných proteinech metodou ELISA. 

Dále jsme pozorovali vliv volných radikálů na produkci a-tokofefolu, který je hlavním 

nepolárním antioxidantem, a tak chrání buněčné membrány před atakem volných 

radikálů . 

5. 4. 1 Fluorescenční spektra LFP 

Fluorescenčn í konečné produkty peroxidace lipidů jsme sledovali pomocí 

trojrozměrných fluorescenčních excitačních spekter. 

Nezaznamenali jsme kvalitativní změny ve složení LFP mezi různě starými buňkami a 

mezi mutantem a jeho kontrolou . Na obr. 76 (str. 122) je ukázáno trojrozměrné 

fluorescenční spektrum mladých buněk kontrol. 

Detekovali jsme tři vrcholy s maximem 340/400 nm, 317/420 nm a 310/380 nm 

(excitace/emise). Kvantitativní zastoupení jednotlivých vrcholů je znázorněno na obr. 77 

a 78 (str. 123) a je vyjádřeno v procentech (100% odpovídá mladým buňkám) . 

U kontrolních buněk jsme zaznamenali pokles koncentrace fluoroforů s věkem, který byl 

podobný u všech tří fluoroforů (obr. 77, str. 123). Hladina fluoroforů u mutantů Ras 

naopak s věkem buňky rostla (obr. 78, str. 123). Největší zvýšení jsme zaznamenali u 
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fluoroforu s maximem 310/380 nm (excitace/emise) v buňkách skupiny P. Mírný pokles 

jsme pozorovali u všech tří fluoroforů ve skupině S. 
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Obr. 76 : Excitační spektrum chloroformových extraktů mladých buněk kontrol. 

Ukazuje se tak, že kvasinky mohou metabolizovat či degradovat koncové produkty 

peroxidace lipidů. V buňkách mutantu Ras je produkce LFP během stárnutí naopak 

zvýšená. 

Pro bližší určení jednotlívých fluoroforů jsme zvolili metodu synchronních 

fluorescenčních spekter. Na obr. 79 (str. 124) jsou ukázána synchronní spektra 

kontrolních mladých (Y) a starých buněk před začátkem senescence (P) s rozdílem 35 

nm mezi excitací a emisí. Detekovali jsme vrchol s maximem 455/490 nm 

(excitace/emise), jehož intenzita narůstala s věkem buňky. Intenzita ostatních vrcholů 

byla neměnná během života kvasinky. 

Rozdílné výsledky byly naměřeny u buněk mutantu Ras obr. 80 (str. 124). Již u mladých 

buněk je intenzita fluoroforu s maximem 455/490 nm (excitace/emise) zvýšená. 

Se stářím buňky jsme nezaznamenali vyšší intenzitu maxima. Lze tedy předpokládat, že 

množství volných radikálů je již zvýšené v mladých buňkách mutantu Ras. 
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Obr. 77: Procentuální zastoupení jednotlivých fl uoroforů v buňkách kontrol. 
Výsledky jsou vztaženy ke koncentraci v mladých buňkách (Y). 

Statistická významnost * P< 0,05,** P< 0,01, *** P< 0,001 
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Obr. 78: Procentuální zastoupení jednotlivých fluoroforů v buňkách mutantu 
Ras. Výsledky jsou vztaženy ke koncentraci v mladých buňkách (Y). 

Statistická významnost * P< 0,05,** P< 0,01, *** P< 0,001 
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Obr. 79: Synchronní fluorescenční spektra chloroformových extraktů mladých 
kontrolních buněk (Y) a starých buněk před senescencí (P). Rozdíl vlnových 

délek mezi excitací a emisí je 35 nm. 
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Obr. 80: Synchronní fluorescenční spektra chloroformových extraktů mladých 
buněk mutantu Ras (Y) a starých buněk před senescencí (P). Rozdíl vlnových 

délek mezi excitací a emisí je 35 nm. 
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5. 4. 2 Stanovení koncentrace nitrotyrosinu 

Hladina nitrotyrosinu ukazuje, do jaké míry reaktivní formy dusíku, a to zejména NO a 

peroxynitrit, atakují proteiny v buňce. Výsledky jsou vztažené na celkové množství 

proteinu. 

Zaznamenali jsme statisticky významný nárůst koncentrace nitrotyrosinu v senescujících 

buňkách mutantu Ras oproti mladším buňkám mutantu a stejně starým buňkách kontrol 

(obr. 81, str. 125). 

