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Zoznam použitých skratiek

ABA kyselina abscisová

APX askorbát peroxidáza

ATP adenozíntrifosfát

BR brassinosteroid

BRL brassinolid

BRs brassinosteroidy

CAT kataláza

CS castasteron

cv. kultivar

DNA deoxyribonukleová kyselina

EBR epibrassinolid

ET etylén

GAs giberelíny

GR glutathion reduktáza

HBR homobrassinolid

JA kyselina jasmónová

MDA malondialdehyd

mRNA mediátorová ribonukleová kyselina

PEG polyetylénglykol 6000

PN čistý výnos fotosyntézy

POD peroxidáza

RO alkoxy radikál

ROS reaktívne formy kyslíku

RuBisCO ribulóza-1,5-bisfosfát-karboxyláza/oxygenáza
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RWC relatívny obsah vody

SA kyselina salicylová

SOD superoxid dismutáza

Spm spermín

ZR trans-zeatín ribozid
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Abstrakt

     Brassinosteroidy sú steroidné fytohormóny so širokým spektrom účinkov. Pri vystavení rastlín 

stresu suchom zlepšujú ich prežitie a zvyšujú odolnosť, a tým aj výnos. Odpoveď rastlín regulujú 

priamo (syntézou metabolitov) a/alebo nepriamo (indukciou antioxidačných zlúčenín a enzýmov), 

často v interakcii s inými fytohormónami. Experimenty študujúce vplyv brassinosteroidov na 

reakciu rastlín stresovaných vodným deficitom sa líšia v rôznych parametroch. Ich správna 

interpretácia je preto zložitá. 

Abstract

     Brassinosteroids are steroid phytohormones with a wide range of effects. They improve 

survivance of plants exposed to drought stress, increase their resistence and yield therethrough. 

They regulate the response of plants directly (via synthesis of metabolits) and/or indirectly (via the 

induction of antioxidant compounds and enzymes), often in interaction with other phytohormones. 

Experiments studying influence of brassinosteroids on response of plants stressed with water deficit 

differ in several parameters. Their correct interpretation is complicated conseguently.

Kľúčové slová:

brassinosteroidy, BR mutanty, biochemické a fyziologické charakteristiky, fytohormóny, 

stres suchom, odolnosť na sucho, reaktívne formy kyslíku

Keywords:

brassinosteroids, BR mutants, biochemical and physiological characteristics, phytohormones, 

drought stress, drought resistance, reactive oxygen species (ROS)
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1.    Úvod 

1.1. Od objavenia po súčasný status

     Pri produkcii plodín sa celosvetovo aplikujú chemické regulátory. Súčasne s prácou na syntéze 

nových potencionálnych regulátorov sa pátra po prirodzených a ekologicky bezpečných 

substanciách. Hľadanie nových aktívnych rastlinných látok v peli, iniciované v šesťdesiatych 

rokoch minulého storočia Ministerstvom poľnohospodárstva Spojených Štátov (United States 

Department of  Agriculture) a Japonskou Nagoya University, viedlo k objavu substancie nazvanej 

brassin. Tá pri teste stimulovala rast druhého internódia Phaseolus vulgaris L. (Yokota, 1999). Prvý 

charakterizovaný brassinosteroid (BR), brassinolid (BRL), pochádzal zo včelami pozbieraného peľu 

repky (Brassica napus L.) (Grove et al., 1979). Po intenzívnej práci na odhalení štruktúry, 

nasledovala jeho syntéza (Ishiguro et al., 1980; Fung a Siddall, 1980) a príprava štruktúrne 

podobných zlúčenín (Thompson et al., 1979; Kohout et al., 1991) alebo pátranie po nich (Abe et  

al., 1982). Termín brassinosteroid (BR) zaviedli v roku 1982 Thompson et al.. V súčasnosti sú 

brassinosteroidy (BRs) považované za samostatnú triedu steroidných fytohormónov (Bishop a 

Yokota, 2001; Zullo a Adam, 2002).  

1.2. Fyziologické zmeny súvisiace s BR-deficienciou a BR-insenzitivitou

     V 90-tych rokoch minulého storočia bola izolácia a charakterizácia trpasličích BR mutánt 

nevyhnuteľná pre uznanie BRs ako rastlinných rastových hormónov (Yuan et al., 2010). Neskôr 

molekulárne genetické štúdie BR-deficientných a BR-insenzitívnych mutánt potvrdili ich dôležitú 

úlohu pri vývine rastlín a viedli k identifikácii a charakterizácii niekoľkých BR signálnych 

komponent (Divi et al., 2010). 

     Fenotyp BR trpasličích mutánt Arabidopsis thaliana L.: dwf1, cpd/dwf3, dwf4, dwf5, det2/dwf6, 

ste1/dwf7, Pisum sativum L.: lka a lkb a Solanum lycopersicum L.: dwarf, sa líši od giberelínových 

a auxínových tým, že má tendenciu viac sa odchylovať vo vývoji listov alebo v tme, BR mutanty 

pri absencii exogénne pridaných BRs nemajú problém s klíčivosťou a ako jediné získavajú 

opätovne svôj pôvodný divoký fenotyp pri exogénnej aplikácii BRs (Kwon a Choe, 2005; Yokota, 

1997). BR trpasličie mutanty Arabidopsis thaliana L. sú charakterizované fenotypom s krátkym 

robustným vzrastom, redukovanou fertilitou, predĺženou životnosťou a okrúhlymi listmi s 

tmavozeleným zvlneným okrajom. Pri pestovaní v tme vykazujú mutanty abnormálne etiolačné 

správanie, zahŕňajúce redukovaný rast hypokotylu, otvorené klíčne listy a absenciu apikálneho 

háku. Zakrslý vzrast je spôsobený jednosmernou redukciou veľkosti orgánov a teda obmedzeným 
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dĺživým rastom. Menší bunečný objem, pri zachovaní rovnakého počtu chloroplastov ako má 

divoká varianta, spôsobuje tmavšie zelené sfarbenie (Kwon a Choe, 2005).

     Pretože BR-deficiencia vedie k zakrslému rastu a redukovanej fertilite, nejaví sa zníženie BR 

aktivity pomocou straty funkcie biosyntetických (napr. DWF4, DET2, CPD u Arabidopsis thaliana  

L.) alebo signálnych génov (napr. BRI1, BAK1, BIN2, BSU1, BES1, BZR1 u Arabidopsis thaliana  

L.), ako vhodná voľba pre manipuláciu s výnosom. V rozpore s týmto očakávaním, mierne zvýšenie 

hladiny BRs alebo BR signalizácie, viedlo k signifikantnému nárastu výnosu, vďaka zmenám v 

architektúre rastlín. V BR-deficientnej mutante Oryza sativa L., osdwarf4-1, boli identifikované 

gény dvoch cytochrómov P450, CYP90B/OsDWARF4 a CYP724B1/D11, účastniacich sa 

limitujúceho kroku biosyntézy BRs, C-22 hydroxylácie. Jeden sa účastní najmä klíčenia a 

reprodukčného vývinu a druhý kontroluje inklináciu listov. Strata funkcie prvého vedie k polo-

zakrslému fenotypu s malými semenami, zatiaľčo strata funkcie toho druhého má za následok nižší 

vzrast a vzpriamené listy. Pri hustej výsadbe bola nadzemná biomasa mutantných rastlín so 

vzpriamenými listami takmer o 40% väčšia v porovnaní s divokou formou. Zvýšenie výnosu je 

pripisované faktu, že vzpriamené listy umožňujú lepšie prenikanie svetla k nižšie rastúcim listom a 

tým zvyšujú mieru fotosyntézy, čo vedie k nárastu veľkosti latí (Sakamoto et al., 2006).

     BRs ovplyvňujú niektoré dôležité poľnohospodárske charakteristiky ako je doba kvetu, stavba 

tela, výnos semien a tolerancia voči stresu, preto genetická manipulácia ich biosyntézy, premeny a 

percepcie ponúka jedinečnú možnosť signifikantného zvýšenia výnosu plodín prostredníctvom 

zmeny metabolizmu a ochrany pred enviromentálnymi stresmi. Genetické manipulácie BR aktivity 

už vskutku viedli k zvýšeniu výnosu niektorých plodín o 20-60%, potvrdzujúc tak dôležitosť 

ďalšieho výskumu BR pre zlepšenie produktivity (Divi a Krishna, 2009).  

1.3. Charakteristika brassinosteroidov ako fytohormónov

     BRs sú triedou rastlinných polyhydroxysteroidov, všadeprítomných naprieč celou ríšou rastlín a 

štruktúrne príbuzných steroidným hormónom zvierat a hmyzu (Krishna, 2003; Yuan et al., 2010). V 

súčasnosti bolo identifikovaných vyše 70 BRs (Kohout et al., 1991; Yokota, 1997; Khripach et al., 

1999; Fujioka, 1999; Bajguz a Tretyn, 2003). Vyskytujú sa vo všetkých častiach vyšších rastlín, 

vrátane koreňov (Sasse, 2003). V mladých rastúcich pletivách je hladina BRs vyššia ako v 

dospelých pletivách. Vo všeobecnosti, peľ a nezrelé semená sú bohatým zdrojom BRs, zatiaľčo ich 

koncentrácia vo vegetatívnych pletivách je v porovnaní s ostatnými hormónmi veľmi nízka (Bajguz 

a Tretyn, 2003). Systém BR receptorov, u rastlín na povrchu bunečných membrán (Janeczko et al., 

2010), je podobný signálnej dráhe využívajúcej transmembránové receptorové kinázy u živočíchov. 
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To je v kontraste s tvorbou intracelulárneho komplexu receptor-steroid, ktorý priamo reguluje 

expresiu génov v jadre u živočíchov. Tieto pozorovania naznačujú, že aj keď zvieratá a rastliny 

používajú podobné zlúčeniny (steroidy) pre reguláciu svojho vývinu, signálne systémy pre tieto 

zlúčeniny majú zrejme nezávislý pôvod v dvoch ríšach. Ďalšou odlišnosťou medzi receptormi je, že 

gén pre najdôležitejší BR receptor (BRI1 u Arabidopsis thaliana L. a jeho analógy u iných 

rastlinných druhov), je exprimovaný vo všetkých typoch pletív (Ross a Reid, 2010). Receptor je 

serín/treonín kináza, umiestnená na povrchu bunečnej membrány, s receptorovou doménou na 

vonkajšej strane membrány a intracelulárnou kinázovou doménou, ktorá je aktivovaná naviazaním 

BR. 

