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ABSTRAKT 

 

Rostliny vyvinuly řadu strategií, které jim umoţňují minimalizovat negativní působení 

okolního prostředí. V důsledku působení stresu dochází často k ovlivnění metabolismu 

sacharidů, a to na úrovni exprese a aktivity enzymů i koncentrace různých metabolitů. 

Mezi klíčové enzymy metabolismu sacharidů patří β-fruktosidasa. Cílem této práce bylo 

zjistit, zda je v rostlinách tabáku aktivita jejích izoforem (cytoplazmatické, vakuolární a 

extracelulární) ovlivněna infekcí způsobenou Y virem bramboru (PVY). Bylo ukázáno, ţe 

na aktivitu cytoplazmatické β-fruktosidasy nemá přítomnost PVY vliv, aktivita dalších 

dvou izoforem však byla v průběhu virové infekce zvýšena. Je proto pravděpodobné, ţe 

vakuolární a extracelulární β-fruktosidasa souvisí s obranou rostlin proti virové infekci. 

Byl zkoumán vliv PVY na další enzymy metabolismu sacharidů a na obsah řady 

metabolitů. Aktivita α-amylasy a fosforylasy, enzymů degradujících škrob, byla v průběhu 

virové infekce výrazně zvýšena; tímto způsobem rostlinné buňky pravděpodobně získávají 

glukosu, která je při stresu důleţitá především jako zdroj energie a metabolitů pro 

biosyntetické reakce, případně jako signalizační molekula. Mírné zvýšení bylo detekováno 

také u dalších hydrolytických enzymů, β-hexosaminidasy a β-glukosidasy.  

V infikovaných rostlinách tabáku nebyla pozorována výrazná změna celkového obsahu 

sacharidů ani zvýšená koncentrace glukosy. Ze studovaných metabolitů byla virovou 

infekcí nejvíce ovlivněna koncentrace glukosa-6-fosfátu, která byla v infikovaných 

rostlinách čtyřikrát vyšší neţ v rostlinách kontrolních. Bylo však zjištěno zvýšené mnoţství 

pektinů a kyselých proteoglykanů, které jsou důleţitými strukturními molekulami buněčné 

stěny. 

Ze získaných výsledků vyplývá, ţe Y virus bramboru ovlivňuje metabolismus sacharidů na 

úrovni aktivity enzymů a v malé míře také mnoţství nízkomolekulárních sacharidů i 

polysacharidů. 
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Biotický stres, Y virus bramboru, metabolismus sacharidů, β-fruktosidasa, α-amylasa, 

fosforylasa škrobu, β-glukosidasa, β-hexosaminidasa, glukosa.  



 

 

ABSTRACT 

 

Plants have developed a number of ways how to minimise negative influence of the 

environment. As a consequence of stress action, plants carbohydrate metabolism is quite 

often influenced, esp. on the level of expression and activities of different enzymes and 

also several metabolites concentration.  

One of key enzymes of carbohydrate metabolism is invertase. The aim of this work was to 

find out, whether the activity of its isoforms (cytoplasmic, vacuolar and extracellular) in 

tobacco plants is influenced by Potato virus Y (PVY). It was shown, that activity of 

cytoplasmic invertase was not affected, but the activity of vacuolar and extracellular 

isoform was enhanced during potyviral infection. Hence, it is likely, that vacuolar and 

extracellular invertases are related to plant antiviral defence. 

The effect of PVY on other enzymes of carbohydrate metabolism and several metabolites 

content was studied. Activity of α-amylase and phosphorylase, starch-degrading enzymes, 

was strongly enhanced during potyviral infection. That is probably how plant cells get 

glucose, which is a key source of energy and metabolites for biosynthesis of different 

compounds. It may also serve as a signal molecule. Activity of other hydrolytic enzymes, 

β-glucosidase and β-hexosaminidase, was also slightly increased.  

There was no substantial increase in total carbohydrate content, neither glucose 

concentration was enhanced. Among all the metabolites tested in this study, the 

concentration which was most influenced was the one of glucose-6-phosphate, which was 

fourfold higher in infected plants than in the healthy ones. Nevertheless it was found, that 

content of acidic proteoglycans and pectines, important cell-wall structures, was enhanced. 

In conclusion, Potato virus Y affects carbohydrate metabolism in tobacco plants by 

enzyme activities stimulation and, to a small extent, by low-weight carbohydrates and 

polysaccharides concentration modulation. (In Czech) 
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BSA   hovězí sérový albumin  

ConA   konkanavalin A 

ELISA   enzyme-linked immunosorbent assay (angl.) 

fruktosa  D-fruktofuranosid 

GlcNAc  N-acetyl-D-glukosamin 

glukosa  D-glukopyranosid 

HPAE-PAD vysokoúčinná aniontová chromatografie s pulzním amperometric-

kým detektorem 

mannosa  D-mannopyranosid 

PR proteiny  proteiny související s patogenezí 

PS II   fotosyntém II 

PVP   polyvinylpolypyrrolidon 

PVY   Y virus bramboru 

ROS   reaktivní formy kyslíku 

SA   kyselina salicylová 

SAR   systémově získaná rezistence 

Tris   tris-(hydroxymethyl)-aminomethan 
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1. ÚVOD 

 

1.1. ROSTLINNÝ STRES 

 

Během svého ţivota jsou rostliny, stejně jako ostatní organismy, vystaveny působení 

podmínek ţivotního prostředí, které ovlivňují jejich růst a vývoj. Mezi stresové faktory 

patří ty jevy a organismy, které rostliny ovlivňují negativním způsobem [1], které omezují 

funkce jejich těla.  

Studium interakcí stresového faktoru a rostliny je důleţité pro objasnění signálních 

mechanismů, kterými se rostlinné buňky vyrovnávají se stresovými situacemi. Jedním 

z procesů, který je v rostlinných buňkách v podmínkách stresu ovlivněn, je fotosyntéza; je 

moţné ji povaţovat za ukazatele rostlinného stresu. Sníţením účinnosti fotosyntézy 

v důsledku nepříznivých podmínek dochází ke ztrátám na výnosech [2], a proto je studium 

vlivu stresových faktorů na rostliny a jejich metabolismus klíčové pro minimalizování 

zemědělských ztrát. Metody genového inţenýrství by poté mohly přispět ke zvýšení 

tolerance rostlin vůči stresu a umoţnily by tak jejich optimální růst při větší variabilitě 

vnějších podmínek [3]. V případě biotického stresu, tedy stresu vyvolaného organismy, 

které rostlině škodí (patogenní houby, bakterie, viry, parazitické rostliny, býloţravci), má 

studium interakcí význam také pro kontrolu rostlinných chorob a bezpečnosti 

zemědělských produktů. 

Stres je však důleţitý nejen pro rostlinu samotnou, ale determinuje i výskyt rostlin 

v různých klimatických pásmech a na různých typech půd. Porozumění fyziologickým 

procesům rostlinného stresu je proto klíčové pro zemědělství i pro ţivotní prostředí [1]. 

 

 

1.1.1. Mechanismy obrany rostlin proti stresu  

Vnější podmínky ţivotního prostředí se neustále mění, a proto musí být rostliny do určité 

míry rezistentní vůči jejich negativnímu působení. Jedním z mechanismů rezistence je 

schopnost vyhnout se interakci se stresem, tzv. avoidance [4]. Jejím příkladem je kutikula, 

vrstva na povrchu listů a dalších nadzemních částí rostlin tvořená kutinem a vosky, která 

chrání rostlinu před nadměrným odparem vody a zabraňuje vstupu mikroorganismů do 

intercelulárního prostoru a dále do buňky. Obdobnou funkci má periderm na povrchu 
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kořenů. Druhým z mechanismů rezistence vůči stresu je tolerance, tedy schopnost vyrovnat 

se s nevyhovujícími podmínkami prostředí. Příkladem tolerance vůči abiotickému stresu je 

schopnost akumulace trehalosy a dalších rozpustných sacharidů, které chrání rostlinné 

buňky před stresem zasolením a stresem suchem [5], nebo syntéza tzv. heat-shock 

proteinů, které chrání proteiny před tepelným poškozením [6]. Tolerance můţe být 

zprostředkována také antimikrobiálními látkami, které jsou v rostlině přítomny, ještě neţ 

dojde k interakci s patogenem. Je-li však stres natolik silný, ţe rostlina ho jiţ není schopna 

tolerovat, stres je rozpoznán na buněčné úrovni a je zahájena signální kaskáda, která vede 

k odpovědi [1].  

Centrální roli ve zprostředkování buněčné odpovědi mají rostlinné hormony; jedním 

z nejdůleţitějších je kyselina abscisová. Bylo zjištěno, ţe rychlé uvolnění kyseliny 

abscisové z její neaktivní formy, ve které je v buňkách skladována, kdyţ na rostlinu 

nepůsobí stres, je klíčové pro obranu proti dehydrataci a osmotickému stresu [7]. Důleţitá 

je však také schopnost potřebnou hladinu aktivních molekul kyseliny abscisové udrţet, aby 

mohlo dojít k regeneraci buněk [8]. Dalšími fytohormony, které se podílejí na stresové 

odpovědi rostlin, jsou gibereliny [9] nebo kyselina jasmonová [10]. Kromě hormonů se 

signální kaskády účastní i jiné látky, především nízkomolekulární sacharidy [11] a druzí 

poslové, jako např. ionty Ca
2+

 [12]. Cílem stresem indukované signální transdukce jsou 

pak fyziologické a metabolické změny, které vedou k obraně proti nepříznivým 

podmínkám okolního prostředí, nebo proti přítomnosti patogenu.  

Obrana můţe být vedena na úrovni regulace genové exprese, ať uţ posílením, nebo 

potlačením transkripce příslušných genů. Kromě jiţ zmíněných modulátorů mohou 

transkripci ovlivňovat tzv. stresové granule, shluky mRNA, faktorů iniciace translace a 

proteinů vázajících RNA, které se v podmínkách stresu vytvářejí v cytoplazmě [13] a 

reaktivní formy kyslíku [14]; můţe také docházet k modifikaci histonů [15]. Dalšími 

mechanismy, které jsou při obraně proti stresu vyuţívány, jsou stabilizace enzymů, 

modulace jejich aktivity [4] a popsána byla i stresem indukovaná akumulace molekul RNA 

nekódujících proteiny [16].  

Účinnost obrany rostliny záleţí jak na délce trvání a intenzitě stresu, tak na stupni vývoje a 

genetické výbavě rostlin. Důleţité jsou také vzájemné interakce různých druhů stresu a 

předchozí zkušenosti rostliny se stresem. Je-li obrana rostliny úspěšná, jejím konečným 

výsledkem je aklimatizace na změněné podmínky. Jestliţe po několika generacích dojde 

k zakódování zvýšené tolerance do genetické odpovědi, rostlina se tzv. adaptovala. Je-li 
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však stres silnější neţ obranné mechanismy rostliny, dochází naopak k poškození pletiv, 

případně ke smrti rostlinného organismu [1]. Obecné schéma působení stresu a obrany 

rostlin je shrnut na obr. 1. 

  

 

Obr. 1: Obecné schéma působení stresu a obrany rostlin. 