Lze tedy předpokládat, že v buňkách kvasinek nedochází ke akumulaci nitrotyrosinu s 

věkem a že dochází k interakci nitrotyrosinu s volnými radikály v senescujících buňkách 

mutantu. 
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Obr. 81: Koncentrace nitrotyrosinu v rozpustných proteinech. 
Černé sloupce-kontrolní buňky, šedé sloupce-buňky Ras mutantu 

Statistická významnost * P< 0,05,** P< 0,01, *** P< 0,001 
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5.4.3 Stanovení koncentrace a-tokoferolu 

Celkový oxidační stav v buňce je ovlivněn hladinou antioxidantů. a-Tokoferol, který je 

hlavní zástupce antioxidantů ve frakci lipidů, chrání buněčné membrány před atakem 

volných radikálů . Sledovali jsme hladinu a-tokoferolu během stárnutí buňky a vliv 

zvýšené hladiny ROS na jeho produkci. Výsledky jsou vztažené na celkové množství 

proteinu. 

Na obr. 82 (str. 126) je ukázán koncentrační průběh a-tokoferolu. V kontrolách jsme 

pozorovali nárůst a-tokoferolu s věkem buňky. Na druhou stranu jsme zaznamenali až 

pětkrát nižší koncentraci a-tokoferolu v mladých buňkách mutantu Ras oproti mladým 

buňkách kontrol. Hladina byla neměnná během celého vývoje buňky mutantu. 

Zvýšená hladina volných radikálů během stárnutí je spojena se zvýšenou produkci a

tokoferolu v kontrolních buňkách, který pomáhá chránit buňku před radikály. Nižší 

koncentrace a-tokoferolu již v mladých buňkách mutantu Ras poukazuje na sníženou 

antioxidačn í obranu, která přetrvává po celý život buňky. 

'.~) J..-__ _ 

y p s 
Obr. 82: Koncentrace a-tokoferolu v kvasinkách. 

Černé sloupce-kontrolní buňky , šedé sloupce-buňky Ras mutantu 
Statistická významnost * P< 0,05,** P< 0,01 , *** P< 0,001 
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6 DISKUZE 

V této práci jsme se snažili ověřit platnost Harmanovy teorie stárnutí (Harman, 1965), 

která je založená na působení volných radikálů, na nových modelech stárnutí u rostlin a 

kvasinek. Zvolené modely nám navíc umožni ly díky svým specifickým vlastnostem 

studovat ovlivňování senescence několika faktory. Vycházeli jsme z faktu, že 

mechanizmy stárnutí na molekulární úrovni jsou u všech typů eukaryotních buněk 

obdobné (Hippeli et a/., 1999; Srbová et a/., 2001). 

6. 1 STUDIUM NEPOLÁRNÍCH ALDEHYDŮ BĚHEM STÁRNUTÍ 

DĚLOŽNÍCH LISTŮ FAZOLU 

Jak j iž bylo pozorováno v předchozích experimentech (Maguire and Haard, 1975; 

Wilhelmová and Wilhelm, 1981; Hudák et al., 1995), zaznamenali jsme výrazný narůst 

množství lipofuscinoidních pigmentů během stárnutí děložních listů fazolu (Phaseo/us 

vu/garis L. cv. Jantar). Lipofuscinoidní pigmenty představují složitou směs látek, která 

dosud nebyla zcela analyzována. Nacházejí se v lipofilní frakci buněk , kde se jinak 

vyskytuje jen málo přirozených fluoroforů . 

Pomocí HPLC analýzy jsme zjistili kvalitativní změny ve složení fluoroforů během 

stárnutí. Předchozí studie naznačují, že LFP vznikají reakcí aldehydických produktů 

peroxidace lipidů s primárními aminoskupinami (Chio and Tappel, 1969; Esterbauer et 

a/. , 1986; Yin, 1995; Yin, 1996). 

Analýza chromatografických frakcí hmotnostní spektroskopií odhalila odlišné zastoupení 

jednotlivých aldehydů mezi mladými a starými rostlinami, což je ve shodě s kvalitativními 

změnami LFP. V obou případech byl nejvíce zastoupen aldehyd C12 (dodekanal) . 

Tato zjištěn í podporují Harmanovu teorii stárnutí zahrnující oxidační reakce v procesu 

stárnutí rostlin . Dále tyto výsledky naznačují , že rostlinné aldehydické produkty 
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peroxidace lipidů se liší od živočišných, ve kterých je nejvíce zastoupen aldehyd 4-

hydroxynonenal (Tamura and Shibamoto, 1991). 

Zvýšená hladina lipofuscinoidních pigmentů odpovídá vyššímu ataku volných radikálů 

na membránové lipidy během peroxidace lipidů. 