1.4. Výskyt v rastlinnej ríši

     V poslednej dekáde sa významne zlepšilo naše porozumenie evolúcie fytohormónov, a to najmä 

vďaka identifikácii mnohých receptorov a súčastí signálnych dráh hormónov, ako aj dostupnosti 

genómových sekvencí niekoľkých modelových organizmov (Ross a Reid, 2010). Santner a Estelle 

(2009) dospeli k záveru, že signálny systém BRs sa pravdepodobne neobjavil až do evolučného 

rozdelenia machov a cievnatých rastlín. Okrem bežného výskytu v rastlinách krytosemenných, boli 

už BRs izolované zo šiestich nahosemenných, z jednej výtrusunej cievnatej rastliny (Equisetum 

arvense L.), z machorastu (Marchantia polymorpha L.) a zo zelenej riasy (Hydrodictyon 

reticulatum L.) (Bajguz a Tretyn, 2003). Informácie o výskyte BRs v iných, ako krytosemenných 

rastlinách, sú ale natoľko rôznorodé, že nie sme schopní určiť, či sú ich biosyntetické dráhy 

identické s tými v rastlinách krytosemenných. Naznačujú ale prítomnosť škály podobných zlúčenín, 

najmä v rastlinách nahosemenných (Fujioka, 1999). Samotná prítomnosť poskytuje BRs potenciál 

účastniť sa v týchto systémoch v úlohe hormónov, i keď môžu byť proste prítomné ako sekundárne 

metabolity. Každopádne, v súčasnosti nedisponujeme BR mutantami iných, ako krytosemenných 

rastlín.  Rovnako nebola ani potvrdená prítomnosť BRs v hubách, baktériách alebo v rastlinných 

patogénoch všeobecne, čo je v kontraste s poznatkami o auxíne a giberelínoch (Ross a Reid, 2010). 

1.5. Pôsobenie brassinosteroidov

     BRs regulujú expresiu mnohých génov, ovplyvňujú aktivitu komplexných metabolických dráh a 

podieľajú sa významnou mierou na vývojových a fyziologických procesoch, včetne podpory 

bunečného rastu a delenia, fotomorfogenézie, diferenciácie xylému, klíčenia semien a dozrievania 

plodov (Clouse a Sasse, 1998), apikálnej dominancie a senescencie (Sasse, 2003), v in vitro 
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kultúrach stimulujú proliferáciu kalusu (Hu et al., 2000) a bunečnú regeneráciu, napr. u karfiolu 

(Sasaki, 2002). Ich výskumu sa od roku 1986, kedy Hamada objavil zmierňujúci efekt na stresované 

rastliny, venuje značné úsilie. Početné štúdie naznačujú, že BRs podporujú schopnosť rastlín 

vysporiadať sa s abiotickým stresom, spôsobeným ťažkými kovmi, množstvom vody, zasolením, 

vysokými alebo nízkymi teplotami alebo s biotickým stresom, napríklad útokom patogénov 

(Khripach et al.,1999; Sakurai et al., 1999;  Krishna, 2003; Ali et al., 2008; Bajguz a Hayat, 2009; 

Divi a Krishna, 2009; Hayat et al., 2010). Len málo z týchto procesov je objasnených dostatočne na 

to, aby sa dala jednoznačne určiť endogénna fyziologická úloha BRs (Ross a Reid, 2010). Taktiež 

korelácia medzi stresom a endogénnou hladinou BRs u vyšších rastlín je stále málo preskúmaná 

(Bajguz, 2009). 

     Je všeobecne známe, že BRs ovplyvňujú rôzne vývojové procesy. Tie majú svoju vlastnú 

spätnoväzbovú reguláciu a nevyhnuteľný dopad na iné procesy a zároveň interagujú s inými 

vplyvmi. Tými môžu byť iné hormóny a makromolekulárne signály, vnútorné podmienky na 

bunečnej a orgánovej úrovni ako kyslosť (pH), koncentrácia iónov a metabolitov, rovnako ako aj 

vonkajšie podmienky (Sasse, 2003). 

     V tejto práci by som sa chcela zamerať na úlohu brassinosteroidov v rastlinách vystavených 

stresu suchom. Pribúdajúce publikácie na túto tému naznačujú všeobecné očakávanie, že s 

pochopením mechanizmu interakcii a pôsobenia BRs na prežívanie a zvýšenie výnosu rastlín v 

podmienkach s nedostatkom vody, sa ich aplikácia a/alebo modifikácia ich signalizácie stanú 

celosvetovo bežne používanou prirodzenou prevenciou pred následkami stresu suchom pri 

pestovaní plodín.   

     

2.    Úloha brassinosteroidov v odpovedi rastlín na stres

2.1. Interakcia brassinosteroidov s inými fytohormónami

     Rastlinné hormóny neregulujú stresové odpovede skrz lineárnu dráhu, ale pomocou komplexnej 

molekulárnej siete (Yuan et al., 2010). Na základe molekulárnych štúdii sa predpokladá, že existuje 

vzájomné prepojenie medzi BRs a inými fytohormónami. V týchto štúdiách sa jednalo prevažne o 

modifikácie expresie génov hormonálnej syntézy a/alebo signálnych intermediátov. Tieto interakcie 

odhalili zmeny v endogénnej hladine ostatných hormónov, pripisované synergetickému efektu pri 

exogénnom ošetrení BRs. BRs zvýšili produkciu etylénu v epikotyle Vigna radiata L. (Arteca et al., 

1983). BRs mali tiež aditívny efekt na predlžovanie stonkových segmentov pri aplikácii giberelínov 

(GAs) (Mayumi a Shibaoka, 1995) alebo synergetický efekt pri aplikácii auxínu (Cohen a Meudt, 

1983; Katsumi, 1991). V intaktnom smenáčku Arabidopsis thaliana L. vyvolalo použitie BRs a 
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giberelínov (GAs) alebo BRs a auxínu synergetický nárast predlžovania hypokotylu (Tanaka et al., 

2003). Nedávne pokroky v porozumení BR-auxínových interakcí môžu slúžiť ako paradigma pre 

možné multiúrovňové interakcie hormónov. Auxín a BRs spoločne ovplyvňujú množstvo cieľových 

génov (zo SAUR a AUX/IAA génovej rodiny), z ktorých väčšina súvisí s rastovými procesmi 

(Hardtke, 2007). Počet génov ovplyvňovaných jednotlivými hormónmi je však len malou 

podmnožinou génov pod vplyvom individuálnych hormónov (Goda et al., 2004). Bolo tiež 

dokázané, že bioaktívne BRs vplývajú na transport auxínu (Li et al., 2005; Symons et al., 2008). 

Exogénna aplikácia BRs má tiež vplyv na hladiny rôznych endogénnych cytokinínov (Gaudinová et  

al., 1995). Známym antagonistom BR signalizácie je kyselina abscisová (ABA) (Bajguz, 2009). Je 

možné, že BRs zohrávajú úlohu v tlmení odpovede na ABA a ich neprítomnosť môže znásobovať 

alebo modifikovať ABA signál (Friedrichsen et al., 2002). Zhang et al. (2011) sa domnievajú, že 

BR-indukovaná produkcia oxidu dusnatého (NO) a NO-aktivovaná biosyntéza ABA, sú dôležité 

mechanizmy odolnosti rastlín na vodný stres. Iná štúdia predpokladá , že ABA a BRs spoločne 

zvyšujú odolnosť na sucho u Sorghum vulgare L.(Xu et al., 1994a,b). BRs tiež ovplyvňujú odpoveď 

rastlín na stres, a to prostredníctvom stimulácie syntézy kyseliny jasmónovej (JA) (Müssig et al., 

2000; Schaller et al., 2000) alebo využívaním spoločných signálnych ragulátorov ako kyselina 

salicylová (SA) (Divi et al., 2010). 

  
Obr. 1: Generalizovaný model stresovej signálnej siete rastlín. ABA, kyselina abscisová; BRs, 

brassinosteroidy; ET, etylén, JA, jasmónová kyselina; SA, salicylová kyselina. Prevzané z Bajguz a 

Hayat (2009)
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     Pri hodnotení molekulárnych zmien asociovaných s BR-indukovanou odolnosťou na stres 

musíme mať na mysli, že nie všetky zmeny v expresii génov budú reprezentovať BR primárne 

odpovede; je pravdepodobné, že niektoré zmeny budú mať svoj pôvod v interakciách BRs s inými 

hormónami (Krishna, 2003). 