V některých případech mohou být rostliny vůči různým stresovým podmínkám rezistentní, 

většinou se však musí vůči jejich působení bránit. Jestliţe je obranný systém účinný, 

rostlina se aklimatizuje, případně adaptuje, je-li stres silnější, dochází k poškození pletiv 

nebo i ke smrti celého rostlinného organismu.  

 

 

1.1.2. Vliv stresu na rostlinný organismus  

Působením stresových faktorů často dochází ke změnám, které jsou na rostlině patrné na 

první pohled. Jedním z typických příznaků rostlinného stresu je ţloutnutí listů [9], můţe 

však dojít také ke sníţení čerstvé hmotnosti [17], k inhibici růstu částí rostlin [18] nebo 

k celkovému poklesu růstu [19]. Tyto vnější změny jsou důsledkem procesů probíhajících 

v rostlinných buňkách, kterými rostlina reaguje na stresový podnět. Bylo prokázáno, ţe 

rostlinný stres v řadě případů souvisí s nadměrnou produkcí reaktivních forem kyslíku [20] 

a ţe dochází k ovlivnění energetického a látkového metabolismu [3, 21]. 

 

 

1.1.2.1. Rostlinný stres a reaktivní formy kyslíku 

Za fyziologických podmínek je toxický efekt reaktivních forem kyslíku (ROS, z angl. 

reactive oxygen species) produkovaných v rostlinných buňkách minimalizován 

antioxidačními systémy (obr. 2, s. 7), během stresu však dochází k nadměrné produkci 

ROS, které poškozují buněčné struktury [20]. ROS mají ale také obrannou roli. Peroxid 

vodíku a další reaktivní formy kyslíku se účastní signální transdukce, která indukuje 
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obranné reakce [22], nebo se mohou přímo podílet na usmrcení patogenů [23] (kap. 

1.1.3.1., s. 14).  

 

 

Obr. 2: Uplatnění antioxidačních enzymů (fialově) a nízkomolekulárních 

antioxidantů (zeleně) při detoxikaci reaktivních forem kyslíku (modře).  

CAT - katalasa; SOD - superoxiddismutasa; APX - askorbátperoxidasa; GR - 

glutathionreduktasa; GSH - redukovaná forma glutathionu; GS-SG - oxidovaná forma 

glutathionu 

 

 

Za hlavní zdroj reaktivních forem kyslíku jsou mezi buněčnými kompartmenty 

povaţovány mitochondrie a v rostlinných buňkách také chloroplasty. Během stresových 

podmínek stoupá spotřeba energie, intenzivněji probíhá transport elektronů, a ROS proto 

vznikají ve větším mnoţství. Tento stav můţe vést aţ k vyčerpání zásob ATP a v konečné 

fázi k apoptóze [20]. Nadměrná produkce peroxidu vodíku a dalších ROS můţe vést také 

k poklesu růstu. V rostlinách rýţe (Oryza sativa L.) došlo v důsledku příjmu iontů Cd
2+

 

k akumulaci H2O2, který spolu s dalšími změnami v rostlině inhiboval růst kořenů [18]. 

Rostlinné buňky se proto snaţí oxidativnímu stresu předejít a bránit se jeho účinkům. 

Současně s produkcí ROS jsou tak v rostlinách indukovány obranné mechanismy, jejichţ 

cílem je minimalizovat škody způsobené stresovými faktory.  

Jedním ze stresových podnětů, se kterým se musí rostliny často vyrovnávat, je nedostatek 

vody, resp. zasolení půdy. Úloha antioxidačních enzymů v obraně proti solnému stresu 
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byla studována v rostlinách rodu Salicornia. Druh S. persica tolerantní vůči suchu a 

zasolení vykazoval zvýšenou aktivitu antioxidačních enzymů, oproti tomu v senzitivních 

rostlinách S. europaea nestačily antioxidační systémy pro potlačení produkce ROS. 

Zvýšené mnoţství peroxidu vodíku v pletivech následně vedlo k peroxidaci lipidů a 

destabilizaci membránových struktur [24]. Také v sazenicích čajovníku čínského 

(Camellia sinensis L.) vyvolal solný stres zvýšenou produkci peroxidu vodíku spojenou 

s poškozením membrán. Současně s obsahem H2O2 však rostl také obsah volného prolinu, 

který se podílí na detoxikaci reaktivních forem kyslíku. Tím stabilizuje membránové 

struktury a zvyšuje odolnost rostlin vůči oxidativnímu stresu [17].  

Vliv nedostatku vody na produkci peroxidu vodíku v pletivech a zároveň vliv na obsah 

nízkomolekulárních antioxidantů a aktivitu antioxidačních enzymů byl studován také 

v rostlinách kukuřice seté (Zea mays L.) senzitivních, resp. rezistentních vůči suchu. 

Zatímco v rostlinách kukuřice rezistentních vůči suchu nebyla pozorována zvýšená 

produkce peroxidu vodíku, jeho obsah prokazatelně vzrostl v pletivech rostlin senzitivních. 

Tyto výsledky korelují se změnami aktivit antioxidačních enzymů. V rezistentních 

rostlinách byla aktivita askorbátperoxidasy, katalasy, superoxiddismutasy a peroxidasy 

zvýšená, v senzitivních rostlinách byl pozorován opačný trend. Ze získaných výsledků 

vyplývá, ţe účinné odstranění nadměrného mnoţství reaktivních forem kyslíku je klíčové 

pro zvýšení odolnosti rostlin kukuřice vůči nedostatku vody [25].  

Pro minimalizování vzniku ROS při fotosyntéze a jejich účinku na fotosystémy a další 

fotosyntetické struktury je neméně podstatné rozptýlení nadbytečné světelné energie 

v podobě tepla nebo prostřednictvím fotorespirace [26]. 

Důleţitou roli při obraně rostlin proti stresovým faktorům hrají nejen antioxidační enzymy, 

které se přímo účastní detoxikace ROS, ale také další proteiny. Jedním z nich je GDP-

mannosapyrofosforylasa, která se podílí na syntéze askorbátu. Její úloha byla studována v 

rostlinách tabáku (Nicotiana tabacum L.) vystavených teplotnímu stresu. V transgenních 

rostlinách tabáku se zvýšenou expresí tohoto enzymu byla při teplotním stresu zjištěna 

zvýšená hladina askorbátu a obsah reaktivních forem kyslíku v pletivech nerostl. Současně 

s mnoţstvím askorbátu vzrostla i aktivita antioxidačních enzymů (askorbátperoxidasa, 

superoxiddismutasa). Oproti tomu v rostlinách divokého typu v průběhu teplotního stresu 

obsah peroxidu vodíku a O2
•-
 rostl. GDP-mannosapyrofosforylasa tedy zvyšuje 

antioxidační kapacitu rostlinných buněk a tím pomáhá zvyšovat odolnost rostlin vůči 

teplotnímu stresu [27]. 
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1.1.2.2. Vliv stresu na fotosyntézu a metabolismus sacharidů 

Působením stresových faktorů dochází k narušení redoxní rovnováhy v rostlinných 

buňkách [28], zejména v chloroplastech a mitochondriích, které jsou hlavními producenty 

ATP. Nadbytečná energie je místo pro syntézu ATP spotřebována při vzniku reaktivních 

forem kyslíku [20], které mj. poškozují fotosyntetický aparát [2].  

Působením stresových faktorů dochází k ovlivnění fotosyntézy na mnoha úrovních 

(obr. 3); jednou z nich je funkce fotosystému II (PS II). V listech javoru stříbrného (Acer 

saccharinum L.) v podmínkách nedostatku minerálů (především ţeleza) v kombinaci 

s nadměrným slunečním zářením došlo ke změně struktury PS II, coţ vedlo ke sníţení jeho 

výkonnosti a v konečném důsledku k poklesu fotosyntézy a produkce kyslíku. Zároveň 

klesl obsah chlorofylu a hlavních fotosyntetických proteinů. Bylo však zjištěno, ţe tyto 

změny rostlině umoţňují sníţit vliv negativního působení oxidativního stresu, a adaptovat 

se tak na nepříznivé podmínky prostředí [29].  

 

 

Obr. 3: Působení stresu na fotosyntézu. 
Působením stresových faktorů je nejčastěji ovlivněna funkce PS II, vznik kyslíku při 

fotolýze vody, transport elektronů a fixace CO2 (místa jsou znázorněna fialovými šipkami). 
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Důleţitou součástí obrany proti oxidativnímu stresu způsobenému nadměrnou excitací 

PS II jsou rostlinné pigmenty. Jejich obsah byl studován v listech rozmarýny lékařské 

(Rosmarinus officinalis L.), která byla podrobena stresu suchem a horkem. Díky niţšímu 

obsahu chlorofylu v listech nedocházelo k nadměrné absorpci fotonů slunečního záření a 

listy stresovaných rostlin tak byly chráněny před nadměrnou excitací PS II. Významnou 

roli v obraně proti oxidativnímu stresu hrají i další pigmenty (obr. 4). Stresem indukované 

zvýšení obsahu β-karotenu, xantofylů a diterpenů (např. isorosmanolu) umoţňuje 

vychytání reaktivních forem kyslíku a zvyšuje tak antioxidační kapacitu buněk [30].  

 

 

Obr. 4: Uplatnění rostlinných pigmentů při nadměrné excitaci PS II.  

Při nadměrné excitaci PS II je energie vyzářena ve formě tepla při tzv. nefotochemickém 

zhášení excitační energie. Violaxanthin, který interaguje s proteinem vázajícím chlorofyl 

v reakčním centru PS II, je de-epoxidasou redukován na antheraxanthin a dále na 

zeaxanthin, jako oxidační činidlo je vyuţíván askorbát. Proces je reverzibilní [upraveno 

podle 14]. 
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Fotosyntéza je často ovlivněna také v místě fixace oxidu uhličitého [2; 31], coţ vede k 

poklesu produkce sacharidů. Dochází k porušení energetické rovnováhy mezi 

fotosyntetickými částmi rostlin, které jsou zdrojem sacharidů, a tedy i energie, a 

nefotosyntetickými částmi, které energii ve formě sacharidů odebírají a spotřebovávají 

[32]. Energie je při stresu navíc nutná pro detoxikaci reaktivních forem kyslíku a pro 

syntézu obranných látek (např. osmoprotektivních), a proto se rostlina primárně snaţí 

obnovit energetickou rovnováhu mezi jednotlivými částmi svého těla [3]. 

Energii pro boj se stresem rostlina získává mobilizací zásobních látek, především 

sacharidů. Zvýšení koncentrace volných hexos je dosaţeno štěpením polysacharidů i 

sacharosy. V sazenicích rýţe (Oryza sativa L.) vystavených působení sucha byl zjištěn 

pokles exprese sacharosa-fosfátsyntasy, klíčového enzymu syntézy sacharosy, a naopak 

nárůst exprese sacharosasyntasy, která sacharosu štěpí [33]. Regulace exprese genů 

některých izoforem sacharosasyntasy je specifická vzhledem k vývojovému stádiu rostliny 

[21]. 

Také další stresové faktory, např. nedostatek ţivin, ovlivňují metabolismus sacharidů. 