6. 2 STUDIUM VLIVU CYTOKlNINŮ NA STÁRNUTÍ LISTŮ TABÁKU 

V této studii jsme se zabývali otázkou, do jaké míry ovlivňují hladiny cytokininů produkty 

radikálových reakcí, které se hromadí při stárnutí listu a zejména v jeho konečné fázi, 

senescenci. Také jsme sledovali změny koncentrace a-tokoferolu během stárnutí listu. 

a-Tokoferol je hlavním antioxidantem v buňce, který chrání buněčné membrány před 

atakem volných radikálů . Studium úlohy fytohormonů cytokininů nám umožnily 

transgenní rostliny tabáku (Nicotiana tabacum L. cv. Wisconsin) s přechodně zvýšenou 

hladinou cytokin inů v období senescence (označené SAG) a rostliny (Nicotiana tabacum 

L. cv. Samsun) s trvale sníženou hladinou cytokininů (označené CKX). 

Spektrální analýzou chloroformových extraktů listů jsme studovali konečné produkty 

peroxidace li pidů (LFP), které, jak bylo popsáno v literatuře, se hromadí s věkem listu. 

S využitím trojrozměrných spektrálních souborů a synchronních fluorescenčních spekter 

jsme charakterizovali řadu fluoroforů v experimentálních i kontrolních rostlinách. 

Fluorescenčn í spektra měřená ve formátu trojrozměrných excitačních souborů jsou 

kvalitativně analogická u rostlin s vneseným genem a jim odpovídajících kontrol. 

S nástupem senescence jsme u rostlin SAG a jejich kontrol zaznamenali navíc 

př ítomnost dvou nových fluoroforů, což dokumentuje, že s rozvojem senescence 

dochází ke kvalitativním změnám ve složení LFP. U rostlin CKX a jejich kontrol jsme 

pozorovali zastoupení těchto tří fluoroforů během celého vývoje listu. 

Jelikož studované genové manipulace byly provedeny s různými kultivary tabáku, měla 

každá experimentální skupina svou vlastní kontrolní skupinu, což byl příslušný kultivar 

bez vneseného genu. Při porovnání spekter obou kontrolních skupin byly patrné výrazné 
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změny, což ukazuje na to, že složení LFP je ovlivněno i dalšími genetickými vlivy. 

Z těchto výsledků je patrné, že cytokininy neovlivflují kvalitativní složení LFP. 

Intenzita jednotlivých fluoroforů byla použita i pro kvantitativní analýzu. U rostlin 

s přechodně zvýšenou hladinou cytokininů jsme zaznamenali vyšší zastoupení dvou 

fluoroforů než v kontrolách vobdobí senescence. Zastoupení všech tří fluoroforů u 

rostlin s trvale sníženou hladinou cytokininů bylo během celého vývoje listu nižší oproti 

kontrolám. Dosažené výsledky naznačují , že senescence je spojená se zvýšenou 

tvorbou LFP a navíc je přímo ovlivněna cytokininy. 

Analýza synchronních spekter nám umožnila bližší charakterizaci jednotlivých fluoroforů 

a sledovat jejich změny v průběhu stárnutí listů a rozdily mezi kontrolní skupinou a 

skupinou s vneseným genem. Výsledky potvrdily kvalitativní odlišnost mezi kultivary a 

přinesly další důkazy o kumulaci LFP v průběhu stárnutí a vlivu rozdílné koncentrace 

cytokininů na jejich tvorbu. 

Zjištění, že cytokininy podporují peroxidaci lipidů, je v rozporu s Harmanovou teorií, 

neboť zvýšená hladina cytokininů v listu je spojena se zvýšenou kumulaci oxidačního 

poškození l i pidů. Tento poznatek naznačuje, že cytokininy zasahují do tvorby 

lipofuscinoidních pigmentů jiným, dosud neznámým způsobem. 

Takže působení cytokininů na tvorbu LFP můžeme shrnout takto: cytokininy neovlivňují 

kvalitativní zastoupení jednotlivých fluoroforů, ale jejich pozměněná koncentrace je 

přímo úměrná kvantitativnímu zastoupení některých fluoroforů. 

Dále jsme sledovali produkci a místo účinku reaktivních sloučenin dusíku, která je 

detekovatelná na úrovni modifikace proteinů nitrotyrosinem. Proto jsme nejprve 

studovali změny vobsahu rozpustných a nerozpustných proteinů při stárnutí a 

senescenci listů. 