2.2. Brassinosteroidy a stres

     Rastliny reagujú na biotické a abiotické faktory v prostredí. Tie zahŕňajú vplyv ťažkých kovov, 

poranenie, sucho, vysokú salinitu, zmeny teploty a osvetlenia a útok patogénov alebo škodlivého 

hmyzu. Abiotický stres vedie k morfologickým, fyziologickým, biochemickým a molekulárnym 

zmenám. Sucho, salinita, extrémne teploty a oxidatívny stres sú často vzájomne prepojené a môžu 

spôsobovať podobné bunečné poškodenie (Bajguz a Hayat, 2009). 

Obr. 2: Účinky brassinosteroidov na rastliny vystavené alebo podliehajúce rôznym stresom. 

Prevzané z Bajguz a Hayat (2009)
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2.3. Pôsobenie vodného deficitu na rastliny

     Stres suchom je definovaný ako podmienky, pri ktorých je množstvo vody dostupnej pre rastliny 

tak malé, že sú nevyhovujúce pre rast rastlinných druhov (Zhu, 2001; Egert a Tevini, 2002). V jeho 

dôsledku je redukovaná veľkosť listov, prolongácia stonky a rast koreňa, sú narušené vodné pomery 

v rastline a znižuje sa efektivita hospodárenia s vodou. Rastliny disponujú širokou škálou 

fyziologických a biochemických odpovedí na bunečnej i organizmálnej úrovni, ktoré minimalizujú 

dopad stresu suchom, čím sa celý fenomém stáva komplexným. Asimilácia oxidu uhličitého v 

listoch je redukovaná najmä uzavieraním prieduchov, poškodením membrány a narušenou aktivitou 

rôznych enzýmov, najmä však tých, ktoré sa účastnia fixácie oxidu uhličitého a syntézy ATP. 

Zvýšený tok metabolitov cez fotorespiračnú dráhu zvyšuje oxidačnú záťaž na pletivá a pri oboch 

procesoch vznikajú reaktívne formy kyslíku (ROS). Poškodenia, ktoré ROS spôsobujú v 

biologických makromolekulách pri strese suchom, patria medzi hlavné prekážky rastu (Farooq et  

al., 2009b).  

     Sucho vyvoláva celú škálu odpovedí, od tých na morfologickej až po molekulárnu úroveň, 

pozorovateľných na rastline vo všetkých fenologických štádiách rastu, nech už sa vodný deficit 

vyskytne kedykoľvek. Tak, ako u väčšiny ostatných abiotických stresov, je nadzemná časť rastliny s 

listami zasiahnutá suchom viac, ako jej koreňový systém (Farooq et al., 2009b). 

     Rôzne druhy odpovede rastlín na sucho sú relatívne dobre známe, zatiaľčo prejav rastlín v 

komplexnejšom prostredí, v ktorom sa prekrýva viac druhov stresových faktorov, dokážeme 

predpovedať len čiastočne. Je to dôsledok toho, že rastliny musia súčasne odpovedať na rôzne 

stresové faktory, napríklad na sucho, nadmerné osvetlenie a teplotu, ktoré sa spolu často vyskytujú 

v poľných podmienkách. Výsledky takto komplexného pôsobenia sa väčšinou dajú len ťažko 

odhadnúť z jednofaktorovej štúdie (Zhou et al., 2007).  

     Stres suchom je považovaný za omedzujúci faktor rastlinnej výroby. Pre minimalizovanie 

škodlivých účinkov bolo už použitých mnoho látok. Jedným typom týchto látok sú BRs, so svojimi 

antioxidačnými vlastnosťami (Behnamnia, 2009b). 

3.    Brassinosteroidy a stres suchom

3.1. Výskum vplyvu brassinosteroidov na rastliny stresované suchom

     Stres suchom je jedným z najbežnejších enviromentálnych stresov, ovplyvňujúcich rast a vývoj 

rastlín. Nedostatok vody vedie k rôznym modifikáciám rastlín, vrátane uzatvárania prieduchov, 

zhadzovania listov a zmien v zložení bunečnej steny alebo plazmatickej membrány, čo môže mať za 
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následok zníženie rastu, spôsobené poklesom fotosyntézy a turgoru (Jager et al., 2008).  

V pokusoch Schillinga et al. (1991) viedlo vystavenie rastlín Beta vulgaris L. stresu z nedostatku 

vody k redukcii hmoty hlavného koreňa, úmernej úrovni stresu. Ošetrenie BRs plne kompenzovalo 

redukciu biomasy, zapríčinenú miernym stresom suchom. Zlepšenie rastu koreňa u ošetrených 

rastlín, v porovnaní s neošetrenými, bolo pozorované výhradne v podmienkach stresu z nedostatku 

vody. Nárasty biomasy ale korelovali s nárastom aktivity kyslej invertázy v mladých listoch, ktorá 

rastline zrejme poskytovala viac asimilátov, vzhľadom k ich väčšej veľkosti. S akumuláciou 

biomasy a vyšším výnosom semien zrejme súvisí translokácia asimilátov z listov (Zhang et al., 

2008). Ošetrenie BRs tiež napomohlo k zlepšeniu rastových charakteristík a vyššiemu výnosu 

napríklad pri pokusoch s vodným stresom u Phaseolus vulgaris L. (Upreti a Murti, 2004), alebo u 

Triticum aestivum L. (Janeczko et al., 2010). Na tom istom pokusnom modele boli zaznamenané 

nepatrné rozdiely v účinku BRs na dva rôzne kultivary (Sairam, 1994b). Nakoniec pri strese 

suchom na aplikáciu BRs lepšie reagovala odroda na sucho tolerantná. Sairam (1994a,b), Yuan et  

al. (2010) a Farooq et al. (2009a; 2010) pozorovali, že aplikácia BRs zlepšila asimiláciu uhlíku a 

dusíku stabilizáciou membránových štruktúr v stresových podmienkach, a tým aj celkový rast a 

fotosyntézu rastlín.      

     BR-indukované zlepšenie účinnosti fotosyntézy môže byť spôsobené stomatálnymi alebo 

nestomatálnymi faktormi, alebo ich kombináciou (Dubey, 2005). Vplyv BRs na vodivosť 

prieduchov zaznamenali napríklad Hayat et al. (2000) alebo Fariduddin et al. (2003). Nestomatálne 

limitácie účinnosti fotosyntézy môžu súvisieť s fotosyntetickými pigmentmi, koncentráciou a 

aktivitou enzýmu ribulóza-1,5-bisfosfát-karboxyláza/oxygenáza (RuBisCO) a využitím 

asimilačných produktov (Dubey, 2005). Yu et al. (2004) považujú za prijateľné vysvetlenie, že 

exogénna aplikácia BRs zvyšuje kapacitu asimilácie oxidu uhličitého  v Calvinovom cykle 

prostredníctvom zvýšenia počiatočnej aktivity RuBisCO. V ďalších experimentoch ošetrenie BRs 

zmiernilo znižovanie obsahu chlorofylu a asimilačnej rýchlosti, zvýšilo efektivitu fotosystému II a 

aktivitu enzýmov ako RuBisCO (Zhang et al., 2008), nitrátreduktáza a glutamín syntáza (Sairam, 

1994a).  

     Aplikácia BRs v podmienkach stresu suchom zlepšila hospodárenie s vodou a zvýšila jej obsah v 

listoch. Relatívny obsah vody (RWC) koreloval pozitívne s transpiráciou a negatívne s difúznou 

odolnosťou prieduchov (Sairam, 1994a). Rozdielnu reakciu dvoch genotypov Zea mays L. 

pozorovali Li a van Staden (1998a): sadenice na sucho tolerantnej odrody boli schopné udržať si 

vyšší RWC a difúzny odpor a znížiť relatívnu vodivosť a transpiráciu v období vodného stresu. 

Ošetrenie naopak znížilo RWC v sadeniciach na sucho citlivých, aj keď priaznivo ovplyvnilo ich 

relatívnu konduktivitu, transpiráciu a difúzny odpor. Nárast RWC v podmienkach vodného stresu 

14



nastal v dôsledku zlepšenia aktívneho príjmu vody a stability membrán (Sairam, 1994a,b). 

     Stres suchom narušuje vodné pomery v rastlinách, ale vďaka exogénnej aplikácii BRs je možné 

zachovať pomery vody v pletivách, pravdepodobne stimuláciou protónových púmp (Khripach et al., 

2003), zvýšenou aktivitou aquaporínov (Morillon et al., 2001), aktiváciou nukleových kyselín a 

syntézy proteínov (Bajguz, 2000) a reguláciou expresie génov (Fellner, 2003; Müssig, 2005; 

Haubrick a Assmann, 2006). 

     Kagale et al. (2007) pozorovali zvýšenú akumuláciu mediátorovej RNA (mRNA) rd29A, ERD10 

a RD22 v sadeniciach Arabidopsis thaliana L. ošetrených epibrassinolidom (EBR) v počiatočných 

fázach stresu suchom, neskôr sa ale tento rozdiel vyrovnal, v niektorých prípadoch bola akumulácia 

v neskorších fázach ešte vyššia v neošetrených rastlinách. ERD10 a rd29a gény kódujú triedu 

proteínov, s molekulárnou funkciou podobnou chaperonínom, zabraňujúcich agregácii proteínov 

počas stresu suchom (Goyal et al., 2005). Ich zvýšená transkripcia v počiatočných fázach ukazuje, 

že EBR-ošetrené rastliny tolerujú stres lepšie už od začiatku. Pozitívny vplyv BRs  (zvýšená 

syntéza a akumulácia proteínov teplotného šoku a elongačných faktorov) na expresiu génov na 

post-transkripčnej úrovni  naznačuje, že tento efekt súvisí s ďalším nárastom hladiny proteínov 

(Dhaubhadel et al., 2002). Vyššia expresia transkriptov BNP1P1 a BnD22 v sadeniciach Brassica 

napus L. ošetrených EBR tiež korelovala s nárastom odolnosti na sucho, čo môže byť čiastočne 

zapríčinené navrhovanou funkciou týchto génov, ako sú lepšia distribúcia vody a lepšia obrana pred 

zvýšenou produkciou proteáz v priebehu stresových podmienok (Kagale et al., 2007). Možná 

súvislosť BRs s konrolou aktivity aquaporínov bola navrhnutá v nepriamej štúdii (Morillon et al., 

2001). Kagale et al. (2007) vo svojich pokusoch potvrdili koreláciu medzi EBR a expresiou jedného 

z génov aquaporínov, BNP1P1. V kontraste k BNP1P1 a BnD22, transkripty Btg-26 a dehydrínové 

homológy sa viac akumulovali v neošetrených rastlinách Brassica napus L., indikujúc tak v nich 

vyššiu úroveň stresu.