Nedostatečný příjem fosfátu vyvolal v listech lilku bramboru (Solanum tuberosum L.) 

rychlé změny v genové expresi [34], změny na úrovni transkripce genů byly zjištěny i 

v kořenech huseníčku rolního (Arabidopsis thaliana L.), které byly vystaveny působení 

rhizotoxických iontů (Al
3+

, Cu
2+

, Cd
2+

) a NaCl. Došlo ke zvýšení exprese genů 

souvisejících s odpovědí rostliny na stres, zejména genů biosyntézy trehalosy, a následně 

i ke zvýšení koncentrace tohoto sacharidu v kořenech [35]. Trehalosa je osmoticky aktivní 

látkou a působí jako prevence poškození proteinů při nedostatku vody. 

Stres ovlivňuje také metabolismus dalších látek, které v rostlinách působí jako obranné. Při 

nedostatku vody byla v sazenicích rýţe zvýšena exprese β-fruktosidasy, důleţitého enzymu 

metabolismu fruktanů, které rostliny vyuţívají nejen jako zásobní polysacharid, ale díky 

jeho vysoké rozpustnosti také jako osmoprotektivní látku. Zvýšená exprese byla zjištěna 

také u stachyosasyntasy (stachyosa pomáhá rostlinným buňkám vyrovnat se s nízkými 

teplotami) a u enzymů biosyntézy cukerného alkoholu mannitolu [21]. Neméně důleţité 

jsou pro obranu proti stresu (např. nedostatku vody) také volné hexosy (především glukosa 

a fruktosa) a sacharosa [33], jednotlivé sacharidy, které rostliny v podmínkách stresu 

vyuţívají jako ochranné, jsou však pro různé druhy rostlin specifické. 

 

 



ÚVOD 

12 

 

1.1.2.3. Sacharidy jako signalizační molekuly 

Změny v metabolismu sacharidů jsou pro rostlinu jednou z klíčových reakcí na stres a 

zároveň jsou podnětem vedoucím k obranným reakcím. V rostlinách navíc sacharidy 

nepůsobí pouze jako substrát pro biosyntetické reakce nebo jako zdroj energie, ale také 

jako signální molekuly. Sacharidy mohou regulovat aktivitu enzymů nebo ovlivňovat 

expresi genů souvisejících s transportem metabolitů, s metabolismem sacharidů a dalších 

látek. Odpověď rostliny záleţí na druhu sacharidu i na jeho hladině v rostlinné buňce [36].  

Příkladem signalizace pomocí sacharidů je indukce tvorby tzv. stromulí., coţ jsou tubulární 

útvary obsahující stroma, které se vyskytují na povrchu chloroplastů [37] a pravděpodobně 

se podílejí na výměně metabolitů mezi chloroplasty a cytosolem a na metabolismu 

sacharidů. K jejich tvorbě dochází právě, je-li v apoplastu zvýšená koncentrace sacharosy 

nebo glukosy [38]. 

Sacharidy působí jako signalizační molekuly také při odpovědi rostliny na stresový podnět. 

Bylo zjištěno, ţe glukosa indukuje expresi řady genů, mezi nimi např. gen pro 

extracelulární β-fruktosidasu a fenylalaninamoniumlyasu, důleţité enzymy metabolismu 

sacharidů, resp. dusíkatých látek a sekundárních metabolitů, zejména fenylpropanoidů. 

Aktivuje také proteinkinasy, které fosforylují další proteiny, a nepřímo se tak podílí na 

modulaci aktivity dalších enzymů [39]. Kromě glukosy můţe být signál přenášen také 

pomocí sacharosy [40], trehalosy [41] nebo jiných sacharidů.  

 

 

1.1.2.4. Vliv rostlinného stresu na metabolismus dalších látek 

Nejčastěji je působením stresu ovlivněn metabolismus sacharidů [42], ke změnám však 

dochází i v metabolismu dalších látek. V rostlinách rýţe (Oryza sativa L.) byly 

identifikovány geny zodpovědné za odpověď rostliny při stresu suchem. Bylo zjištěno, ţe 

sucho ovlivňuje geny metabolismu sacharidů, lipidů, vitaminů a sekundárních metabolitů, 

geny důleţité pro transkripci, skládání proteinů, buněčnou signalizaci a mnohé další [21]. 

Proteiny jsou během stresu ovlivněny na úrovni translace i post-translačních modifikací. 

Proteosyntéza nepotřebných nebo méně potřebných bílkovin je redukována, geny proteinů 

souvisejících s odpovědí na stresový podnět jsou naopak exprimovány ve zvýšené míře. 

Aby mohly být nově syntetizované proteiny rychle a správně poskládány, současně se 

zvýšenou translací je indukována také syntéza tzv. heat-shock proteinů, které napomáhají 

sbalení nově vznikajícího polypeptidového řetězce [33]. Post-translační regulace proteinů 
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v podmínkách stresu zahrnuje fosforylaci a defosforylaci, změnu aktivity enzymů, nebo v 

případě oligomerních proteinů asociaci podjednotek [39].  

Nedostatek ţivin můţe vést ke sníţení exprese genů biosyntézy aminokyselin, základních 

stavebních částí proteinů. Aby byla v rostlinných buňkách dostatečná koncentrace volných 

aminokyselin, rostliny zvyšují expresi proteas a aminokyseliny získávají degradací 

nepotřebných proteinů [34]. Aminokyseliny mohou slouţit také jako obranné molekuly. 

Volný prolin stabilizuje membránové struktury, pomáhá při detoxikaci reaktivních forem 

kyslíku a působí jako osmoticky aktivní látka, proto je v buňkách stresovaných rostlin 

obsaţen ve vyšší koncentraci [17, 33]. 

Nedostatek fosfátu, který je důleţitou součástí fosfolipidů, vyvolal v listech lilku bramboru 

(Solanum tuberosum L.) nárůst exprese enzymů biosyntézy galakto- a sulfolipidů, čímţ 

došlo ke změně sloţení, a tedy i vlastností, membrán [34]. Změny v obsahu mastných 

kyselin, které jsou součástí lipidů a esenciálních olejů, způsobil také solný stres v listech, 

výhoncích a kořenech světlice barvířské (Carthamus tinctorius L.). Došlo k výraznému 

posunu anabolismu lipidů ve směru syntézy nenasycených mastných kyselin, díky kterým 

membrány získají potřebnou fluiditu a buňky se tak mohou lépe vyrovnat se solným 

stresem. Pravděpodobně z důvodu aktivace lipolytických procesů celkové mnoţství lipidů i 

esenciálních olejů v pletivech světlice značně pokleslo [43].  

Součástí odpovědi rostlin na stres jsou různé sekundární metabolity. Jedná se o látky, které 

se přímo neúčastní primárního metabolismu, ale mají speciální funkce, jako např. lákání 

hmyzu k opylení nebo obrana proti býloţravcům. Jejich přítomnost v rostlinných buňkách 

můţe být konstitutivní nebo indukovaná a některé sekundární metabolity se dokonce 

vyskytují pouze v několika druzích. Vzhledem k faktu, ţe sekundární metabolity většinou 

souvisí s biotickým stresem [14], větší pozornost jim bude věnována v kapitole 1.1.3.4., 

s. 17. 

 

 

1.1.3. Biotický stres 

Působením virů, bakterií, patogenních hub, býloţravců a dalších faktorů biotického stresu 

dochází často k ovlivnění růstu rostliny nebo ke vzniku chlorotických a nekrotických míst 

[44]. Tyto změny se projevují i v metabolismu rostlin; dochází např. ke změnám 

v transkripci a aktivitách enzymů [45]. Spektrum odpovědí rostlin na působení biotického 
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stresu je široké a řada ze způsobů, jakým se rostliny proti němu brání, je specifická právě 

pro biotický stres. 

 

 

1.1.3.1. Působení reaktivních forem kyslíku při obraně proti biotickému stresu 

V důsledku působení stresu dochází často ke zvýšení produkce reaktivních forem kyslíku, 

a to jak u abiotického [18, 20, 24], tak u biotického stresu. Jejich zvýšená koncentrace je 

pro rostlinné buňky škodlivá, můţe však být vyuţita i jako součást obranné reakce (obr. 5).  

Mnoţství ROS se v buňkách zvyšuje krátce po interakci rostliny s patogenem, coţ 

naznačuje, ţe jejich produkce je součástí rané obranné odpovědi. Navíc bylo ukázáno, ţe 

peroxid vodíku můţe působit jako druhý posel. Indukuje syntézu fytoalexinů, a přímo tak 

stimuluje obranu rostlin proti biotickému stresu [46].  

 

 

Obr. 5: Přehled působení reaktivních forem kyslíku při interakci rostlin s faktory 

biotického stresu. 

Reaktivní formy kyslíku (ROS) mají na rostlinné buňky nejen negativní vliv, mohou být 

vyuţity také při obraně proti biotickému stresu; mohou se např. účastnit buněčné 

signalizace nebo indukovat hypersenzitivní reakci (HR). 

 

 

Mechanickou formou obrany proti vstupu patogenu do buňky je buněčná stěna, která při 

infekci můţe být ještě zesílena. V rostlinách fazolu obecného (Phaseolus vulgaris L.) bylo 

zjištěno, ţe peroxidasa lokalizovaná na buněčné stěně můţe peroxid vodíku jak 

produkovat, tak také spotřebovávat. Peroxid vodíku indukovaný přítomností bakterie 

Xanthomonas campestris byl peroxidasou vyuţit k zesíťování glykoproteinu bohatého na 

prolin a zároveň byla indukována produkce kalosy. Tyto změny ve sloţení a 
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struktuře buněčné stěny vedly ke zvýšení odolnosti rostlin fazolu vůči bakteriální infekci 

[47]. Ukládání kalosy a ligninu v buněčné stěně indukovala např. také patogenní houba 

Colletotrichum orbiculare v listech okurky seté (Cucumis sativa L.) [48]. 

V některých případech mohou reaktivní formy kyslíku patogenní organismus přímo 

inaktivovat. Peroxid vodíku produkovaný peroxidasou v důsledku napadení kompletně 

inhiboval klíčení spor Peronospora tabacina a dalších hub v listech tabáku (Nicotiana 

tabacum L.) [23]. Oproti tomu spory plísně Botrytis cinerea vyvinuly proti působení ROS 

obranný mechanismus. Jsou schopné produkovat enzymy rozkládající peroxid vodíku, a 

tak se inaktivaci bránit. Navíc tak nemůţe dojít k dostatečnému zesílení buněčné stěny a 

listy rajčete jedlého (Lycopersicon esculentum Mill.) nejsou proti infekci dostatečně 

chráněny [49].  

Důleţitou roli mají reaktivní formy kyslíku také při indukci tzv. hypersenzitivní reakce, 

jedné z forem obrany proti biotickému stresu [50] (kap. 1.1.3.2., s. 15). 

 

 

1.1.3.2. Hypersenzitivní reakce a systémově získaná rezistence 

Přítomnost viru tabákové mozaiky v intercelulárním prostoru rostlin tabáku je rozpoznána 

jiţ během několika sekund. Okamţitě po rozpoznání virových částic pak dochází 

v důsledku zvýšené aktivity peroxidasy k produkci ROS, která vede k apoptóze, a takto 

vzniklé nekrotické místo pak brání rozšíření infekce; patogenu je navíc znemoţněno 

přijímat ţiviny [51]. Jedním z častých zdrojů ROS jsou polyaminy. Bylo zjištěno, ţe 

infekce tabáku virem tabákové mozaiky zvyšuje transkripci genů biosyntézy polyaminů a 

indukuje tak akumulaci polyaminů v apoplastu [52]. Zvýšená exprese genů metabolismu 

polyaminů byla zjištěna také u tabáku infikovaného patogenní bakterií Pseudomonas 

cichorii. Současná produkce peroxidu vodíku vede k apoptóze a hypersenzitivní reakci 

[50].  