U obou typů geneticky modifikovaných rostlin a jejich kontrol jsme zaznamenali pokles 

koncentrace proteinů ve vodné fázi s věkem listu a nezaznamenali jsme rozdíly mezi 

experimentální a kontrolní rostlinou. Ukazuje se tak, že stárnutí listu je doprovázeno 

poklesem syntézy proteinů rozpustných ve vodě. Cytokininy nemají vliv na snížení 

aktivity proteosyntézy proteinů rozpustných ve vodě. 
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Zaznamenali jsme významný vliv cytokininů na metabolizmus proteinů nerozpustných ve 

vodě (tzn. membránových proteinů). Pokles koncentrace membránových proteinů 

s věkem listu jsme zaznamenali u obou kontrolních rostlin . U rostlin se zvýšenou 

hladinou cytokininů jsme změnu koncentrace membránových proteinů v průběhu života 

listu nepozorovali. Tyto výsledky naznačují, že cytokininy oddalují senescenci a tím i 

recyklaci živin, která je s ni spojena. 

Rostliny se sníženou koncentrací cytokininů vykazovaly sice pokles koncentrace 

proteinů nerozpustných ve vodě s věkem listu, ale tento pokles byl nižší než 

v kontrolních rostlinách. Toto pozorování je v souladu s prací Zuzany Mýtinové 

(Mýtinová el a/. (2006), která popsala, že tento typ rostliny stárne pomaleji než její 

kontrola. 

Ukazuje se tak, že metabolizmus nerozpustných proteinů je výrazně ovlivnitelný jak 

cytokininy, tak, díky rozdílnému koncentračnímu průběhu u kontrol, i působením 

nespecifických genů. 

Ze sledování hladiny nitrotyrosinu je patrný velký vliv druhu kultivaru na koncentrační 

průběh a na distribuci mezi frakce rozpustných a nerozpustných proteinů . Vyšší 

koncentraci nitrotyrosinu jsme zaznamenali ve frakci nerozpustných proteinů, což 

nasvědčuje, že reaktivní formy dusíku působí převážně kolem membrán. Ukazuje se, že 

během stárnutí listu dochází ke kumulaci poškození rozpustných proteinů reaktivními 

formami dusíku. 

Cytokininy ovlivňují produkci reaktivních forem dusíku nepřímo. Pozorovali jsme pokles 

nitrotyrosinu v rozpustných proteinech s nástupem senescence v listech skupiny SAG. 

Na druhou stranu jsme zaznamenali vyšší koncentraci nitrotyrosinu v nejstarších listech 

skupiny CKX ve frakci nerozpustných proteinů . 

To ukazuje, že cytokininy sice zabraňují poškození proteinů reaktivními formami dusíku, 

ale zároveň podporují poškození lipidů reaktivními formami kyslíku . 

Jelikož jsme se zabývali otázkou poškození lipidů volnými radikály, sledovali jsme 

endogenní hladínu a-tokoferolu, který je hlavním zástupcem antioxidantů s lipofilním 

charakterem a chrání tak buněčné membrány před atakem volných radikálů. 
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Pokles aktivity antioxidačních enzymů a koncentrace antioxidantů s věkem listu byl 

pozorován na mnoha rostlinných modelech (Munné-Bosch and Peňuelas, 2003; 

Dertinger et a/., 2003; Kanwischer et a/., 2005; Mýtinová et a/., 2006; Vanacker et a/., 

2006). Na druhou stranu hladina a-tokoferolu s věkem listu stoupá (Rise et a/., 1989; 

Dertinger et a/., 2003; Hollander-Czytko et a/., 2005; Kanwischer et a/., 2005), což jsme 

také pozorovali u obou typů kontrol a u rostlin s trvale sníženou hladinou cytokininů. 

Kvantitativní zastoupení a-tokoferolu bylo odlišné, a to jak mezi kultivary, tak v rostlinách 

se snáženou hladinou cytokininů. Sledovali jsme výrazný pokles koncentrace a

tokoferolu s nástupem nové biosyntézy cytokininů v listech transgeních rostlin SAG. 

Ulrike Dertinger nezaznamenala rozdíl mezi koncentračním průběhem a-tokoferolu 

v listech tabáku s přechodně zvýšenou hladinou cytokininů a kontrolou (Dertinger et a/., 

2003). 

Nárůst a-tokoferolu s věkem listu je spojován s degradací chlorofylu (Rise et a/., 1989; 

Dertinger et a/., 2003). Jedním z produktů katabolizmu chlorofylu, který je spojen ze 

senescencí listu, je fy tol (Hortensteiner and Krautler, 2000), který je prekurzorem 

biosyntézy a-tokoferolu (Fryer, 1992; Dertinger et a/., 2003). V senescujících listech byla 

pozorována zvýšená exprese enzymů, které jsou klíčové pro biosyntézu a-tokoferolu 

(Chrost et a/., 1999). Touto cestou rostlina pravděpodobně chrání své membrány během 

senescence (Fryer, 1992). 