     Pustovoitova et al. (2001) sa domnievajú, že zlepšená osmoregulácia súvisela tiež s akumuláciou 

osmoticky aktívnych látok. Predpokladá sa, že preventívne ošetrenie BRs môže zmierniť 

nepriaznivé následky stresu suchom prostredníctvom zníženia oxidačného poškodenia membrán, 

pravdepodobne indukciou kompatabilných rozpustných látok pre osmotickú stabilizáciu a 

aktiváciou antioxidačného obranného systému rastliny (Khripach et al., 2000; Behnamnia et al., 

2009b; Fariduddin et al., 2009). Vo viacerých experimentoch bolo dokázané, že aplikácia BRs 

zvyšuje obsah voľných aminokyselín, napríklad prolínu (Vardhini a Rao, 2003; Li et al., 2008 ; 

Zhang et al., 2008; Behnamnia et al., 2009a,b;  Farooq et al., 2009a), rovnako ako obsah 

rozpustných fenolov a antocyanínov (Farooq et al., 2009a), alebo rozpustných cukrov (Li et al., 

2008; Zhang et al., 2008) v rastlinách vystavených osmotickému stresu pri nedostatku vody. 
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Antocyaníny a rozpustné fenoly majú vo svojej štruktúre aromatický kruh, ktorý funguje ako 

stabilizátor membrány v priebehu abiotického stresu (Olga et al., 2003), a indukujú kaskádu 

vychytávačov rektívnych foriem kyslíku (ROS) v bunke (Takahama a Oniki, 1997). Prolín patrí 

medzi cytosolické osmotiká (Hartzendorf a Rolletschek, 2001) a vychytávače ROS (Matysik et al., 

2002) a môže interagovať s bunečnými makromolekulami, ako deoxyribonukleovou kyselinou 

(DNA), proteínmi a membránami (Bandurska, 2001), u ktorých stabilizuje štruktúru a funkciu 

(Kavir Kishor et al., 2005). Akumulácia prolínu, ktorý je syntetizovaný z glutamátu, je enzymaticky 

regulovaný proces. Hladina enzýmov účastniacich sa jeho biosyntézy stúpa v podmienkach 

vodného stresu, zatiaľčo tie, ktoré sa účastnia jeho degradácie, sú inhibované (Sumithra a Reddy, 

2004). To vysvetľuje zvýšenú hladinu prolínu v rastlinách vystavených stresu suchom, v porovnaní 

s kontrolnými. 

     V niektorých experimentoch študujúcich vplyv vodného deficitu na rastliny bola zaznamenaná 

zvýšená hladina askorbátu a karotenoidov (Li a van Staden, 1998b; Li et al., 1998; Behnamnia, 

2009a). Askorbát (kyselina askorbová) je kľúčovým neenzymatickým antioxidantom, účastniacim 

sa regulácie redox pomerov v rôznych kompartmentoch bunky a chrániacim rastlinné bunky pred 

antioxidačným poškodením. Pri detoxifikácii peroxidu vodíka je závislý na APX (Chen et al., 

2007). Karotenoidy sú pigmenty chrániace chlorofyly pred foto-oxidačným poškodením (Presad et  

al., 2005). Ich obsah klesá so stúpajúcou úrovňou oxidačného stresu a je výrazne vyšší v rastlinách 

ošetrených BRs, v porovnaní s kontrolnými (Behnamnia, 2009a; Janeczko et al. 2007). 

     Zvýšená hladina týchto látok by, spolu so zvýšenou aktivitou antioxidačných enzýmov, mohla 

byť zodpovedná za zmiernenie oxidačného poškodenia rastlín spôsobeného vodným deficitom 

(Behnamnia et al., 2009b). Experimentálne to pre viaceré z enzýmov (kataláza, superoxid 

dismutáza, peroxidáza, askorbát peroxidáza, glutathion reduktáza) overili napríklad Li a van Staden 

(1998b) – efekt bol opäť výraznejší u na sucho tolerantného kultivaru, Li et al. (1998), Zhang et al. 

(2008), Behnamnia (2009b), Fariduddin et al. (2009), Farooq et al. (2009a), Yuan et al. (2010). 

Antioxidačné enzýmy pomáhajú bunkám zbavovať sa škodlivých kyslíkových radikálov (obr. č.3). 

Superoxid dismutáza (SOD), peroxidáza (POD), askorbát peroxidáza (APX) a kataláza (CAT) patria 

medzi dôležité antioxidačné enzýmy, ktoré detoxifikujú ROS (Behnamnia et al., 2009a). SOD 

detoxifikuje anióny superoxidových voľných radikálov tvorbou peroxidu vodíka, čím nepoškodzuje 

chloroplasty, nukleové kyseliny, ani proteíny. Peroxid vodíka môže byť eliminovaný pomocou CAT, 

POD a APX. Zvýšenie aktivity SOD súvisí so zvyšovaním aktivity POD a CAT (Li et al., 2008). 

     Osmoticky aktívne látky, spolu s antioxidantami, tvoria antioxidačný obranný systém rastliny, 

zmierňujúci oxidačné poškodenia spôsobené stresom suchom. Poškodenie je indikované zvýšenou 

hladinou malondialdehydu (MDA) (Li et al., 2008; Zhang et al., 2008) a zároveň peroxidu vodíka 
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(Li a van Staden, 1998b; Behnamnia et al., 2009b; Farooq et al., 2009a; Yuan et al., 2010). Na 

základe meraní hladiny MDA je pravdepodobné, že BRs napomáhajú efektívnemu vychytávaniu 

ROS zvýšením aktivity systému antioxidačných enzýmov (Behnamnia et al., 2009b). Tvorba MDA 

a iných aldehydov v rastlinách vystavených vodnému stresu, je spoľahlivým indikátorom vzniku 

voľných radikálov v pletivách rastlín a v súčasnosti slúži ako indikátor peroxidácie lipidov a 

zároveň miery poškodenia stresom suchom na bunečnej úrovni (Meirs et al., 1992; Borsanio et al., 

2001). Na sucho odolné kultivary sú schopné vychytávať voľné radikály a so znižujúcim sa 

obsahom peroxidu vodíka, je produkovaného menej MDA, v porovnaní s na sucho citlivými 

kultivarmi (Li a van Staden, 1998b). 

Obr. 3: Úloha antioxidačných enzýmov v mechanizme vychytávania ROS. Vystavenie abiotickým stresom 

(vrátane sucha, mrazu, salinity, atď.) vedie k tvorbe reaktívnych kyslíkových druhov (ROS), zahŕňajúcich 

singletový kyslík (1O2), perhydroxylový radikál (H2O·), hydroxylový radikál (O2
2-), peroxid vodíka ( H2O2) 

a alkoxy radikál (RO). ROS môžu reagovať s proteínmi, lipidmi a DNA, spôsobujúc oxidačné poškodenie a 

narušenie normálneho fungovania bunky. Systém antioxidačnej obrany v rastlinnej bunke pozostáva z 

enzymatických i neenzymatických zložiek. Medzi enzymatickými komponentami sú superoxid dismutáza, 

kataláza, peroxidáza, askorbát peroxidáza a glutathion reduktáza. Pri vystavení pôsobeniu abiotických 

stresov, aktivujú tolerantné bunky svoj enzymatický antioxidačný systém, ktorý začne odstraňovať ROS a 

chrániť bunku. Prevzané z Farooq et al. (2009b)

17



     ROS majú dôležitú úlohu v rastlinnom raste, vývine a interakciách s biotickými a abiotickými 

stresmi. Sú to tiež regulačné a signálne elementy mnohých bunečných procesov. ROS sú nepretržite 

produkované pri fotosyntéze a respirácii, zatiaľčo redoxná homeostáza v bunke je prísne 

kontrolovaná redundantnými protektívnymi mechanizmami. Narušenie týchto ochranných 

mechanizmov môže spôsobiť oxidačný stres, vedúci k oxidačnému poškodeniu a bunečnej smrti. Aj 

keď pri normálnych podmienkach rastu je tvorba ROS v bunke veľmi nízka, mnohé zo stresov 

narušujúcich bunečnú homeostázu ju zvyšujú. Medzi ROS radíme napríklad superoxidový radikál, 

peroxid vodíka a hydroxylový radikál (Gapper a Dolan, 2006).  