Reaktivní formy kyslíku mohou mít původ také v exogenních látkách. Bakterie rodu 

Pseudomonas napadající rostliny tabáku produkují polysacharidy, které jim umoţňují růst; 

zároveň však také aktivují obranu rostlin. Řada bakteriálních polysacharidů zvyšuje 

aktivitu askorbátperoxidasy, monodehydroaskorbátreduktasy a dalších antioxidačních 

enzymů, stoupá také obsah peroxidu vodíku v pletivech. Změna redoxního stavu buňky 

následně vede k hypersenzitivní reakci [53].  
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Hypersenzitivní reakce můţe být vyvolána jak bakteriální nebo virovou infekcí, tak 

působením hmyzu. Bylo potvrzeno, ţe tvorba nekrotických skvrn na listech rostlin 

Medicago truncatula (Gaertn.) v důsledku působení mšic rodu Acyrthosiphon souvisí 

s oxidativním stresem a ţe se tedy jedná o hypersenzitivní reakci. V případě některých 

druhů mšic byla navíc indukována tzv. systémově získaná rezistence (SAR, z angl. 

systemic acquired resistance), která brání rostliny proti biotickému stresu nejen lokálně, ale 

také systémově [54]. Podstatou SAR je zvýšení tolerance rostlin vůči oxidativnímu stresu a 

tím i odolnosti vůči infekci v důsledku předchozí interakce s patogenem [55].   

Trichoderma atroviride, houba kolonizující kořeny rostlin, má pozitivní vliv na rostlinný 

organismus. U huseníčku rolního (Arabidopsis thaliana L.) byla zjištěna stimulace růstu 

rostlin a navíc byla indukována systémově získaná rezistence, i kdyţ samotná Trichoderma 

není patogenní. Při následné infekci listů bakteriemi nebo jinými houbami pak je huseníček 

proti jejich působení chráněn [44].  

 

 

1.1.3.3. Rostlinné hormony a PR proteiny 

Pro systémovou obranu rostlin je důleţitá akumulace fytohormonů, především kyseliny 

salicylové (SA). Bylo zjištěno, ţe během působení biotického stresu indukuje v místě, kde 

jsou na DNA lokalizovány obranné geny, acetylaci histonů. Modifikované geny jsou při 

následné infekci mnohem aktivnější a odpověď rostliny je rychlejší a účinnější [56]. Oproti 

tomu kyselina abscisová, další z rostlinných hormonů, brání akumulaci SA a tím nástup 

SAR potlačuje [57].  

Zatímco indukce SAR kyselinou salicylovou je spojena hlavně s působením biotrofních a 

hemibiotrofních patogenů, proti býloţravému hmyzu a nekrotrofním patogenům je 

v rostlinách vyuţívána signalizace pomocí jasmonové kyseliny nebo ethylenu [14]. 

Některé organismy jsou však schopné stimulovat produkci jak salicylové kyseliny, tak 

jasmonové kyseliny a ethylenu. Tyto látky dále indukují expresi tzv. proteinů souvisejících 

s patogenezí (PR proteiny, z angl. pathogenesis-realted proteins) [44], mezi které patří 

např. β(1→3)glukanasa, chitinasa a některé peroxidasy. Také další proteiny, které mezi PR 

proteiny dosud nebyly zařazeny, se účastní odpovědi rostliny na stres. Jedná se např. o 

fenylalaninamoniumlyasu, důleţitý enzym metabolismu sekundárních látek [58], nebo β-

fruktosidasu, která hraje důleţitou roli v metabolismu sacharidů [45].  
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V rostlinách banánovníku (Musa spp.) napadených mšicemi Pentalonia nigronervosa 

obsahujícími virus Banana bunchy top virus bylo detekováno více izoforem peroxidasy 

neţ ve zdravých rostlinách nebo v rostlinách napadených neinfekčními mšicemi. Jestliţe 

navíc byly rostliny banánovníku předem ošetřeny endofytickou bakterií Pseudomonas 

fluorescens, došlo v rostlinách napadených virózními mšicemi také k nárůstu počtu 

izoforem chitinasy, z čehoţ vyplývá, ţe kombinace patogenů můţe vyvolat specifickou 

akumulaci PR proteinů a dalších obranných enzymů. Různé směsi bakteriálních kmenů 

jsou také schopné indukovat různé kombinace obranných mechanismů, a tak zlepšovat 

odolnost rostlin vůči biotickému stresu [58].  

 

 

1.1.3.4. Sekundární metabolity 

Kromě primárních metabolitů (sacharidy, aminokyseliny a proteiny, nukleové kyseliny…) 

produkují rostliny také látky, jejichţ funkce v primárním metabolismu není zřejmá. Tyto 

tzv. sekundární metabolity se mohou vyskytovat ve všech rostlinných druzích, mohou ale 

být i specifické jen pro určitou skupinu rostlin. Zatímco některé lákají opylovače nebo 

ţivočichy, kteří šíří jejich semena, řada sekundárních metabolitů brání rostliny proti 

škůdcům a patogenům [14].  

Příkladem takových látek jsou glukosinoláty, zvláštní skupina sekundárních metabolitů. 

V důsledku infekce jsou štěpeny enzymem myrosinasou na nestabilní meziprodukt, 

z něhoţ se uvolňují izothiokyanáty a další sloučeniny, které jsou pro patogeny toxické 

[59]. Syntéza glukosinolátů je jako odpověď na napadení mšicemi indukována také 

v rostlinách brukve zelné (Brassica oleracea), kde však jako obrana proti hmyzu slouţí 

pravděpodobně přímo glukosinoláty [60]. 

Dalším příkladem obranných sekundárních metabolitů jsou kapsaicinoidy vyskytující se 

v rostlinách papriky (rod Capsicum). Bylo zjištěno, ţe jejich přítomnost chrání plody proti 

napadení patogenními houbami, které by jinak omezovaly šíření semen papriky [61]. 

Stejnou roli mají i α-solasonin a α-solamargin, glykoalkaloidy z plodů rostlin rodu 

Solanum [62].  

Mezi obranné alkaloidy, jednu z velkých skupin sekundárních metabolitů, patří také 

sanguinarin z plodů máku setého (Papaver somniferum L.), který má antifungální aktivitu 

[63], nebo nikotin, který brání rostliny tabáku (rod Nicotiana) proti býloţravému hmyzu 

[64]. Pro zvýšenou syntézu alkaloidů i jiných obranných látek v reakci na napadení 
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mikroorganismy je potřeba současné zvýšení exprese určitých biosyntetických a obranných 

enzymů, jak bylo ukázáno např. u benzofenanthridinu, alkaloidu ze sluncovky kalifornské 

(Eschscholzia californica Cham.) [65]. 

Významnými sekundárními metabolity jsou i mnohé izoprenoidní látky, např. jiţ zmíněné 

kapsicinoidy [61]. V rostlinách cistu krétského (Cistus creticus) bylo ukázáno, ţe 

methyljasmonát a kyselina salicylová, molekuly podílející se na signalizaci při biotickém 

stresu, mohou indukovat expresi genů biosyntézy izoprenoidů, čímţ byla potvrzena jejich 

účast na obraně proti biotickému stresu. Zároveň bylo zjištěno, ţe jejich exprese je 

regulována jak orgánově, tak vývojově specificky. Vysoká hladina izoprenoidů byla 

zaznamenána v mladých listech, coţ pravděpodobně souvisí s jejich vyšší citlivostí na 

vlivy prostředí, nejvyšší produkce pak byla detekována v trichomech na povrchu listů [66]. 

Klíčová role trichomů v biosyntéze izoprenoidů byla potvrzena i v rostlinách tabáku 

(Nicotiana tabacum L.). Bylo zjištěno, ţe enzymy biosyntézy izoprenoidů, stejně jako 

membránové transportéry sekundárních metabolitů, jsou v trichomech zastoupeny ve velké 

míře [67]. 

Také další skupiny sekundárních metabolitů jsou ovlivňovány působením biotického 

stresu. Bylo zjištěno, ţe chitosan, součást buněčné stěny hub, stimuluje v suspenzní kultuře 

buněk révy vinné (Vitis vinifera L.) biosyntézu resveratrolu, který patří mezi stilbeny. 

Biosyntéza resveratrolu je ovlivněna na úrovni mRNA i enzymů, které ji katalyzují [68]. 

Zvýšená tvorba fenolických látek byla pozorována také v průběhu virové infekce. 

Současně s akumulací fenolických látek je indukována aktivita fenylalaninamoniumlyasy, 

která se na jejich biosyntéze podílí [58].  

 

 

1.1.4. Rostlinné viry 

Viry nejsou obvykle řazeny mezi organismy v pravém slova smyslu. Jsou to 

nukleoproteinové částice vyznačující se schopností infikovat hostitelskou buňku a v ní se 

reprodukovat prostřednictvím jejího translačního systému. Jedná se tedy o intracelulární 

parazity. Jako rostlinné jsou označovány ty viry, které jsou schopny infikovat rostlinné 

buňky a reprodukovat se v nich [69].  

Rostlinné viry nemají ţádný mechanismus, který by jim umoţnil aktivně vstoupit do 

hostitelské buňky, proto mohou do intracelulárního prostoru proniknout pouze v místě, kde 
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je porušena buněčná stěna. Vektorem, tedy organismem, který viru vstup do hostitelské 

buňky umoţní, jsou nejčastěji mšice [69].  

Rostlinné viry mohou být rozlišeny podle typu nukleové kyseliny, kterou obsahují; 

jednotlivé skupiny jsou pak rozděleny do mnoha tříd podle svého tvaru a velikosti, 

mnoţství a charakteru proteinů a dalších kritérií. Největší skupinou rostlinných virů jsou 

(+)ssRNA viry, mezi něţ patří i potyviry (Potyviridae) [70]. Obr. 6 znázorňuje schéma 

replikace (+)ssRNA virů v hostitelské buňce. Do hostitelské buňky vstupuje pouze 

nukleová kyselina viru, která funguje jednak jako genomová RNA, jednak jako mRNA. 

Translací do proteinů a replikací do (-)ssRNA a následně do (+)ssRNA vznikají nové 

virové částice [69]. 

 

 

Obr. 6: Schéma replikace (+)ssRNA virů v hostitelské buňce. 

Podle virové (+)ssRNA je v cytoplazmě hostitelské buňky syntetizována (-)ssRNA, 

zároveň však slouţí jako mRNA pro syntézu virových proteinů. (-)ssRNA je poté 

replikována a vznikající (+)ssRNA vytváří spolu s proteiny nové virové částice. Tento 

cyklus se opakuje [upraveno podle 69]. 

 

 

Potyviry představují téměř 20 % všech známých rostlinných virů, jsou tedy nejpočetnější a 

nejvýznamnější čeledí rostlinných virů. Patří mezi ně např. Y virus bramboru, virus šarky 

švestky nebo virus mozaiky řepy, které způsobují velké ztráty na výnosech zemědělských 

plodin [69]. Hlavní příznaky infekce způsobené Y virem bramboru jsou nekrosa ţilek a 

stonku, krabacení listů (obr. 7, s. 20), případně tvorba chlorotických skvrn na listech [71]. 
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a)          b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7: Vliv Y viru bramboru na vzhled listů tabáku. 