S nástupem nové biosyntézy cytokininů v listu transgenní rostliny SAG nedochází 

k poklesu koncentrace chlorofylu během celého období senescence ve stejně starých 

listech kontrolních rostlin (Dertinger et a/., 2003). To by mohlo být důvodem námi 

pozorovaného poklesu koncentrace a-tokoferolu. 

Na druhou stranu nižší koncentrace a-tokoferolu s nástupem nové biosyntézy cytokininů 

v listech skupiny SAG může být způsobena jeho zvýšenou spotřebou. Snížená 

koncentrace tokoferolu může být důsledkem většího odbourávání, neboť jsme současně 

pozorovali vyšší tvorbu lipofuscinoidních pigmentů, které jsou produkty peroxidace lipidů 

způsobené volnými radikály. 
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Je otázkou, zda-Ii nižší koncentrace a-tokoferolu v nejstarších listech tabáku 

s přechodně zvýšenou hladinou cytokininů je způsobena jeho sníženou produkcí, což 

vede ke zvýšené tvorbě některých fluoroforů a nebo je naopak a-tokoferol 

spotřebováván v důsledku četnějších radikálových reakcí. Vzhledem k tomu, že snížená 

hladina a-tokoferolu je také spojena s poklesem nitrotyrosinu, může být a-tokoferol 

spotřebováván i během reakcí vyvolaných reaktivními formami dusíku. 

Uvedené výsledky tak přinášejí doklady o účasti volných radikálů v mechanizmu stárnutí 

a senescence orgánů rostlin. Ukázalo se, že efekt cytokininů je odlišný od představ 

vycházejících z jejich antioxidačních účinků. Mechanizmy, kterými cytokininy zvyšují 

produkci volných radikálů bude třeba ještě dále studovat. Vypracované metodiky, 

zejména synchronní fluorescenční spektra, mohou být využity k chemické charakterizaci 

klíčových složek LFP, které se nejvíce mění při senescenci. To by mohlo přispět 

k pochopení mechanizmů stárnutí na molekulární úrovni. 

6.3 STUDIUM ANTIOXIDAČNÍHO MECHANIZMU BĚHEM STÁRNUTÍ 

LISTU ARABIDOPSlS THALIANA 

Míra poškození buněčného materiálu není závislá jen na produkci volných radikálů, ale 

také na schopnosti buňky předejít jejich tvorbě a na jejich aktivním odstraňování. 

Sledovali jsme proto spojitost mezi stupněm senescence, který jsme určili z poklesu 

aktivity fotosyntézy, a účinnosti antioxidačního mechanizmu v prvních šesti listech pěti 

rekombinantních linií Arabidopsis thalia/a , které vykazovaly rozdílný senescenční 

fenotyp. 

Stupeň senescence jsme určili z poklesu koncentrace chlorofylu a a b a z poměru Chl 

alb. Poměr Chl al b určuje aktivitu fotosyntézy, protože proteiny, které obsahují chlorofyl 

a, jsou součástí reakčních center fotosyntézy a chlorofyl b je obsažen proteinech 

světlosběrného komplexu. 
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Fotosyntetický aparát je chráněn před volnými radikály na několika úrovních. 

Xantofylový cyklus účinně zabraňuje tvorbě volných radikálů při nadměrném ozáření 

přeměnou violoxantinu na zeaxantin přes meziprodukt anteraxantin za uvolnění tepla. 

Stupeň senescence koreloval s poklesem koncentrace violoxantinu a anteraxantinu. Na 

druhou stranu jsme zaznamenali nárůst koncentrace zeaxantinu a deepoxidačního stavu 

(DPS). Změny koncentrace pigmentů a DPS ukazují na pokles účinnosti xantofylového 

cyklu, který vede ke snížení antioxidační ochrany fotosyntézy a tak ke zvýšené tvorbě 

volných radikálů . Pokles aktivity xantofylového cyklu s věkem listu či za stresových 

podmínek byl již pozorován (Kranner et a/., 2002; Munné-Bosh and Peňuelas, 2003; 

Mýtinová et a/., 2006). 

Kromě xantofylového cyklu chrání chloroplasty řada dalších pigmentů . Obdobný 

koncentrační průběh jsme pozorovali u luteinu, neoxantinu a ~-karotenu. Hladina 

p igmentů klesala s věkem listu u nejvíce senescujících linií podobně jako v dalších 

studiích (Kranner et a/., 2002; Munné-Bosh and Peňuelas, 2003; Mýtinová et a/., 2006). 

