
Závěry

V tomto oddíle shmuji hlavní qýsledky, které jsem ziskala v publikacích3 a 4'

Na zakladě poznatků z literatury a na základě vlastních experimentů jsem prokáza|a,

Že protein DHN5 můŽe b;it pouŽíván k rozlišení odrud ječmene s různou úrovní

dosažené mrazuvzďornosti. Pro detekci rozdílů v akumulaci proteinu DHN5 jsem se

rozhodla použít metodu lD SDS-PAGE spojenou s detekcí proteinu DHN5 na

imunoblotech pomocí specifi cké primární protilátky.

Chlad vede k indukci zýšené úrovně mrazuvzďomosti a k indukci exprese genu Dhn5

a proteinu DHN5 u odrůd ječmene patřících ke všem rustovým typům - přesívky,

ozimé i jamí odrudy. V průběhu otuŽení se však objevují rozdíIy spojené s různým

rustovým typem, které jsou pravděpodobně podmíněny ruzným vývojem rostlin. Jarní

odrudy, které nemaji jarovizaci, ustávají ve zvyšování indukované mrazwzdomosti a

akumulace proteinu DHN5 dříve neŽ odrudy ozimé a přesívky (přesívky sice také

nemají jarovizaci, a|e dokéží indukovat mrazuvzdomost srovnatelnou s ozimými

odrudami v důsledku obdobného vývoje - schopnosti setrvat poměrně dlouhou dobu

ve vegetativní fáni vývoje zapodmínek krátkodenního světelného reŽimu).

Akumulace proteinu DHN5 je indukována chladem a míra akumulace proteinu DHN5

je u ruzně odolných odrud odlišná. U sady 2l odrůd byla zjištěna statisticky významná

korelace mezi akumulací proteinu DHN5 a dosaŽenou úrovní mrazuvzdornosti po 2I

dnech otužení. Nutno však připomenout. Že tato korelace byla zjištěna především

proto, Že v souboru odrud pouŽitém v tomto pokuse byly zjištěny velké rozďíIy

v dosažené úrovni mrazuvzdomosti.

Po vystavení rostlin chladovému působení se jak u jarní odrůdy Atlas 68, tak i u ozimé

odrudy Igri zvýšila úroveň dosaŽené mrazwzdomosti. U obou odrud se rovněž začal

akumulovat protein DHN5. V průběhu otuŽení se však mezi oběma odrudami objevily

rozdí|y, které souvisely sodlišnou dynamikou jejich vývoje' Zatimco u odrůdy Atlas

68 zaěa|aúroveň dosažené mrazlvzďornosti a akumulace proteinu DHN5 klesat jIžpo

3 týdnech otuženi, u rostlin odrudy Igri se uroveň indukované mtazuvzďornosti a

akumulace proteinu DHN5 zvyšovala až do doby splněni jarovizačního požadavku (9

týdnů otuŽení). U odrudy Atlas 68 jsem totiŽ prokázala jsem výrazně časnější přechod

do reproduktivního stadia vývoje ve srovnání s odrudou lgri.
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Na základě souběžného sledování dynamiky indukované mrazuvzdornosti, akumulace

proteinu DHN5 a vývoje vzrostného vrcholu mohu tvrdit, že přechod do

reproduktivního stadia vývoje (indikovaný tvorbou dvojitých hrbolků) předchází

pokles dosaŽené úrovně mrazuvzdornosti a akumulace proteinu DHN5 u odrudy Atlas

68 i u odrůdy lgri. Dále mohu na zák|adě svých výsledků wrdit, Že vzájemný vztah

mezi akumulací proteinu DHN5 a dosaŽenou úrovní mtazuvzdomosti je závislý na

vývojovém stadiu rostlin. Korelaci mezi akumulací proteinu DHN5 a dosaženou

úrovní mrazuvzdornosti jsem nalezla pouze u rostlin ve vegetativním stadiu vývoje.

Naopak u rostlin v reproduktivním stadiu vývoje jsem nalez|a výrazné rczdí|y

v dynamice vývoje dosaŽené mrazuvzdornosti a akumulace proteinu DHN5. Tyto

rozdí|y mohou být vysvětleny tím, Že mrazuvzdornost je kvantitativní znak

determinovaný mnoha faktory a úroveň akumulace dehydrinů je pouze jedním z nich.

Studium vlivu otužení na sadu odrud Atlas 68, Igri a soubor dihaploidních linií

ukáza|o, že rustový typ nemá rozhodující vliv na akumulaci proteinu DHN a na

dosaŽenou úroveň mrazuvzdornosti v počátečních stadiích otužení, avšak

rozhodujícím způsobem ovlivňuje dlouhodobé udržení (angl. maintenance) zvýšené

úrovně indukované mrazuvzdorrnosti a akumulace proteinu DHN5 v průběhu

dlouhodobého otužení.
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