Infikované listy (b) jsou na rozdíl od kontrolních (a) zkrabacené a mají zahnědlé ţilky. 

 

 

1.2. METABOLISMUS SACHARIDŮ V ROSTLINÁCH 

 

Rostlinný metabolismus se v mnoha ohledech liší od metabolismu ţivočichů; základním 

rozdílem je způsob získávání energie a organických látek. Rostliny coby fotoautotrofní 

organismy absorbují při fotosyntéze energii slunečního záření a přeměňují ji na energii 

chemickou, která je následně vyuţita pro asimilaci oxidu uhličitého. Primárním produktem 

fotosyntézy jsou triosafosfáty, které jsou dále přeměněny na sacharidy, zdroj uhlíku pro 

syntézu dalších stavebních látek rostlinného těla. Do heterotrofních pletiv je zdroj uhlíku 

nejčastěji transportován ve formě sacharosy, některé rostliny mohou vyuţívat i další látky, 

jako např. cukerné alkoholy [4].  

 

 

1.2.1. Metabolismus sacharosy 

Pomocí cytosolové sacharosafosfátsyntasy a sacharosafosfátfosfatasy je z UDP-glukosy a 

fruktosa-6-fosfátu syntetizována sacharosa (obr. 9, s. 22), základní transportní sacharid 

rostlin, která je z místa svého vzniku vedena spolu s dalšími látkami floémem do 

neasimilujících tkání. Aby mohla být sacharosa vyuţita, musí být rozštěpena na dvě 

molekuly hexosy, glukosu a fruktosu, které poté plní další funkce.  

K rozštěpení sacharosy můţe dojít jiţ v apoplastu, kde je lokalizována extracelulární β-

fruktosidasa, nebo uvnitř buňky. Vzniklé hexosy jsou pak vyuţity jako zdroj energie a 

uhlíku při glykolýze nebo jsou přeměněny na škrob [14]. Příjem sacharosy do 

nefotosyntetických buněk popisuje obr. 8 (s. 21). 
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Obr. 8: Příjem sacharosy transportované floémem do buněk nefotosyntetických 

orgánů. 

Buňky mohou přijímat sacharosu nebo produkty její hydrolýzy, glukosu a fruktosu. 

Hexosy mohou být následně vyuţity k syntéze škrobu [14].  

 

 

1.2.1.1. Vlastnosti a funkce izoforem β-fruktosidasy  

β-Fruktosidasa (EC 3.2.1.26, β-fruktofuranosidasa, invertasa, sacharasa) katalyzuje 

hydrolytické štěpení sacharosy na glukosu a fruktosu, jejím substrátem však můţe být i 

rafinosa [72]. V rostlinách byly charakterizovány tři izoformy tohoto enzymu, které se liší 

svými vlastnostmi, subcelulární lokalizací a funkcí. Jedná se o vakuolární, 

cytoplazmatickou a extracelulární β-fruktosidasu (obr. 10, s. 22). 
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Obr. 9: Schéma syntézy sacharosy z UDP-glukosy a fruktosa-6- fosfátu. 

SPS - sacharosafosfátsyntasa; SPP - sacharosafosfátfosfatasa [upraveno podle 14]. 

 

 

 

Obr. 10: Lokalizace jednotlivých izoforem β-fruktosidasy v buňce. 

E-βfru - extracelulární β-fruktosidasa; C-βfru - cytoplazmatická β-fruktosidasa; V-βfru - 

vakuolární β-fruktosidasa. 
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Cytoplazmatická β-fruktosidasa je rozpustný protein s pH optimem v kyselé aţ neutrální 

oblasti v závislosti na rostlinném druhu. Např. enzym z pylových částic lilie zlaté (Lilium 

auratum Lindl.) má pH optimum 4,0 [73], v buňkách ječmene setého (Hordem vulgare L.) 

bylo zjištěno pH otimum 5,5 [74] stejně jako v pšenici seté (Triticum aestivum L.) [75], 

ovšem u cytoplazmatické β-fruktosidasy z mrkve obecné (Daucus carota) bylo zjištěno pH 

optimum 6,5-7,0 [76].  

Funkce této izoformy je doposud nejméně prozkoumaná. V broskvoni obecné (Prunus 

persica L.) bylo při zrání plodů pozorováno zvýšené mnoţství transkriptů genu pro 

cytoplazmatickou β-fruktosidasu indukované vyšší koncentrací sacharosy v buňkách. 

Nárůst aktivity tohoto enzymu pak vedl ke zvýšení koncentrace volných hexos, čímţ byla 

potvrzena role sacharosy coby signalizační molekuly i funkce cytoplazmatické β-

fruktosidasy při zrání plodů [77]. Cytoplazmatická β-fruktosidasa z cukrové třtiny 

(Saccharum officinarum L.) hraje důleţitou roli při prodluţování internodií [78], její 

aktivita je nezbytná také pro akumulaci hexos, které jsou zdrojem energie v prodluţujících 

se kořenech rostlin Pachyrhizus erosus (L.) [79].  

Druhá izoforma β-fruktosidasy v rostlinných buňkách je lokalizovaná ve vakuole. Jedná se 

o rozpustný enzym s pH optimem v kyselé oblasti; v povijnici batátové (Ipomoea 

batatas L.) byla zjištěna hodnota pH optima 5,0 [80], v merlíku červeném (Chenopodium 

rubrum L.) 4,4 [72] a v tabáku (Nicotiana glauca L.) 3,8 [81]. Substrátová specifita 

vakuolární β-fruktosidasy se liší v závislosti na rostlinném druhu. Zatímco enzym z rostlin 

Nicotiana glauca je schopen hydrolyzovat pouze sacharosu [81], vakuolární β-fruktosidasa 

z povijnice štěpí i rafinosu a stachyosu, i kdyţ její aktivita vůči těmto substrátům je 

mnohem niţší neţ vůči sacharose [80]. Na rozdíl od cytoplazmatické izoformy [82] je 

vakuolární β-fruktosidasa glykosylovaná [80; 81].  

Vakuola můţe slouţit pro dočasné skladování sacharosy v rostlinné buňce a vakuolární β-

fruktosidasa je tedy důleţitá pro kontrolu mnoţství sacharosy a sloţení rozpustných hexos 

v této organele. Její zvýšená aktivita byla pozorována především v kořenech a v nově 

vyrůstajících listech mrkve obecné, v plně vyvinutých listech byla detekována velmi nízká 

aktivita toho enzymu [83]. Regulace růstu prostřednictvím vakuolární β-fruktosidasy byla 

pozorována také v kořenech huseníčku rolního (Arabidopsis thaliana L.) a ve vláknech 

bavlníku (Gossypium spp.) [84]. V kořenech a listech povijnice batátové byly nalezeny dva 

geny kódující vakuolární β-fruktosidasu. Vlastnosti obou proteinů byly shodné, jejich 

exprese v různých stupních vývoje však byla odlišná. Z těchto výsledků vyplývá, ţe 
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vakuolární β-fruktosidasa pravděpodobně hraje významnou roli při iniciaci růstu listů a 

kořenů a zároveň ţe je důleţitá pro skladování fotoasimilátů ve vakuolách plně vyvinutých 

listů [80]. 

Nejstudovanější a pravděpodobně i nejdůleţitější izoformou β-fruktosidasy je 

extracelulární enzym. Jedná se o glykoprotein iontově vázaný na buněčnou stěnu, jehoţ pH 

optimum leţí v kyselé oblasti [85]. Extracelulární (apoplastická) β-fruktosidasa z listů 

huseníčku rolního má hodnotu pH optima 4,5 [86] stejně jako enzym z pšenice seté [75] a 

z ječmene setého [74], v merlíku červeném byla zjištěna hodnota pH 3,8 [72].  

Hlavní funkce extracelulární β-fruktosidasy spočívá v řízení příjmu sacharosy z floému do 

buněk v závislosti na aktuální potřebě buněk určité tkáně. V mrkvi obecné byla pozorována 

zvýšená exprese tohoto enzymu v mladých rostlinách, které potřebují dostatek energie pro 

svůj růst. Ve všech pletivech však bylo přibliţně stejné mnoţství proteinu extracelulární β-

fruktosidasy [83]. Oproti tomu v merlíku červeném byla v kořenech zaznamenána mnohem 

vyšší aktivita extracelulární β-fruktosidasy neţ v listech a stoncích, coţ svědčí o jejím 

významu především pro heterotrofní části rostlin, které přijímají sacharidy z asimilačního 

proudu [87].  

Extracelulární β-fruktosidasa je studována také v souvislosti s odpovědí rostlin na biotický 

stres (kap. 1.2.1.2.). 

 

 

1.2.1.2. β-Fruktosidasa a biotický stres 

V souvislosti s rostlinným stresem je studována především extrcelulární β-fruktosidasa, 

která je klíčová pro rozdělení sacharidů mezi autotrofní a heterotrofní části těla rostlin [83, 

87]. Jestliţe vlivem biotického stresu dojde k poklesu fotosyntézy a k poškození exportu 

sacharosy do floému (např. v důsledku strukturních změn způsobených transportními 

proteiny virů), zvýšená koncentrace rozpustných sacharidů v apoplastu indukuje expresi 

extracelulární β-fruktosidasy, která štěpí sacharosu na glukosu a fruktosu. Vznikající 

hexosy jsou přijímány mezofylovými buňkami, v nichţ působí jako signalizační molekuly 

a indukují další obranné reakce rostliny [88] (obr. 11, s. 25). Tuto teorii potvrzují i 

výsledky studie, ve které bylo zjištěno, ţe současně se zvýšenou aktivitou extracelulární β-

fruktosidasy je zvyšována i translace glukosového transportéru [89]. 

Indukce extracelulární β-fruktosidasy byla v rostlinách pozorována v důsledku bakteriální, 

virové i houbové infekce. Zvýšené mnoţství mRNA pro extracelulární β-fruktosidasu bylo 
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během působení bakterie Erwinia carotovora detekováno v rostlinách mrkve obecné 

(Daucus carota) [90], v rostlinách tabáku (Nicotiana tabacum L.) infikovaných Y virem 

bramboru [88] nebo v plodech rajčete jedlého (Solanum lycopersicum L.) infikovaných 

plísní Botrytis cinerea. Zde byla navíc stimulována i exprese vakuolární formy β-

fruktosidasy [91]. Tato data naznačují, ţe extracelulární β-fruktosidasa by mohla patřit 

mezi tzv. PR proteiny (kap. 1.1.3.3., s. 16), ačkoliv oficiálně mezi ně doposud zařazena 

nebyla. 

 

 

Obr. 11: Role extracelulární β-fruktosidasy v indukci obranných mechanismů. 

Ve zdraných listech je sacharosa exportována z mezofylových buněk do floému a odtud do 

dalších částí rostliny. V infikovaných rostlinách je však export z apoplastu narušen a 

zvýšená koncentrace sacharosy indukuje expresi extracelulární β-fruktosidasy (E-βfru). 

Hexosy vznikající štěpením sacharosy β-fruktosidasou stimulují obranu rostliny proti 

stresovému podnětu [upraveno podle 88]. 