Pokles antioxidačn í ochrany fotosyntézy je spojen se stupněm senescence, což 

potvrzuje úlohu volných radikálů při stárnutí listu . 

Z poklesu celkové antioxidační aktivity v acetonovém extraktu u všech linií, která určuje 

míru ochrany listu před volnými radikály, je zřejmé , že extrakt obsahuje další látky, které 

mají silný antioxidační charakter. Může se jednat o fenolické látky, které tvoří rozsáhlou 

skupinu sekundárních metabolitů a jsou hojně zastoupeny v rostlinném pletivu. Jedná se 

o silné donory vodíku či elektronu a tak vykazují antioxidační charakter (Moyer et a/. , 

2002; Blokhina et a/., 2003; Monje et a/., 2006) . 

Produkce askorbátu, který je hlavním antioxidantem ve vodné fázi, je závislá na stupni 

senescence. Jeho koncentrace klesala s věkem listu u nejvíce senescující linie. 

Podobný koncentrační průběh byl pozorován během stárnutí listu tabáku (Dertinger et 

a/., 2003), pistácie (Munné-Bosh and Peňuelas, 2003) a v listech myrty, které byly 

vystaveny vodnímu stresu (Kranner et a/., 2002). Na druhou stranu nejvyšší zastoupení 

askorbátu byla zaznamenána v listech hrachu, které byly na konci vegetativního období 

(Vanacker et a/., 2006). V ostatních liniích jsme pozorovali zvýšenou produkci askorbátu 

s nástupem senescence, která odpovídá zvýšené aktivitě askorbátperoxidázy. Ukazuje 
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se tak, že biosyntéza askorbátu je geneticky ovl ivnitelná a askorbát chrání buňku před 

oxidačním stresem. To potvrzuje i zastoupení redukovaného askorbátu během 

stárnutí buňky. Výrazný pokles jsme pozorovali jen u nejvíce senescující linie. 

Na rozdíl od askorbátu a l3-karotenu koncentrace glutationu, podobně jako v listech 

tabáku (Dertinger et a/., 2003), klesá s věkem listu a s tím i jeho účast na antioxidační 

ochraně listu. Produkce není ovlivněna senescenčním fenotypem listu. Stupeň 

senescence koreluje se zastoupením redukovaného glutationu. Ukazuje se, že 

v poslední fázi senescence se redukovaný glutalion spotřebovává či klesá jeho 

biosyntéza. Tomu odpovídá i pokles aktivity glutationreduktázy s věkem listu, který byl 

pozorován i u ostatních rostlinných modelů (Dertinger et a/., 2003; Vanacker et a/., 

2006). 

Z poklesu enzymatické aktivity katalázy s věkem listu je zřejmé, že senescující list není 

chráněn před vysokými koncentracemi peroxidu vodíku a tudíž je vystaven oxidačnímu 

stresu. 

Nárůst koncentrace malondialdehyhu (MDA), který ukazuje míru radikálového poškození 

membránových lipidů, byl pozorován během stárnutí listu u několika modelů (Munné

Bosh and Peňuelas, 2003; Vanacker et a/., 2006). Zaznamenali jsme zvýšenou hladinu 

MDA u nejvíce senescující linie a nárůst s věkem listu u dříve senescující linie. 

Vzhledem k tomu, že poškození membránových lipidů je nepřímo úměrné koncentraci 13-

karotenu a luteinu (podobně jako ve studii Munné-Bosh and Peňuelas, 2003), ukazuje 

se, že tyto dva antioxidanty se účastní spolu s a-tokoferolem membránové obrany před 

atakem volných radikálů. 

Námi předkládané výsledky potvrzují pokles antioxidační aktivity se stářím listu 

Arabidopsis thalia/a, který koreluje se stupněm senescence. Zaznamenali jsme 

rozdílnou biosyntézu a aktivitu antioxidantů v závislosti na senescenčním fenotypu 

rostl iny. Jedná se tedy o nepřímý důkaz účasti volných radikálů při stárnutí rostlinné 

buňky. 
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6. 4 STUDIUM VLIVU VOLNÝCH RADIKÁLŮ KYSLÍKU A DUSÍKU 

BĚHEM REPLIKA TIVNÍHO STÁRNUTÍ KVASINEK 

V této studii jsme sledovali vliv zvýšené endogenní hladiny volných radikálů na stárnutí 

kvasinek. V tomto případě jde o sledování odlišného fenoménu , tzv. replikativního 

stárnutí, jehož mechanizmus je odlišný od senescence rostlin, jíž jsme se věnovali v 

předcházející části. 