     Predpokladá sa, že preventívne ošetrenie BRs môže zmierniť nepriaznivé následky stresu 

suchom prostredníctvom zníženia oxidačného poškodenia membrán, pravdepodobne indukciou 

kompatabilných rozpustných látok pre osmotickú stabilizáciu a aktiváciou antioxidačného 

obranného systému rastliny (Khripach et al., 2000; Behnamnia et al., 2009b; Fariduddin et al., 

2009). Napriek tomu, že už bolo dokázané, že BRs môžu indukovať expresiu niektorých génov 

antioxidačného systému a podporovať aktivity niektorých antioxidačných enzýmov ako SOD, CAT, 

APX a POD, zostáva stále neobjasnené, či BRs ovplyvňujú odpovede rastlín na oxidačný stres 

priamo alebo nepriamo (Cao et al., 2005). Farooq et al. (2009a) sa domnievajú, že BRs aktivujú 

rozličné spôsoby ochrany rastlín pred oxidačným poškodením, syntézou metabolitov a zároveň 

indukciou antioxidačných zlúčenín a enzýmov. 

     Aplikácia BRs nielen preukazateľne zvyšuje metabolickú aktivitu a výnos, napomáha tiež 

lepšiemu prežívaniu rastlín (Sairam, 1994a; Li a van Staden, 1998a; Kagale et al., 2007; Li et al., 

2008), a BRs sú schopné zvrátiť inhibičný efekt osmotického stresu na klíčenie rastlín (Vardhini a 

Rao, 2003).

     BRs môžu svojim pôsobením meniť zloženie zŕn a tým ovplyvňovať kvalitu úrody (Vardhini a 

Rao, 2003). Podľa Yu et al. (2004) BRs ovplyvňujú metabolizmus uhľovodíkov, prostredníctvom 

vplyvu na aktivitu enzýmov, ako sú napríklad sacharózafosfát syntáza, sacharóza syntáza a kyslá 

invertáza. Schilling et al. (1991) pozorovali zvýšený obsah sacharózy v koreni Beta vulgaris L., ale 

iba v prípade silného stresu suchom a pripisovali to zvýšenej aktivite sacharóza syntázy. Janeczko 

et al. (2010) zistili, že aplikácia EBR zmenila chemické zloženie zŕn Triticum aestivum L., a to v 

závislosti na pestebných podmienkach rastlín (pestebné nádoby vs. poľný experiment) a na metóde 

ošetrenia.    

     Široké spektrum účinkov BRs, na rastliny stresované suchom, podnecuje pátrať po 

mechanizmoch a súvislotiach, ktoré vyvracajú staré koncepty a motivujú vývoj nových metód. 

Nemali by sme ale zabúdať, že naše súčasné poznatky sa zakladujú na omedzenom počte pokusov, 

odlišujúcich sa navzájom rôznymi parametrami a rozdielnym prístupom k hodnoteniu získaných 
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dát. Tabuľka č.1 obsahuje stručný chronologický prehľad pokusov a z nich vybraných parametrov, 

ilustrujúcich snahu o pochopenie mechanizmu pôsobenia BRs na rastliny vystavené stresu suchom. 

Experimentálne parametre (použitý BR, spôsob jeho aplikácie a koncentrácia, druh pokusnej 

rastliny, pestebné podmienky a pôsobenie stresu) sa v jednotlivých pokusoch líšia, preto sú ich 

porovnanie a interpretácia zložité. 

                                                    
Tabuľka č.1: Parametre experimentov a ich výsledky v jednotlivývch publikáciách. Použité skratky: BRs – 

brassinosteroidy; HBR – homobrassinolid; EBR- epibrassinolid; BRL – brassinolid; CS – castasteron; ABA 

– kyselina abscisová, ZR – trans-zeatín ribozid; Spm – spermín; RWC – relatívny obsah vody; PN – čistý 

výnos fotosyntézy; ROS – reaktívne formy kyslíku; APX – askorbát peroxidáza; CAT – kataláza; GR – 

glutathion reduktáza; POD – peroxidáza; SOD – superoxid dismutáza; MDA – malondialdehyd; RuBisCO – 

ribulóza-1,5-bisfosfát karboxyláza/oxygenáza; PEG – polyetylénglykol 6000; cv. - kultivar 

Citácia: G. Schilling et al., 1991

Pokusná rastlina: repa cukrová Beta vulgaris L., Altissima, cv. Ponemo

Brassinosteroid: homobrassinolid 

Koncentrácia: 100 a 1000 mg/ha pri každej úrovni stresu

Aplikácia: postrek v štádiu prvých pravých listov, štyri týždne na to zber rastlín

Stres suchom: tri úrovne: podiel vody 80 % (normálny), 40-50 % (mierny stres), 25-30 % (silný stres) 
maximálnej nasýtenosti substrátu

Pestebný priestor: skleník

Výsledky a závery: Ošetrenie HBR plne kompenzovalo účinky mierneho stresu a hmotnosť hlavného koreňa 
bola, v porovnaní s neošetrenými rastlinami, o 25 až 30 % vyššia pre všetky úrovne stresu 
vďaka zvýšenej aktivite kyslej invertázy. Obsah sacharózy sa ale zvýšil iba v prípade 
silného stresu a to vďaka zvýšenej aktivite sacharóza syntázy. Nárast v hmotnosti 
biomasy, v porovnaní s neošetrenými rastlinami, súvisel so zvýšenou aktivitou kyslej 
invertázy v mladých listoch, ktoré tak boli väčšie a poskytovali rastline viac asimilátov.

Citácia: R. K. Sairam, 1994a

Pokusná rastlina: pšenica letná Triticum aestivum L., cv. C306 

Brassinosteroid: homobrassinolid 

Koncentrácia: 0,1 ppm a 1,0 ppm

Aplikácia: postrek listov 30 dní po vysiatí, zopakovaný po 2 dňoch

Stres suchom: časť rastlín bola vystavená stresu suchom po dobu jedného týždňa v polovici fáze kvetu, 
následne im bolo umožnené sa z neho zotaviť

Pestebný priestor: pestebné nádoby v poľných podmienkach

Výsledky a závery: Ošetrenie HBR zvýšilo RWC, transpiráciu a difúzny odpor u rastlín zotavených zo stresu 
suchom. Tiež malo pozitívny vplyv na aktivitu nitrát reduktázy a glutamín syntetázy, 
účinnosť fotosyntézy, obsah chlorofylu a rozpustných proteínov v rastlinách 
zavlažovaných, vystavených stresu suchom i z neho zotavených. Priaznivý účinok bol 
tiež pozorovaný na výnose zŕn a parametroch s tým súvisiacimi, ako je počet zŕn na klas, 
hmotnosť 1000 zŕn, počet klasov na rastlinu a index úrody. Z pokusu vyplýva, že HBR-
indukované zmeny v metabolickej aktivite boli zprostredkované zvýšením syntézy 
enzymatických proteínov a aktívneho príjmu vody, čo malo za následok nárast RWC v 
podmienkach s nedostatkom vody. 
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Citácia: R. K. Sairam, 1994b

Pokusná rastlina: pšenica letná Triticum aestivum L., cv. C306 (odolný na sucho) a cv. HD2329 (citlivý na 
sucho)

Brassinosteroid: homobrassinolid 

Koncentrácia: pre obe ošetrenia 0,01 ppm a 0,05 ppm

Aplikácia: predmáčanie semien po dobu 6 hodín, postrek listov z oboch strán 25. deň po vysiatí

Stres suchom: časť rastlín bola vystavená stresu suchom po dobu jedného týždňa v polovici fáze kvetu, 
následne im bolo umožnené sa z neho zotaviť

Pestebný priestor: pestebné nádoby v poľných podmienkach

Výsledky a závery: Bol pozorovaný zvýšený RWC, aktivita nitrát reduktázy, obsah chlorofylu a účinnosť 
fotosyntézy, zlepšenie membránovej stability (nižšia zraniteľnosť), čo malo za následok 
väčšiu plochu listov, produkciu biomasy, výťažok zŕn a s tým súvisiace parametre. Vyššia 
koncentrácia bola pri oboch ošetreniach účinnejšia a na aplikáciu lepšie reagoval na sucho 
odolný genotyp C306. Zlepšenie príjmu vody, membránovej stability a asimilácie dusíku 
a oxidu uhličitého zrejme súvisí s HBR-indukovanou odolnosťou na sucho.

Citácia: H. Xu et al., 1994a,b

Pokusná rastlina: cirok Sorghum bicolor L., cv. Lucky

Brassinosteroid: epibrassinolid – samostatne, v kombinácii s ABA (ABA tiež samostatne)

Koncentrácia: 0,1 ppm

Aplikácia: ošetrenie listov postrekom štyri krát, v 3-dennom intervale

Stres suchom: päť rôznych úrovní množstva vody v pôde

Pestebný priestor: skleník

Výsledky a závery: Ošetrenie EBR zvýšilo efekt ABA pri podmienkach s dostatkom i nedostatkom vody. 
Ošetrenie postrekom s kombináciou oboch hormónov zlepšilo hospodárenie rastlín s 
vodou, a tým schopnosť prežitia pri silnom strese suchom, a ich synergetický efekt bol 
zaznamenaný takmer vo všetkých pozorovaných aspektoch. Samotný EBR mal slabý 
podporný účinok pri všetkých úrovniach stresu.