 

 

Zvýšení aktivity extracelulární β-fruktosidasy je většinou regulováno na úrovni genové 

exprese; stresem indukovaný nárůst počtu kopií mRNA vede ke zvýšení mnoţství 

vlastního proteinu a tím ke zvýšení jeho aktivity [90]. Byla však pozorována také regulace 

prostřednictvím potlačení inhibitoru β-fruktosidasy. Na buněčné stěně na straně apoplastu 

byl v rostlinných buňkách objeven peptid, který je schopen vazby na extracelulární β-

fruktosidasu a působí jako její kompetitivní inhibitor [92]. V důsledku napadení patogenem 

však můţe dojít k potlačení exprese mRNA pro peptidový inhibitor, tím ke sníţení jeho 

aktivity a ke stimulaci aktivity extracelulární β-fruktosidasy [93].  
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1.2.2. Metabolismus škrobu 

Škrob je hlavním zásobním polysacharidem rostlin. Je syntetizován výhradně v plastidech 

(v chloroplastech nebo leukoplastech), v nichţ je poté uloţen ve formě škrobových zrn. 

Tzv. asimilační škrob je z velké části spotřebován jiţ během noci, v hlavních zásobních 

orgánech (semena, hlízy) je však uloţen po delší dobu (tzv. zásobní škrob).  

Prekurzorem syntézy škrobu je fruktosa-6-fosfát, který je přeměněn na glukosa-6-fosfát, 

resp. glukosa-1-fosfát. Vlastní syntéza škrobu poté probíhá za pomoci ADP-

glukosapyrofosforylasy a syntasy škrobu (obr. 8, s. 21). Tyto enzymy, stejně jako enzymy 

degradující škrob, jsou součástí škrobových zrn [14]. 

Některé rostliny jako zásobní polysacharidy vyuţívají také fruktany (oligo- a 

polyfruktosyl-sacharosu), které jsou rozpustné. Pravděpodobným vysvětlením je malá 

kapacita těchto rostlin pro akumulaci škrobu [94]. 

 

 

1.2.2.1. α- a β-amylasa 

Amylasy jsou klíčové enzymy degradace škrobu. Hydrolytickým štěpením škrobu α-

amylasou (EC 3.2.1.1, α(1→4)glukan glukanohydrolasa) vznikají maltooligosacharidy, 

případně maltosa, které mají na uhlíku v pozici 1 hydroxylovou skupinu v konfiguraci α, 

štěpné produkty působení β-amylasy (EC 3.2.1.2, α(1→4)glukan maltohydrolasa) mají 

poloacetálový hydroxyl naopak v konfiguraci β [14].  

Důleţitou roli má α-amylasa při klíčení. Energii nutnou ke klíčení získávají semena 

hydrolýzou škrobu, a je-li inhibována funkce α-amylasy, je potlačeno i klíčení a další 

vývoj mladých rostlin [95]. Také při zrání plodů je amylasová aktivita nezbytná. 

V průběhu zrání roste počet proteinů interagujících s povrchem škrobových zrn; patří mezi 

ně nejen α-, ale především β-amylasa. Postupnou hydrolýzou škrobu pak dochází 

k sládnutí plodů [96].  

Amylasy jsou většinou lokalizované v plastidech, stejně jako škrob, jejich substrát. Některé 

izoformy však byly nalezeny i vně plastidů. Příkladem je cytoplazmatická α-amylasa, u níţ 

byly zjištěny velké změny aktivit ve dne a v noci. Její funkce není doposud plně objasněna, 

pravděpodobně se však podílí na degradaci rozpustných α-glukanů [97]. Vysoká aktivita β-

amylasy byla detekována v sítkovicích. Její funkcí je degradace maltooligosacharidů, které 

by zde mohly vzniknout, čímţ podporuje volný tok asimilátů [98].  
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Kromě fyziologických procesů hraje α-amylasa roli také při obraně proti biotickému 

stresu. V huseníčku rolním (Arabidopsis thaliana L.) byla působením bakterie 

Pseudomonas syringae indukována zvýšená aktivita apoplastické izoformy toho enzymu. 

Předpokládá se, ţe α-amylasa štěpí škrob uvolněný z buněk při apoptóze a prostřednictvím 

vzniklých hexos tak poskytuje signál sousedícím buňkám [99].  

 

 

1.2.2.2. Fosforylasa škrobu 

Fosforylasa škrobu (EC 2.4.1.1, α-glukan fosforylasa) na rozdíl od amylas degraduje škrob 

fosforolyticky. Ačkoliv je fosforolýza energeticky méně náročná neţ hydrolýza škrobu, 

amylasy jsou buňkami vyuţívány ve větší míře [14]. Ve dřevě topolu kanadského (Populus 

canadensis Moench) bylo zjištěno, ţe amylasy jsou při štěpení škrobových zrn mnohem 

aktivnější. I kdyţ v přítomnosti α-amylasy aktivita fosforylasy značně vzrostla, 

v přítomnosti β-amylasy byla naopak inhibována [100].  

Vzhledem k faktu, ţe odštěpení glukosa-1-fosfátu z molekuly škrobu pomocí fosforylasy je 

reverzibilní, moţná role tohoto enzymu spočívá ve znovu-vyuţití maltooligosacharidů při 

syntéze škrobu [101]. Tato hypotéza byla v nedávné době potvrzena. Navíc bylo zjištěno, 

ţe syntéza maltooligosacharidů, prekurzoru škrobu, fosforylasou je výrazně stimulována 

v přítomnosti enzymu větvícího škrob [102].  

Úloha fosforylasy při obraně rostlin proti biotickému stresu není doposud známa.  

 

 

1.2.3. Metabolismus dalších sacharidů 

Po transportních a zásobních sacharidech jsou třetí důleţitou skupinou rostlinných 

sacharidů sacharidy stavební; základní strukturní molekulou rostlinných buněk je pak 

celulosa. Její syntéza probíhající na cytoplazmatické membráně vychází ze sacharosy 

štěpené sacharosasyntasou. Vzniklá UDP-glukosa je následně vyuţita celulosasyntasou a 

narůstající celulosový řetězec je směřován do extracelulárního prostoru (obr. 12, s. 28) 

[14]. 
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Obr. 12: Schéma syntézy celulosy na cytoplazmatické membráně. 

Sacharosa přítomná v cytoplazmě je štěpena sacharosasyntasou za vzniku UDP-glukosy. 

Celulosasyntasa lokalizovaná na cytoplazmatické membráně katalyzuje přenos UDP-

glukosy na narůstající řetězec celulosy, která je syntetizována do extracelulárního prostoru 

[upraveno podle 14]. 

 

 

Vedle celulosy je důleţitým polysacharidem buněčných stěn kalosa (β(1→3)glukan). Její 

syntéza probíhá stejně jako v případě celulosy, je však katalyzována kalosasyntasou. 

Produkce kalosy rostlinnými buňkami je spojena především s porušením pletiv. Jiţ krátce 

po poranění stimulují proteasy syntézu kalosy, zatímco syntéza celulosy je dočasně 

zastavena [103].  

Nedílnou součástí buněčných stěn jsou také hemicelulosy, tedy xyloglukany, 

fukogalaktoglukany, arabinoxyloglukany, galaktomannany a další polysacharidové řetězce. 

Sacharidy jsou v rostlinných buňkách přítomny i v komplexu s jinými látkami. 

Významnou roli hrají sacharidové řetězce, které jsou součástí glykoproteinů nebo různých 

glykosidů. V buňce jsou uloţeny v mnoha kompartmentech, kde plní řadu specifických 

funkcí [14]. 

 

 

1.2.3.1. β-Glukosidasa 

β-Glukosidasa (EC 3.2.1.21, β-glukosid glukohydrolasa) patří mezi významné rostlinné 

glykosidasy, které se uplatňují při mnoha procesech. Katalyzuje hydrolytické oštěpení 

glukosy z neredukujících konců oligosacharidů nebo z různých glukokonjugátů. 

Bylo zjištěno, ţe činnost β-glukosidasy je důleţitá při klíčení semen, při kterém se podílí 

na degradaci glukanů a zajišťuje tak dostatečné mnoţství volné glukosy, které buňky 

potřebují jako zdroj energie [104], významnou roli hraje také při vývoji sazenic rostlin 

[105].  
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V souvislosti s rostlinným stresem byla funkce β-glukosidasy studována např. 

v transgenních rostlinách tabáku (Nicotiana tabacum L.) exprimujících tento enzym 

vázaný na buněčné stěně. Díky β-glukosidase byly rostliny mnohem odolnější vůči 

napadení hmyzem a zvýšila se i hustota trichomů na povrchu listů [106], jejichţ role 

v obraně proti biotickému stresu byla rovněţ prokázána [67]. 

 

 

1.2.3.2. β-Hexosaminidasa 

β-Hexosaminidasa (EC 3.2.1.52, β-N-acetylhexosaminidasa) je na rozdíl od ostatních 

glykosidas specifická vůči dvěma substrátům. Z neredukujících konců oligosacharidů je 

schopna odštěpit glykosidicky vázaný N-acetyl-D-glukosamin nebo N-acetyl-D-

galaktosamin [107].  

Účastní se např. měknutí plodů, při kterém ve spoluprácí s dalšími enzymy hydrolyticky 

štěpí N-glykany z glykoproteinů buněčných stěn. Tím dochází ke změně struktury buněčné 

stěny, případně k prasknutí buňky [108]. Důleţitou roli má β-hexosaminidasa také při 

uvolňování N-glykanů ze zásobních glykoproteinů při klíčení semen [107].  

Ve spolupráci s endochitinasou se β-hexosaminidasa můţe účastnit štěpení chitinu, 

základní sloţky buněčné stěny endofytických hub [107]. Hydrolýzou chitooligosacharidů, 

houbových elicitorů, dochází k jejich inaktivaci, vznikající GlcNAc je však zároveň 

signálem, který indukuje obrannou lignifikaci buněčných stěn [109]. 
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2. CÍL PRÁCE 

 

Cílem této práce bylo zjistit, jakým způsobem ovlivňuje infekce způsobená Y virem 

bramboru metabolismus sacharidů v listech tabáku (Nicotiana tabacum L.). Vliv infekce 

byl zkoumán na úrovni aktivity důleţitých enzymů i mnoţství a zastoupení jednotlivých 

sacharidů. Za tímto účelem bylo třeba: 

 

1. Separovat izoformy β-fruktosidasy a porovnat jejich aktivitu v kontrolních a 

infikovaných listech tabáku. 

2. Porovnat aktivitu α-amylasy a fosforylasy škrobu a rozpustné a nerozpustné (iontově 

vázané na buněčnou stěnu) formy β-glukosidasy a β-hexosaminidasy v kontrolních a 

infikovaných listech tabáku. 

3. Charakterizovat a kvantifikovat zastoupení nízkomolekulárních sacharidů v kontrolních 

a infikovaných listech tabáku. 

4. Stanovit celkové mnoţství neutrálních sacharidů a obsah glukosy a glukosa-6-fosfátu v 

kontrolních a infikovaných listech tabáku.  

5. Pomocí histologického barvení a pozorování pod mikroskopem popsat změny v 

zastoupení a lokalizaci strukturních sacharidů v listech tabáku způsobené Y virem 

bramboru. 