Jak již bylo zmíněno, lipofuscinoidní pigmenty (LFP) jsou stabilní koncové produkty 

peroxidace lipidů, jejichž koncentrace narůstá s věkem buňky (Yin, 1995; Yin, 1996; 

Maguire and Haard, 1975; Wilhelmová and Wilhelm, 1981 ; Hudák et a/., 1995). 

Změny zastoupení LFP jsme sledovali stejnými metodami, které jsme použili na 

rostliných modelech. V trojrozměrných fluorescenčních excitačních spektrech jsme 

zaznamenali tři fl uorofory , které byly zastoupeny v buňkách mladých, starých a v 

buňkách před senescencí. Pozorovali jsme obdobný pokles koncentrace všech 

fluoroforů s věkem kontrolní buňky. To ukazuje, že kvasinka je schopná metabolizovat, 

degradovat, či exocytovat konečné produkty peroxidace lipidů . Tato vlastnost je 

ojedinělá a nebyla zatím pozorována v jiných biologických modelech. 

V buňkách mutantu Ras, ve kterých byla vyšší produkce volných radikálů, jsme 

pozorovali nárůst koncentrace LFP s věkem buňky. Tento jev podporuje názor, že volné 

radikály způsobuji oxidační poškození, které se kumuluje. 

Metodou synchronních fluorescenčních spekter jsme sledovali intenzitu fluoroforu, která 

narůstala s věkem kontrolní buňky. Zastoupení tohoto fluoroforu bylo v buňkách mutantu 

zvýšené díky zvýšené produkci ROS již v mladých buňkách a bylo neměnné v průběhu 

života buňky. Díky tomu, že nedochází ke kvalitativním změnám během stárnutí buňky a 

mezi kontrolou a mutantem, ukazuje se tak, že volné radikály se účastní stárnutí buňky. 

Vl iv reaktivních forem dusíku na stárnutí kvasinek jsme studovali pomocí detekce 

hladiny nitrotyrosinu. Signífikantní nárůst nitrace proteinů v senescujících buňkách 

mutantu Ras naznačuje, že produkce volných radikálů odvozených od reaktivních forem 

kyslíku je doprovázena i produkcí radikálů odvozených reaktivních forem dusíku. 
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Nepozorovali jsme kumulaci poškozeni proteinů reaktivními formami dusíku se stárnutím 

kontrolních buněk. 

Zvýšená produkce volných radikálů během stárnutí je, jak jsme pozorovali v listech 

tabáku, spojena se zvýšenou produkcí a-tokoferolu kontrolních buněk, který 

pravděpodobně chrání buněčné membrány během stárnutí. Na druhou stranu produkce 

a-tokoferolu byla snížena již v mladých buňkách mutantu Ras. Ukazuje se tak, buď že je 

antioxidační ochrana v těchto buňkách snížená natolik, že nejsou schopné zvýšit 

sníženou hladinu a-tokoferolu v průběhu stárnutí buňky a nebo je a-tokoferol 

spotřebováván volnými radikály tak rychle, že jeho hladina se nestačí obnovovat. 

Prezentované výsledky potvrzují účast volných radikálů v mechanizmu stárnutí a 

senescence kvasinek. Ukazuje se, že příčina stárnutí kvasinek je jiná než kumulace 

oxidačního poškození lipidů a proteinů. Kvasinky pravděpodobně metabolizují, degradují 

nebo odstraňuji oxidační produkty (LFP) exocytózou, ne však produkty nitrace proteinů. 

Na druhou stranu zvýšená produkce volných radikálů v buňkách mutantu Ras, která 

se projeví zkrácením doby života, je spojena s větším poškození buněčného materiálu 

a s poklesem antioxidační ochrany. 
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6 ZÁVĚR 

Stárnutí rostlinných orgánů je doprovázeno zvýšenou produkci volných radikálů a tím i 

vyšší tvorbou produktů radikálových reakcí. 

Studium mechanizmu oxidačního poškození při stárnutí rostlin prokázalo analogii s 

radikálovým poškozením pozorovaným při stárnutí živočichů . Potvrdili jsme účast 

nepolárních aldehydů při peroxidaci lipidů během stárnutí děložního listu fazolu . 

Pozorovali jsme specifický nárůst některých aldehydů s věkem dělohy, což odpovídalo 

kumulaci fluorescenčních koncových produktů peroxidace lipidů. Během peroxidace 

lipidů v rostlinné buňce je nejvíce tvořen dodekanal oproti živočišné, kde je nejvíce 

produkován 4-hydroxynonenal. 