Citácia: L. Li a J. van Staden, 1998a

Pokusná rastlina: kukurica siata Zea mays L., cv. PAN 6043 (odolný na sucho) a cv. SC 701 (citlivý na 
sucho)

Brassinosteroid: brassinolid a dve ďaľšie zlúčeniny

Koncentrácia: 1-50 mg/l 

Aplikácia: predmáčanie semien na 17 hodín v tme

Stres suchom: 7 dní staré sadenice boli vystavené stresu suchom ponorením koreňov na 48 hodín do 
roztoku PEG (-1,0 MPa)

Pestebný priestor: pestebná komora

Výsledky a závery: Ošetrené rastliny boli schopné udržať si vyšší RWC a difúzny odpor a znížiť relatívnu 
vodivosť a transpiráciu v období vodného stresu v sadeniciach kultivaru PAN 6043, 
odolného na sucho. Zvýšená odolnosť na sucho bola dosiahnutá pri koncentrácii 
brassinolidu 12,5 mg/l. Ošetrenie naopak znížilo RWC v sadeniciach na sucho citlivých, 
aj keď priaznivo ovplyvnilo ich relatívnu vodivosť, transpiráciu a difúzny odpor. 
Výsledky štúdie naznačujú, že regulátory rastlinného rastu je vhodné používať k 
predmáčaniu semien, za účelom zníženia strát na úrode zapríčinených suchom, ale je 
nevyhnutné pred tým vyhodnotiť každý kultivar zvlášť.
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Citácia: L. Li a J. van Staden, 1998b

Pokusná rastlina: kukurica siata Zea mays L., cv. PAN 6043 (odolný na sucho) a cv. SC 701 (citlivý na 
sucho)

Brassinosteroid: brassinolid a dve ďaľšie zlúčeniny

Koncentrácia: 12,5 mg/l  

Aplikácia: 8 dní staré kalusy boli pozbierané, zvážené a na 3 hodiny ponorené do roztoku niektorého 
zo stimulátorov rastlinného rastu

Stres suchom: po ošetrení boli kalusy vystavené stresu suchom inkubáciou v roztoku PEG (-1,0 MPa) po 
dobu 24 hodín, po ďaľších 30 dňoch sa vyhodnocovala úspešnosť ich prežitia

Pestebný priestor: inkubátor s umelým osvetlením

Výsledky a závery: Po vystavení stresu suchom v PEG zostali hladiny antioxidačných enzýmov SOD, CAT, 
APX, POD, GR vyššie v kaluse na sucho odolného kultivaru, v porovnaní s kalusom na 
sucho citlivého kultivaru. Poškodenie indikované zvýšenou hladinou peroxidu vodíka a 
MDA, redukciou hladiny askorbátu a karotenoidov a unikaním elektrolytov z buniek, 
bolo pozorované u oboch kultivarov ako dôsledok vystavenia rastlín stresu suchom. Tieto 
zmeny však boli menej výrazné u na sucho odolného kultivaru. Jeho kalus, ošetrený 
rastovými regulátormi, mal tiež lepšiu úspešnosť prežitia, v porovnaní s na sucho citlivým 
kultivarom.

Citácia: L. Li et al., 1998

Pokusná rastlina: kukurica siata Zea mays L., cv. PAN 6043 (odolný na sucho) a cv. SC 701 (citlivý na 
sucho)

Brassinosteroid: brassinolid a dve ďaľšie zlúčeniny

Koncentrácia: 12,5 mg/l  

Aplikácia: predmáčanie semien na 17 hodín v tme

Stres suchom: sadenice boli vystavené stresu suchom ponorením koreňov na 48 hodín do roztoku PEG 
(-1,0 MPa) a následne analyzované

Pestebný priestor: pestebná komora

Výsledky a závery: Po ošetrení a vystavení rastlín vodnému stresu, bola zvýšená aktivita SOD, CAT, APX a 
zvýšený obsah kyseliny askorbovej a karotenoidov v na sucho odolnom kultivare, 
zatiaľčo ich hladiny zostali nezmenené v na sucho citlivom kultivare. Zvýšená odolnosť 
na stres suchom, indukovaná rastovými regulátormi v odolnom kultivare, mohla byť 
udržiavaná vďaka zvýšenej aktivite antioxidačných enzýmov a hladine antioxidačných 
zlúčenín. 

Citácia: T. N. Pustovoitova et al., 2001

Pokusná rastlina: uhorka siata Cucumis sativus L.

Brassinosteroid: epibrassinolid 

Koncentrácia: 10-6, 10-8, 10-9 a 10-11 M

Aplikácia: rastliny boli ošetrené postrekom v štádiu troch plne vyvinutých listov (v dobe formovania 
kvetových pukov)

Stres suchom: 10 dní po ošetrení bol rastlinám zastavený prívod vody, počas nich poklesol obsah vody v 
pôde z 55-57 % na 6,2 %

Pestebný priestor: skleník

Výsledky a závery: Ošetrenie rastlín EBR v koncentrácii zostupne od 10-11 po 10-6 zlepšilo odolnosť proti 
vysychaniu a prehrievaniu, zvýšilo u nich obsah vody v listoch a urýchlilo rast pri 
nedostatku vody. Jednou z obranných reakcí rastlín, indukovaných ošetrením EBR, bola 
tiež akumulácia osmoticky aktívnych látok, najmä voľných aminokyselín, ktorá evidentne 
súvisela s ratlinnou osmoreguláciou.
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Citácia: B.V. Vardhini a S. S. R. Rao, 2003

Pokusná rastlina: cirok Sorghum bicolor L., cv. CSH-14 a cv. ICSV-745 (citlivé na sucho) a cv. M-35-1 
(odolný na sucho)

Brassinosteroid: homobrassinolid a epibrassinolid 

Koncentrácia: 2 µM a 3 µM pre oba brassinosteroidy

Aplikácia: na vyklíčenie boli semená namočené v 5 ml roztoku s PEG a BRs, ďalšie 2 ml roztoku 
boli pridané na konci druhého a štvrtého dňa, piaty deň sa vyhodnotili rastové 
charakteristiky, šiesty deň obsah solubilných proteínov, voľného prolínu a aktivity 
enzýmov

Stres suchom: 20% PEG bol súčasťou použitého roztoku

Pestebný priestor: tmavá miestnosť

Výsledky a závery: Ošetrenie HBR i EBR, a výrazne ich vyššími koncentráciami, bolo schopné zvrátiť 
inhibičný efekt osmotického stresu na klíčenie semien, zlepšilo rast a tým zvýšilo 
hmotnosť semenáčkov, klíčivosť, aktivitu katalázy a obsah proteínov a prolínu boli 
dokonca ešte vyššie, ako u kontrolných rastlín nevystavených stresu suchom. Znížením 
aktivity peroxidázy a oxidázy kyseliny askorbovej sa zmiernili negatívne účinky 
osmotického stresu.

Citácia: K. K. Upreti a G. S. R. Murti, 2004

Pokusná rastlina: fazuľa záhradná Phaseolus vulgaris L., cv. Arka Suvidha

Brassinosteroid: homobrassinolid a epibrassinolid 

Koncentrácia: 1 a 5 µM pre oba brassinosteroidy

Aplikácia: postrek na začiatku fáze kvetu HBR alebo EBR

Stres suchom: 5 dní po postreku (vlhkosť pôdy 31,2 %), po dobu štyroch (24,3 %) alebo ôsmych dní 
(19,1 %), po vystavení stresu boli všetky rastliny zaliate až do nasýtenia

Pestebný priestor: skleník z polyetylénu

Výsledky a závery: Ošetrenie BRs zmiernilo pokles nodulácie koreňov, vyvolaný stresom suchom, a zvýšilo 
výnos strukov bez toho, aby ovplyvnilo ich počet alebo dĺžku, a to najvýraznejšie pri 
koncentrácii 5 µM a vystavení 4-dennému stresu. V ošetrených rastlinách bol tiež 
zvýšený obsah ZR a aktivita nitrogenázy, v nodulujúcich koreňoch bol zmiernený ich 
pokles, obsah ABA nebol ovplyvnený. EBR sa ukázal účinnejší ako HBR. 

Citácia: S. Kagale et al., 2007

Pokusná rastlina: arábkovka Thalova Arabidopsis thaliana L., ekotyp Columbia (divoký typ) a mutanta 
det2-1 (BR-deficientná) a repka olejná Brassica napus L., cv Westar

Brassinosteroid: epibrassinolid 

Koncentrácia: 1 µM

Aplikácia: vo výsevnom médiu

Stres suchom: 21 dní staré sadenice Arabidopsis thaliana L. a 14 dní staré sadenice Brassica napus L. 
boli presadené do kvetináčov s pieskom a ponechané 5 dní (Arabidopsis thaliana L.) 
alebo 3 dni (Brassica napus L.) aby opäť začali rásť. Následne boli vystavené suchu po 
dobu 96 hodín (Arabidopsis thaliana L.) alebo 60 hodín (Brassica napus L.). Potom im 
bolo umožnené zotaviť sa pri pravidelnom zalievaní v nasledujúcich 2 dňoch. Spočítali sa 
sadenice, ktoré prežili a pokračovali v raste.