 

 

 

 

 

  



MATERIÁL A METODY 

31 

 

3. MATERIÁL A METODY 

 

3.1. POUŢITÉ PŘÍSTROJE 

 

Analytické váhy 100A - Denver Instrument Company, USA 

Centrifuga Universal 32 R - Hettich Zentrifugen, Něměcko 

CO2 inkubátor IR 1500 - Flow Laboratories, Švýcarsko 

Čtečka mikrotitračních destiček Sunrise - Tecan, Rakousko 

Digitální mikroskopická kamera DFC 490 - Leica, Německo 

Externí zdroj fluorescenčního záření CRT 5000 - Leica, Německo 

Chromatografický přístroj pro separaci sacharidů s pulzním amperometrickým detektorem 

(HPAE-PAD) - Dionex, USA 

Inkubátor se suchou lázní EL-02 - Major Science, USA 

Kolona CarboPac PA10 - Dionex, USA 

Laboratorní váhy KERN 440-45 - KERN, Německo 

Magnetická míchačka s ohřívačem RH basic - Labortechnik, Německo 

pH/mV metr UB-10 - Denver Instrument Company, USA 

Software Magellan - Tecan, Rakousko 

Software QWin - Leica, Německo 

Spektrofotometr Spekol 11 - Carl Zeiss Jena, Německo 

Spektrofotometr Ultrospec 2100 Pro - Biochrom, Velká Británie 

Vortex V-1 plus - Biosan, Lotyšsko 

 

 

3.2. POUŢITÉ CHEMIKÁLIE 

 

3,3‘-diaminobenzidin - Sigma, USA 

Azid sodný - Fluka, Velká Británie 

Bradfordové činidlo - Sigma, USA 

ConA-Sepharosa - Pharmacia, Švédsko 

Dihydrogenfosforečnan draselný - Lachema, ČR 

Dihydrogenfosforečnan sodný, dihydrát - Lachema, ČR 
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Disodná sůl p-nitrofenyl-fosfátu, hexahydrát - Fluka, Velká Británie 

Fenol - Lach-Ner, ČR 

Glukosa - Sigma, USA 

Glukosa-6-fosfát - Sigma, USA 

Glukosa-6-fosfátdehydrogenasa - Sigma, USA 

Glukosaoxidasa - Sigma, ČR 

Hovězí sérový albumin - Sigma, USA 

Hydrogenuhličitan sodný - Lachema, ČR 

Chelaton 3 (trisodná sůl kyseliny ethylen-diamintetraoctové) - Lachema, ČR 

Chlorid draselný - Lachema, ČR 

Chlorid hořečnatý - Sigma, USA 

Chlorid manganatý, tetrahydrát - Lachema, ČR 

Chlorid sodný - Lach-Ner, ČR 

Chlorid vápenatý - Penta, ČR 

Kozí protilátka značená alkalickou fosfatasou proti protilátce králičí - Sigma, USA 

Králičí protilátka proti obalovému proteinu PVY - laskavě poskytnuto doc. RNDr. Noemi 

Čeřovskou, CSc, UEB, AV ČR 

Křenová peroxidasa z Aspergillus niger - Sigma, ČR 

Kyselina citronová - Lachema, ČR 

Kyselina chloristá - Sigma, USA 

Kyselina chlorovodíková - Penta, ČR 

Kyselina sírová - Lach-Ner, ČR 

Kyselina sulfosalicylová - Lachema, ČR 

Kyselina trihydrogenboritá - Lachema, ČR 

Modrý škrob - Lachema, ČR 

NADP
+
 - Sigma, USA 

p-nitrofenol - Sigma, USA 

p-nitrofenyl-N-acetyl-β,D-glukosamin - Sigma, USA 

p-nitrofenyl-β,D-glukopyranosid - Sigma, USA 

Polyvinylpolypyrrolidon - Sigma, USA 

Rozpustný polyvinylpolypyrrolidon - Sigma, USA 

Sacharosa - Lachema, ČR 

Sepharosa 4B - Pharmacia, Švédsko 
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Síran hořečnatý - Lachema, ČR 

Tetraboritan disodný, dekahydrát - Penta, ČR 

Tris (tris-(hydroxymethyl)-aminomethan) - Sigma, USA 

Trisodná sůl kyseliny citronové, dihydrát - Lachema, ČR 

Tween 20 - Sigma, USA 

Uhličitan draselný - Lachema, ČR 

Uhličitan sodný - Lachema, ČR 

 

 

3.3. ROSTLINNÝ A VIROVÝ MATERIÁL  

 

Pro studium vlivu virové infekce na metabolismus sacharidů byly vyuţity rostliny tabáku 

(Nicotiana tabacum L. cv. Petit Havana SR1) a Y virus bramboru (PVY, z angl. potato 

virus Y), kmen NTN, laskavě poskytnuté doc. RNDr. Noemi Čeřovskou, CSc., UEB, AV 

ČR.  

 

 

3.3.1. Pěstování a inokulace rostlin tabáku 

Semena tabáku byla vyseta do hlíny a ponechána k naklíčení při 37 °C. Po třech týdnech 

byly rostliny rozsazeny a dále pěstovány ve skleníku při přibliţně 25 °C. Po dalších třech 

týdnech byla pomocí listů tabáku (Nicotiana tabacum L. cv. Petit Havana SR1), v nichţ 

byla jiţ dříve metodou ELISA prokázána přítomnost částic PVY, infikována část rostlin.  

Rostliny, které měly být infikovány, byly lehce poprášeny karborundovým práškem a dva 

střední plně vyvinuté listy byly potřeny suspenzí virového materiálu v desetinásobném 

mnoţství inokulačního roztoku (0,057M K2HPO4). 15 min po inokulaci byl virový materiál 

z listů smyt vodou a rostliny tabáku byly důkladně zality. 

Ke všem experimentům byly vyuţity vrchní plně vyvinuté listy, které byly (v případě 

infikovaných rostlin) infikovány systémově. Listy kontrolních (neinfikovaných) i 

infikovaných rostliny tabáku byly odbírány vţdy v 10 hod dopoledne, byl z nich odstraněn 

řapík a střední ţilka a byly připraveny směsné vzorky, které byly zmraţeny v tekutém 

dusíku. Vzorky byly uchovávány při -80 °C. 
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3.4. METODY 

 

3.4.1. Imunochemická detekce částic PVY v listech tabáku 

Pro detekci Y viru bramboru v listech tabáku byla vyuţita imunochemická metoda ELISA 

(z angl. enzyme-linked immunosorbent assay), jejíţ podstatou je specifická interakce mezi 

antigenem a protilátkou a také schopnost antigenů a protilátek vázat se na povrch 

polystyrenové mikrotitrační destičky. Pro vizualizaci a kvantifikaci této interakce jsou 

vyuţívány sekundární protilátky značené enzymem a chromogenní substrát. Nepřímé 

uspořádání pouţité v této studii je schematicky znázorněno na obrázku 13. 

 

 

Obr. 13: Schéma uspořádání detekce antigenu pomocí metody ELISA.  

V této práci bylo pouţito nepřímé stanovení mnoţství antigenu (částice Y viru bramboru) 

pomocí primární (králičí monoklonální protilátka proti obalovému proteinu PVY) a 

sekundární protilátky (kozí protilátka proti protilátce králičí). Sekundární protilátka byla 

značena alkalickou fosfatasou. Štěpením p-nitrofenyl-fosfátu, substrátu alkalické fosfatasy, 

došlo k uvolnění p-nitrofenolu, který v alkalickém prostředí poskytuje ţluté zbarvení. Míra 

zbarvení, a tedy i mnoţství antigenu v listech tabáku, byla stanovena spektrofotometricky 

měřením absorbance při 405 nm. 

 

 

Listy tabáku byly homogenizovány v desetinásobku potahovacího pufru, pH 9,6 (0,015M 

Na2CO3, 0,028M NaHCO3, 3,08mM NaN3). Extrakty byly filtrovány přes gázu a po 100 μl 

pipetovány do jamek na mikrotitrační destičce. Destička byla přes noc inkubována při 

4 °C. Druhý den byla tekutina z jamek opatrně odsáta, aby nedošlo k porušení vrstvy 

navázaných proteinů, jednotlivé jamky byly promyty třikrát 200 μl promývacího pufru, 

pH 7,4 (0,14M NaCl, 0,02M Na2HPO4, 1,47mM KH2PO4, 2,68mM KCl, 3,08mM NaN3, 

5% (w/w) Tween 20) a byly osušeny. Následně bylo do kaţdé jamky pipetováno 100 μl 

roztoku králičí protilátky proti obalovému proteinu PVY (5 μg/ml konjugačního pufru; 

promývací pufr s 2 g/l BSA a 20 g/l rozpustného PVP). Protilátka s antigenem byla 
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inkubována 3 hod při 37 °C v temnu. Poté byly roztoky odsáty, jednotlivé jamky byly 

promyty třikrát 200 μl promývacího pufru a osušeny. Do kaţdé jamky bylo pipetováno 

100 μl roztoku sekundární kozí protilátky proti protilátce králičí, která byla značena 

alkalickou fosfatasou (1 μl na 30 ml konjugačního pufru), a roztoky byly inkubovány 2 hod 

při 37 °C v temnu. Poté byly opět odsáty a jednotlivé jamky byly promyty třikrát 200 μl 

promývacího pufru a osušeny. Do kaţdé jamky bylo přidáno 100 μl roztoku p-nitrofenyl-

fosfátu (2,70mM p-nitrofenylfosfát, 0,03M NaHCO3, 0,02M Na2CO3, 1mM MgCl2) a 

destička byla inkubována 2 hod při 37 °C v temnu.  

Vzniklé ţluté zbarvení bylo kvantifikováno spektrofotometricky měřením absorbance při 

405 nm proti slepému pokusu, který byl připraven stejným postupem jako vzorky, místo 

extraktu však bylo pipetováno 100 μl potahovacího pufru. 

 

 

3.4.2. Separace a měření aktivity izoforem β-fruktosidasy 

β-Fruktosidasa je v rostlinných buňkách přítomna ve třech izoformách. Postup jejich 

separace a částečné purifikace je schematicky znázorněn na obr. 14. 

 

 

Obr. 14: Schéma postupu separace izoforem β-fruktosidasy (β-fru). 

Z listů tabáku byly nejprve extrahovány rozpustné proteiny, které byly pomocí afinitní 

chromatografie na koloně ConA-Sepharosy rozděleny na frakci obsahující glykosylovanou 

vakuolární a neglykosylovanou cytoplazmatickou β-fruktosidasu. Pomocí pufru o vyšší 

iontové síle byly z listů extrahovány také proteiny iontově vázané na buněčnou stěnu. 