Zvýšená tvorba aldehydů a lipofuscinoidních pigmentů je důsledkem vyšší tvorby 

volných radikálů během stárnutí děložniho listu fazolu, což odpovídá Harmanově teorie 

stárnutí. 

Rostlinné hormony cytokininy oddaluji senescenci u rostlin. Jedna z hypotéz o jejich 

působení byla založena na jejich antioxidačním účinku. V této studii jsem prokázala, že 

vliv cytokininů je komplexní a jejich působení není dáno jejich antioxidačními 

vlastnostmi, které mají při testováni in vitro. 

Během stárnutí listu tabáku jsme pozorovali zvýšenou tvorbu lipofuscinoidních 

pigmentů. U rostlin s přechodně zvýšenou hladinou cytokininů jsme zaznamenali vyšší 

zastoupení většiny fluoroforů než v listech kontrol v období senescence. Koncentrace 

většiny fluoroforů u rostlin s trvale sníženou hladinou cytokininů byla během celého 

vývoje listu nižší než v kontrolách. Toto pozorování naznačuje přímý vliv cytokininů na 

tvorbou LFP. 

Koncentrace indikátoru produkce reaktivních sloučenin dusíku, proteinového 

nitrotyrosinu , vzrůstá se stářím listu tabáku. Cytokininy pravděpodobně zabraňjí 

kumulaci nitrotyrosinu a tak ohrání rostlinu. Reaktivní formy dusíku působí převážně na 

úrovni buněčných membrán. 
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Ukazuje se, že zvýšenou produkcí a-tokoferolu rostlinná buňka chrání membrány 

během senescence. Pozorovali jsme pokles koncentrace a-tokoferolu se zvýšenou 

hladinou cytokininů. Příčinou koncentračního snížení může být buď pokles biosyntézy a

tokoferolu v důsledku nižší degradace chlorofylu, nebo zvýšená spotřeba a-tokoferolu 

během radikálových reakcí vyvolaných reaktivními formami kyslíku a dusíku. 

Senescence listu tabáku je doprovázena vyšší produkcí volných radikálů, a to 

odvozených od kyslíku i od dusíku. Sledované parametry však byly ovlivňovány i dalšími 

neurčenými g,eny, což bylo patrné z rozdílů mezi kontrolními kultivary. 

Při stárnutí listu Arabidopsis thaliana jsme zaznamenali pokles antioxidačních 

mechanizmů v korelaci se stupněm senescence. Přitom současně stoupají produkty 

radikálového napadení (MDA), což prokazuje účast volných radikálů v mechanizmu 

stárnutí tohoto modelu. 

Replikativní stárnutí kvasinek nevykazuje charakteristický růst LFP během senescence, 

což může být známkou zvýšené antioxidační aktivity charakterizované vzrůstem 

tokoferolu. U mutantu se zvýšenou endogenní produkcí volných radikálů se nárůst LFP 

při stárnutí objeví spolu s nárůstem produktů reaktivních sloučenin dusíku. To dokládá, 

že běžná antioxidační ochrana organizmu může být překonána za patologických situací. 

Naše modely se chovaly z hlediska Harmanovy teorie stárnutí konformně. Pozorovali 

jsme kumulaci oxidačního poškození lipidů v děložních listech fazolu, v listech tabáku a 

Arabidopsis tha/iana a u mutantu Ras během stárnutí. V listech tabáku a v mutantu Ras 

jsme navíc zaznamenali kumulaci poškození proteinů reaktivními formami dusíku 

s věkem . Pokles antioxidačního mechanizmu během stárnutí listu Arabidopsis thaliana 

nám nepřímo potvrdil účast volných radikálů, a tak i Harmanovu teorii. 

Na druhou stranu jsme sledovali některé jevy, které jsou v rozporu s Harmanovou teorii. 

V listech tabáku se zvýšenou hladinou cytokininů, které, oproti kontrolám, nevykazují 

viditelné známky senescence, jsme zaznamenali výrazně vyssl zastoupení 

lipofuscinoidnich pigmentů a tak není zřejmé , zdali kumulace radikálového poškození 

lipidů je příčina stárnutí. Během replikativního stárnutí kvasinek nedochází ke kumulaci 

produktů oxidačn ího poškození lipidů a proteinů a ukazuje se, že příčina stárnutí 

kvasinek je jiná. 
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Vzhledem k tomu, že jsme nepozorovali jednotnost projevu stárnutí na námi zvolených 

modelech, je otázkou zda-Ii Harmanova teorie stárnutí platí pro všechny typy organizmů. 
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