Pestebný priestor: pestebná komora

Výsledky a závery: Vädnutie listov, redukovaný rast a úplné vysychanie sadeníc boli značne kompenzované 
vďaka ošetreniu EBR, ktoré zlepšilo odolnosť na sucho a umožnilo lepšie prežitie v 
podmienkach mierneho stresu suchom, alebo prežitie vôbec, pri silnom strese. EBR tiež 
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ovplyvnil expresiu génov odpovede na stres suchom v oboch experimentálnych modeloch

Citácia: C. E. Jager et al., 2008

Pokusná rastlina: hrach siaty Pisum sativum L. - divoký typ Hobart Line 107, cv. Torsdag a línie BR-mutánt 
v jedinom géne NGB5862 (lkb, BR-deficientná) a NGB5865 (lka, BR-insenzitívna 
mutanta) 

Brassinosteroid: castasteron 

Koncentrácia: bola zisťovaná endogénna hladina BRs, predovšetkým najviac sa vyskytujúceho CS

Aplikácia:  -

Stres suchom: 21-22 dní starým rastlinám bol zastavený prívod vody na 8-14 dní, v závislosti na ročnom 
období

Pestebný priestor: skleník s umelo predĺženou fotoperiódou

Výsledky a závery: U divokej formy rastlín pri strese suchom výrazne stúpla hladina ABA, zatiaľčo hladina 
CS zostala nezmenená v pletivách vrcholu, internódii i listov. Navyše z pokusu vyplýva, 
že schopnosť rastlín zvýšiť hladinu ABA pri odpovedi na stres suschom, nie je 
ovplyvnená BR deficienciou, pretože nebol zaznamenaný žiadny výrazný rozdiel v 
hladine ABA medzi rastlinami s divokou formou, lkb a lka mutantami pred alebo 14 dní 
po strese suchom. Účinok vodného stresu na charakteristiky ako je výška, veľkosť listov a 
vodný potenciál bol u lka a lkb mutánt tiež podobný ako u rastlín s divokou formou. Z 
tohto pokusu vyplýva, že zmeny v endogénnej hladine BRs nie sú bežnou súčasťou 
odpovede rastlín na sucho, prinajmenšom nie u pozorovaného druhu Pisum sativum L..

Citácia: K. R. Li et al. , 2008

Pokusná rastlina: agát biely Robinia pseudoacacia L.

Brassinosteroid: brassinolid 

Koncentrácia: 0; 0,1; 0,2; 0,3 a 0,4 mg/l pre obe ošetrenia

Aplikácia: predmáčanie koreňov pre poľný experiment, rovnako pre experiment v kvetináčoch, kde 
nasledoval ešte postrek listov

Stres suchom: v poľnom experimente boli korene semenáčkov pred vysadením na 5 minút predmáčané v 
roztoku, prežitie a rast boli u nich vyhodnocované po ôsmych mesiacoch. V experimente 
v kvetináčoch nasledoval ešte po objavení sa prvých listov postrek týmto roztokom, 
prísun vody im bol následne regulovaný

Pestebný priestor: voľné priestranstvo v suchej oblasti a zastrešená pestebná plocha

Výsledky a závery: Ošetrenie roztokom s koncentráciou BRL 0,2 mg/l znížilo transpiráciu, vodivosť 
prieduchov a obsah MDA u rastlín vystavených miernemu a silnému stresu suchom, v 
porovnaní s rastlinami neošetrenými. Obsah vody v listoch, vodný potenciál, obsah 
rozpustných cukrov a volného prolínu, aktivita SOD, POD a CAT boli vždy vyššie u 
rastlín ošetrených BRL 0,2 mg/l, v porovnaní s rastlinami neošetrenými.Výsledky štúdie 
naznačujú, že BRL môže zmierňovať vodný stres a zlepšovať odolnosť na sucho u 
smenáčkov Robinia pseudoacacia L..

Citácia: M. Zhang et al., 2008

Pokusná rastlina: sója fazuľová Glycine max L., cv. Ken 5

Brassinosteroid: brassinolid 

Koncentrácia: 0,1 mg/l

Aplikácia: postrek listov na začiatku fáze kvetu

Stres suchom: rastliny vystavené stresu suchom boli od siedmeho dňa po aplikácii BRL pestované pri 
vlhkosti 35 % poľnej kapacity, nestresované pri 80 % 

Pestebný priestor: zastrešená pestebná plocha
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Výsledky a závery: Aplikácia BRL zlepšila akumuláciu biomasy a výnos semien, vďaka zlepšeniu 
translokácie asimilátov z listov, inhibovanej inak stresom suchom. Ošetrenie BRL 
zmiernilo znižovanie obsahu chlorofylu a asimilačnej rýchlosti. Tiež zvýšilo aktivitu 
RuBisCO, efektivitu fotosystému II na maximum a zlepšilo vodný potenciál v listoch 
rastlín vystavených suchu. Zvýšila sa koncentrácia rozpustných cukrov a prolínu a 
aktivita POD a SOD, znížil sa ale obsah MDA a elektrická konduktivita listov 
vystavených stresu suchom. BRL sa na základe týchto zistení prejavil  ako vhodný 
regulátor rastu rastlín, zlepšujúci odolnosť na sucho a minimalizujúci straty výnosu 
Glycine max L., zapríčinené deficitom vody.

Citácia: M. Behnamnia et al., 2009b 

Pokusná rastlina: rajčiak jedlý Solanum lycopersicum L., cv. Tomba (BB204)

Brassinosteroid: epibrassinolid 

Koncentrácia: 0,01 a 1 µM

Aplikácia: postrek v priebehu troch dní s jednodenným intervalom v štádiu štyroch plne rozvinutých 
listov

Stres suchom: tri úrovne: 0, 3 a 5 dní bez vody

Pestebný priestor: pestebná komora

Výsledky a závery: V rastlinách vystavených suchu a zároveň ošetrených EBR bolo pozorované zníženie 
peroxidácie lipidov a obsahu peroxidu vodíka, MDA a ostatných aldehydov. 
Prostredníctvom zvýšenia aktivity antioxidačných enzýmov (POD, CAT, APX a SOD), 
zrýchlenia zmien v zastúpení izoenzýmov a zvýšenia obsahu prolínu a proteínov, by sa 
EBR mohol účastniť zmiernenia oxidačného poškodenia zapríčineného stresom suchom.

Citácia: Q. Fariduddin et al., 2009

Pokusná rastlina: horčica indická Brassica juncea L., cv. Vibha panch laha

Brassinosteroid: homobrassinolid*

Koncentrácia: 0,01 µM

Aplikácia: ošetrenie postrekom listov v 30. dni pokusu

Stres suchom: zastavením prívodu vody počas 8.-14. dňa alebo počas 15.-21. dňa, vzorky na analýzu 
odobrané v 60. dni pokusu

Pestebný priestor: prístrešok zo sieťoviny

Výsledky a závery: Stres suchom mal vplyv na rast a fyziologické aktivity rastlín, ošetrenie HBR však 
zvýšilo hladinu antioxidantov v systéme (CAT, POD, SOD, prolín). To umožnilo 
detoxifikáciu reaktívnych kyslíkových radikálov, vznikajúcich pri strese suchom, a tým 
zlepšenie fyziologického stavu stresovaných rastlín. Preto sa dá usudzovať, že HBR 
zmierňuje dopad stresu suchom, prostredníctvom modifikácie ich antioxidačného 
systému. 
*) HBR bol vybraný kvôli svojej stabilite v poľných podmienkách (Khripach et al., 2000).

Citácia: M. Farooq et al., 2009a

Pokusná rastlina: ryža siata Oryza sativa L., cv. Super-basmati

Brassinosteroid: homobrassinolid a epibrassinolid 

Koncentrácia: 0,01 µM pre oba BRs pri oboch ošetreniach 

Aplikácia: pred vyklíčením namočenie semien do prevzdušňovaného roztoku HBR+EBR na dobu 48 
hodín a vysušenie späť na pôvodnú hmotnosť; v štádiu piateho listu postrek roztokom 
obsahujúcim HBR+EBR v tej istej koncentrácii

Stres suchom: v štádiu štyroch plne vyvinutých listov (tri týždne po zasiatí) 

Pestebný priestor: fytotron
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Výsledky a závery: Exogénna aplikácia BRs zvýšila čistú asimiláciu oxidu uhličitého, efektivitu využívania 
vody rastlinou, obsah vody v listoch, zlepšila vlastnosti membrán, produkciu volného 
prolínu, anthocyanínov, rozpustných fenolov, antioxidačných enzýmov (SOD, CAT, APX) 
a znížila produkciu MDA a peroxidu vodíka, čím umožnila rastlinám znášať sucho. 
Postrek listov mal lepšiu účinnosť ako ošetrenie semien a z použitých BRs, EBR bol ten 
účinnejší.

Citácia: M. Farooq et al., 2010

Pokusná rastlina: ryža siata Oryza sativa L., cv. Super-basmati

Brassinosteroid: epibrassinolid ako jeden z piatich rôznych postrekov 

Koncentrácia: 0,01 µM

Aplikácia: postrek v štádiu piateho plne vyvinutého listu, päť týždňov po vyklíčení

Stres suchom: rastliny boli suchu vystavené v štádiu štvrtého plne rozvinutého listu a vlhkosť pôdy bola 
udržovaná na 50 % poľnej kapacity

Pestebný priestor: fytotron

Výsledky a závery: Ošetrenie EBR zlepšilo odolnosť na sucho a asimiláciu oxidu uhličitého, vďaka 
stabilizácii membránových štruktúr pri stresových podmienkach. Tiež indukovalo rôzne 
obranné reakcie na ochranu pred oxidačným poškodením. BRs spolu so Spm zlepšili rast 
rastlín v podmienkach stresu suchom ešte účinnejšie, ako chemické postreky.

Citácia: A. Janeczko et al., 2010

Pokusná rastlina: pšenica letná Triticum aestivum L., cv. Torka 

Brassinosteroid: epibrassinolid 

Koncentrácia: 1 mg.dm-3 na predmáčanie; 0,25 mg.dm-3 na postrek

Aplikácia: predmáčanie 20 zŕn na 48 hodín; postrek aplikovaný pri objavení sa klasu  

Stres suchom: poľné experimenty sa odohrávali v období sucha 

Pestebný priestor: pole a vegetačná hala

Výsledky a závery: EBR zvýšil výnos rastlín rastúcich na poli o 19 %, nie však u rastlín pestovaných vo 
vegetačnej hale. Boli hodnotené nasledujúce parametre výnosu: počet fertilných klasov na 
rastlinu, počet zŕn na rastlinu, hmotnosť 1000 zŕn (ako jediný sa po ošetrení EBR znížil) a 
výnos na rastlinu. Ďalej sa zistlilo, že EBR sa po exogénnej aplikácii v novo vytvorených 
zrnách neakumuloval. Štúdia tiež poukazuje na možný efekt etanolu ako rozpúšťadla pre 
hormóny a zároveň jeho možnú interakciu s EBR, vedúce k zlepšeniu kvality úrody v 
poľných podmienkach.

Citácia: G.-F. Yuan et al., 2010

Pokusná rastlina: rajčiak jedlý Solanum lycopersicum L., cv. Ailsa Craig (AC) a jeho ABA-deficientná 
mutanta not

Brassinosteroid: epibrassinolid 

Koncentrácia: 1 µM 

Aplikácia: postreku v štádiu piatich plne vyvinutých listov

Stres suchom: prívod vody bol po ošetrení omedzený, v priebehu nasledujúcich štyroch dní odber 
vzoriek na rôzne analýzy 

Pestebný priestor: skleník

Výsledky a závery: Ošetrenie EBR významne zmiernilo vodný stres a zvýšilo RWC a PN, ako aj aktivitu 
antioxidačných enzýmov (CAT, APX, SOD), znížilo naopak vodivosť prieduchov, 
intracelulárnu koncentráciu oxidu uhličitého a obsah peroxidu vodíka a MDA. Hladina 
ABA bola v AC i v not rastlinách po ošetrení EBR významne zvýšená, aj keď jej nárast a 
amplitúda boli v not rastlinách oveľa menšie ako v AC. Zmiernenie stresu suchom u 
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sadeníc Solanum lycopersicum L. môže byť spôsobené EBR-indukovaným zvýšením 
koncentrácie ABA a/alebo aktiváciou antioxidačných enzýmov.

3.2. Diskusia

     V literatúre sa často efekty pripisované brassinosteroidom líšia, v závislosti na spôsobe aplikácie 

(predmáčanie semien, postrek listov a namáčanie koreňov), životnom štádiu ošetrenej rastliny a 

enviromentálnych podmienkach (Divi a Krishna, 2009). Z prehľadu experimentov v predošlej 

podkapitole vyplýva, že nielen pre rôzne druhy pokusných rastlín, ale aj pre ich jednotlivé kultivary 

je vyhovujúci niektorý z BRs, v určitej konkrétnej koncentrácii. Janeczko et al. (2010) navrhujú tiež 

súvislosť s interakciou hormónu a jeho rozpúšťadla (etanolu) a s použitím rôznych kontrôl v 

poľnohospodárskych experimentoch. Schilling et al.(1991) uvádzajú, že poľné experimenty 

potvrdili mnohé z výsledkov jeho experimentov, získaných pri pokusoch v skleníkoch. Iného názoru 

sú napríklad Janeczko et al. (2010), alebo Kamuro a Takatsuto (1999), ktorí zistili, že zlúčeniny s 

vysokou aktivitou v niekoľkých biologických vzorkách mali len malé alebo žiadne účinky pri 

poľných testoch. Ako bolo už spomenuté, v poľných podmienkách sú rastliny vystavené vplyvu 

viacerých stresových faktorov. Laboratórne experimenty nám umožňujú pochopiť jednotlivé 

mechanizmy a procesy, závery z nich ale nesmieme zovšeobecňovať. Na rastliny a ich životné 

prostredie i s jeho vplyvmi musíme nazerať ako na jeden celok.   

     Je zaujímavé, že poznatky sa líšia aj ohľadne pôsobenia BRs na rastliny stresované suchom v 

interakcii s inými fytohormónami. Xu et al. (1994a,b) pozorovali synergický efekt EBR a  ABA pri 

dostatku i nedostatku vody a účinky boli pripisované ABA-indukovanej odpovedi rastlín na sucho. 

Zaznamenali, že ošetrenie rastlín Sorghum vulgare L. ABA+EBR malo za následok zvýšenú 

odolnosť na sucho, ale veľký inhibičný efekt pri podmienkach s dostatkom vody. To indikuje 

zložitý problém aplikácie týchto regulátorov v oblastiach s ťažko predvídateľnými vodnými 

podmienkami. Yuan et al. (2010) po aplikácii EBR pozorovali zvýšenie hladiny ABA (v ABA-

deficientných mutantách not bola amplitúda nárastu miernejšia, v porovnaní s divokou formou). 

Upreti a Murti (2004) naopak v pokusoch zaznamenali zvýšený obsah trans-zeatín robozidu (ZR), 

ale žiadne zmeny v hladine ABA. 

     Bude potrebné starostlivo navrhnúť a vyhodnotiť ďalšie experimenty, ktoré určia ako príčinu 

rozdielnych pozorovaní v pokusoch odlišné parametre, komplexnú sieť interakcií s inými 

fytohormónami a/alebo nejaký iný mechanizmus. Možnú súvislosť týchto interakcii so zmenou 

endogénnej hladiny BRs testovali Jagera et al. (2008) na divokej forme Pisum sativum L. a jej 
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dvoch mutantách. Z  experimentu vyplýva, že zmeny v endogénnej hladine BRs nie sú bežnou 

súčasťou odpovede rastlín na sucho (aspoň nie u tohoto rastlinného druhu). Ponúka sa tak možnosť 

vysvetliť mechanizmus odpovede rastlín na stres, prostredníctvom expresie príslušných génov.  

     S určitosťou sa dá tvrdiť zatiaľ aspoň to, že aplikácia BRs zvyšuje odolnosť rastlín na stres 

suchom (Krishna, 2003). Aj napriek mnoholetému úsiliu, nedokážeme pochopiť komplexné 

spektrum účinkov a zložitých interakcii BRs. Dúfajme, že najbližšie roky prinesú objasnenie týchto 

mechanizmov, a tým aj odpovede na naše otázky a globálne riešenie problému s nedostatkom vody 

pri pestovaní plodín.   

4. Záver 

     V posledných rokoch sa dosiahol významný pokrok v porozumení BRs a vďaka usilovnému 

snaženiu sa našlo veľa chýbajúcich častí skladačky. V najbližšej dobe budú podstatné dobre 

navrhnuté a analyzované experimenty, s prispením štatistiky, systémovej analýzy a modelovania 

(Sasse, 2003). Veľké nádeje sa vkladajú do identifikácie signálnych dráh vedúcich k BR-

zprostredkovanej odpovedi na stres a do objasnennia interakcií v signalizácii BRs s inými 

hormónami. Široký repertoár genetických mutánt, BR-deficientných alebo BR-insenzitívnych, 

rovnako ako transgénne rastliny so zvýšenou expresiou biosyntetických génov BRs, môžu byť 

využité pri ich odhaľovaní. Vďaka lepšiemu pochopeniu mechanizmov ich pôsobenia, môžeme 

objaviť nové možnosti pre ich využitie v poľnohospodárskych biotechnológiách. Zároveň by malo 

pokračovať skúmanie iných aspektov, jako sú príjem, transport a stabilita BRs, rovnako ako vývoj 

analógov BRs s vysokou aktivitou. Len so znalosťou unikátnych mechanizmov odolnosti na sucho a 

s predpovedateľnými účinkami v poľných podmienkach, bude možné v praxi využívať plný 

potenciál BRs (Krishna, 2003). 

     Zvýšujúci sa počet štúdii BRs, konkrétne mechanizmov ich účinku, biosyntézy, výskytu a 

dynamiky zmeny ich obsahu v rastlinách, ako aj ich praktické využívanie v poľnohospodárstve, 

vyžadujú vyvinutie vysoko efektívnych a dostupných metód pre analýzu BRs v životnom prostredí, 

potrave, rastlinách a iných biologických subjektoch (Khripach et al., 2007). 

     Vo väčšine štúdii demonštrujúcich antistresové účinky BRs sa používa exogénne ošetrenie. 

Exogénna aplikácia BRs je v súčasnosti bežnou poľnou metódou v Japonsku, Číne, Rusku a 

Bielorusku (Yokota, 1999). V laboratórnych podmienkach je vysoko inštrumentálna pre štúdium 

molekulárnych zmien indukovaných BRs, ktoré môžu prispievať k zvýšenej odolnosti na stres u 

ošetrených rastlín v porovnaní s neošetrenými. Výsledok štúdie celkovej expresie génov 

neošetrených a BRs ošetrených rastlín Arabidospis thaliana L. vystavených alebo nevystavených 
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stresu tiež naznačuje, že BRs ovplyvňujú nespočet bunečných procesov vedúcich k lepšiemu 

prežívaniu rastlín v stresových podmienkach, a to buď priamo alebo prostredníctvom interakcií s 

inými hormónami. Je z toho zrejmé, že pozmenenie endogénnej aktivity pomocou transgénnych 

technológii ponúka veľký prísľub pre produkciu plodín so zvýšenou odolnosťou na stres (Divi a 

Krishna, 2009). Narozdiel od podpory rastu, zmiernenie dopadu stresu na rast a produktivitu plodín 

pomocou brassinosteroidov, má značný ekonomický význam (Vardhini a Rao, 2003). Je ale 

potrebné mať na pamäti, že transgénne rastliny s pozmenenou BR-aktivitou, boli podľa dostupnej 

literatúry testované v poľných podmienkach len pri omedzenom množstve enviromentálnych 

vplyvov (Divi a Krishna, 2009). 

     Nachádzanie odpovedí so sebou prináša stále nové otázky. Brassinosteroidy priam provokujú, 

aby sa stali stredobodom tohto snaženia. 
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