Jejich částečnou purifikací pomocí gelové chromatografie na koloně Sepharosy 4B byla 

získána frakce obsahující extracelulární β-fruktosidasu. 
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3.4.2.1. Extrakce rozpustných proteinů a proteinů iontově vázaných na buněčnou stěnu 

z listů tabáku 

Listy kontrolních a infikovaných listů tabáku byly homogenizovány v dvojnásobku 

extrakčního pufru (50mM fosfátový pufru, pH 6,0 s 1mM chelatonem 3). Bylo k nim 

přidáno cca 5 mg PVP na 1 ml extrakčního pufru, suspenze byla dobře promíchána a 

nechána 15 min při laboratorní teplotě. Poté byla centrifugována 15 min při 16600 g a 

4 °C. Supernatant, který obsahoval rozpustné proteiny, byl odebrán a peleta byla 

resuspendována ve stejném mnoţství extrakčního pufru. Po 30 min při laboratorní teplotě 

byla suspenze centrifugována 15 min při 16600 g a 4 °C. Supernatant byl odebrán a peleta 

byla resuspendována ve stejném mnoţství extrakčního pufru s 1M NaCl. Opět po 30 min 

při laboratorní teplotě byla suspenze centrifugována 15 min při 16600 g a 4 °C. Díky vyšší 

iontové síle byly do supernatantu uvolněny i proteiny iontově vázané na buněčnou stěnu 

(dále nerozpustné proteiny). Extrakty obsahující rozpustné a nerozpustné proteiny byly 

dále zpracovány postupem popsaným v kapitole 3.4.2.2., resp. 3.4.2.3. (s. 37). 

 

 

3.4.2.2. Afinitní chromatografie na koloně ConA-Sepharosy 

Konkanavalin A specificky váţe  mannosylové a glukosylové zbytky [110], díky čemuţ je 

ho moţné vyuţít pro separaci glykoproteinů s N-glykosidicky vázanými 

oligosacharidovými řetězci, které obsahují mannosylové a glukosylové zbytky, od 

neglykosylovaných proteinů a glykoproteinů s O-glykosidicky vázanými 

oligosacharidovými řetězci. V této práci byl konkanavalin A vyuţit pro separaci 

cytoplazmatické β-fruktosidasy, která není glykosylována [82], a vakuolární β-

fruktosidasy, která se na konkanavalin A váţe [81]. 

Kolona ConA-Sepharosy o objemu 200 μl byla ekvilibrována 2 ml 0,02M Tris-HCl pufru, 

pH 7,4 s 1M NaCl. Následně na ni bylo aplikováno 200 μl extraktu obsahujícího rozpustné 

proteiny (kap. 3.4.2.1.). Kolona byla promývána startovacím pufrem (ekvilibrační pufr 

s 1mM CaCl2 a 1mM MnCl2) a byly odebírány frakce obsahující nezachycené proteiny 

o objemu 0,5 ml, ve kterých byl spektrofotometricky měřením absorbance při 280 nm 

stanoven obsah proteinů. Jako slepý vzorek byl pouţit startovací pufr. Kdyţ absorbance 

klesla k nule, promýváním elučním pufrem (50mM citrátový pufr, pH 4,0) byly uvolněny 

navázané glykoproteiny. Opět byly jímány frakce o objemu 0,5 ml a spektrofotometricky 

proti elučnímu pufru v nich byl stanoven obsah bílkovin.  
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Ve frakcích s nejvyšším obsahem proteinů byla stanovena aktivita β-fruktosidasy (kap. 

3.4.2.4.) a frakce s nejvyšší aktivitou byly spojeny. Takto byla získána cytoplazmatická 

(neglykosylovaná) a vakuolární (glykosylovaná) β-fruktosidasa. 

 

 

3.4.2.3. Gelová chromatografie na koloně Sepharosy 4B 

Při chromatografii na koloně Sepharosy 4B dochází k rozdělení molekul podle jejich 

relativní molekulové hmotnosti. V této práci byla Sepharosa 4B vyuţita pro oddělení 

nízkomolekulárních látek z frakce obsahující extracelulární β-fruktosidasu.  

Kolona Sepharosy 4B o objemu 1 ml byla ekvilibrována 5 ml 0,1M citrátového pufru, 

pH 4,6. Po nanesení 200 μl extraktu obsahujícího nerozpustné proteiny (kap. 3.4.2.1., 

s. 36) byla kolona dále promývána pufrem a byly jímány frakce o objemu 0,5 ml. Ve 

frakcích byl spektrofotometricky měřením absorbance při 280 nm stanoven obsah bílkovin 

(jako slepý vzorek byl pouţit 0,1M citrátový pufr, pH 4,6) a ve frakcích s nejvyšší 

koncentrací proteinů byla změřena aktivita β-fruktosidasy (kap. 3.4.2.4.). Frakce s nejvyšší 

aktivitou byly spojeny, čímţ byla získána extracelulární β-fruktosidasa.   

 

 

3.4.2.4. Stanovení aktivity izoforem β-fruktosidasy 

Přirozeným substrátem β-fruktosidasy je sacharosa, která je štěpena na glukosu a fruktosu. 

Pro určení mnoţství uvolněných hexos, a tedy i pro stanovení aktivity izoforem β-

fruktosidasy, byla v této práci vyuţita spřaţená reakce (obr. 15, s. 38).  

Izoformy β-fruktosidasy se liší svými vlastnostmi, proto bylo nejprve třeba stanovit jejich 

pH optimum. Pro stanovení byl pouţit citrátový a fosfátový pufr v rozsahu pH 3,0-6,0; 

resp. 6,0-8,0. Bylo zjištěno, ţe pH optimum cytoplazmatické β-fruktosidasy je 6,8; pH 

optimum vakuolární β-fruktosidasy je 5,6 a pH optimum extracelulární β-fruktosidasy 

z listů tabáku je 4,6. Tyto hodnoty pH byly pouţívány při dalším měření aktivity izoforem 

β-fruktosidasy. Také další kroky stanovení aktivity β-fruktosidasy byly optimalizovány. 

Reakční směs pro stanovení aktivity izoforem β-fruktosidasy o celkovém objemu 1 ml 

obsahovala 45mM fosfátový pufr, pH 6,8 pro cytoplazmatickou β-fruktosidasu, 45mM 

citrátový pufr, pH 5,6 pro vakuolární β-fruktosidasu (kap. 3.4.2.2., s. 36), resp. 45mM 

citrátový pufr, pH 4,6 pro extracelulární β-fruktosidasu (kap. 3.4.2.3., s. 37), dále 100mM 

sacharosu, 0,25 U křenové peroxidasy, 0,25 U glukosaoxidasy, 0,93mM 3,3‘-
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diaminobenzidin a vhodně ředěný roztok cytoplazmatické, vakuolární, resp. extracelulární 

β-fruktosidasy. 

Směs byla inkubována při laboratorní teplotě a byl stanoven přírůstek hodnoty absorbance 

při 465 nm za 30 min. Pro různé koncentrace glukosy (1 - 500 μM) ve směsi byla 

sestavena kalibrační přímka. Z ní byla vyjádřena aktivita izoforem β-fruktosidasy 

v mnoţství přeměněného substrátu za minutu vztaţená na čerstvou hmotnost listů. Směs 

neobsahovala roztok enzymu a sacharosu (ta byla nahrazena glukosou), jinak bylo její 

sloţení stejné jako při stanovení aktivity β-fruktosidasy.  

 

 

Obr. 15: Schéma spřažené reakce využité pro stanovení aktivity β-fruktosidasy.  
Glukosa vzniklá štěpením sacharosy je glukosaoxidasou (GOD) přeměněna na D-glukono-

δ-lakton za současného uvolnění peroxidu vodíku. Ten je vyuţit křenovou peroxidasou 

(HRP) pro oxidaci 3,3‘-diaminobenzidinu (DAB), který ve svém oxidovaném stavu 

poskytuje hnědé zbarvení. Reakci je tedy moţné kvantifikovat spektrofotometricky 

měřením absorbance při 465 nm, coţ je absorpční maximum oxidované formy DAB. 

 

 

3.4.3. Stanovení aktivity enzymů metabolismu sacharidů v listech tabáku 

Virová infekce do velké míry zasahuje do primárního metabolismu rostlin, velmi často je 

ovlivněn metabolismus sacharidů [42]. Proto byl v této práci zkoumán vliv infekce 

způsobené Y virem bramboru nejen na β-fruktosidasu, ale také na další vybrané enzymy 

metabolismu sacharidů - na α-amylasu, fosforylasu, β-glukosidasu a β-hexosaminidasu.  
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3.4.3.1. Extrakce rozpustných proteinů a proteinů iontově vázaných na buněčnou stěnu 

z listů tabáku 

Listy kontrolních a infikovaných rostlin tabáku byly homogenizovány v dvojnásobném 

mnoţství extrakčního pufru (50mM Tris-HCl pufru, pH 7,0 s 1mM chelatonem 3). Bylo 

k nim přidáno cca 5 mg PVP na 1 ml extrakčního pufru a suspenze byla centrifugována při 

16600 g a 4 °C 15 min. Supernatant, který obsahoval rozpustné proteiny, byl odebrán a 

peleta byla resuspendována v tomtéţ mnoţství extrakčního pufru. Po následné centrifugaci 

(16600 g, 4 °C, 15 min) byla peleta resuspendována ve stejném mnoţství extrakčního 

pufru s 1M NaCl. Proteiny iontově vázané na buněčnou stěnu (dále nerozpustné proteiny) 

byly obsaţeny v supernatantu po následné centrifugaci (16600 g, 4 °C, 15 min).  

 

 

3.4.3.2. Stanovení aktivity α-amylasy a fosforylasy 

α-Amylasa a fosforylasa jsou enzymy, které hydrolyticky, resp. fosforolyticky štěpí škrob. 

Pro stanovení jejich aktivity byl proto vyuţit komerčně dodávaný škrob s glykosidicky 

navázaným modrým barvivem. Působením α-amylasy, resp. fosforylasy dochází 

k uvolnění barviva, jehoţ mnoţství je přímo úměrné aktivitě enzymů.  Absorpční 

maximum barviva je při 590 nm. Reakce je schematicky znázorněna na obr. 16. 

 

 

Obr. 16: Schéma štěpení modrého škrobu α-amylasou a fosforylasou. 

Hydrolytickým štěpením α-amylasou, resp. fosforolytickým štěpením fosforylasou je z 

modrého škrobu do roztoku uvolněna barevná sloţka, jejíţ koncentraci je moţné stanovit 

spektrofotometricky měřením absorbance při 590 nm. 
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Pro odlišení amylasové a fosforylasové aktivity byly vyuţity pufry o různém sloţení a pH. 

Reakční směs pro stanovení aktivity fosforylasy obsahovala fosfátový pufr, pH 7,4. Při 

tomto pH je aktivita α-amylasy velmi nízká neruší tedy stanovení fosforylasy. Při měření 

aktivity α-amylasy byl pouţit borátový pufr, pH 8,0, který neobsahuje fosfát, a proto v něm 

nemůţe probíhat fosforolýza. 

Reakční směs pro stanovení aktivity α-amylasy, resp. fosforylasy o celkovém objemu 1 ml 

obsahovala 100mM borátový pufr, pH 8,0; resp. 100mM fosfátový pufr, pH 7,4; modrý 

škrob o koncentraci 9 mg/ml a 200 μl extraktu obsahujícího rozpustné proteiny, který byl 

získán postupem popsaným v kapitole 3.4.3.1. (s. 39). Směs byla inkubována 30 min při 

teplotě 55 °C. Poté byla reakce zastavena přídavkem 1 ml sráţecího roztoku (1,85M 

MgSO4, 0,02M kyselina sulfosalicylová, 1,3mM chelaton 3) a po 15 min při laboratorní 

teplotě byla směs 5 min centrifugována při 16600 g a 4 °C.  

Mnoţství uvolněného modrého barviva bylo stanoveno spektrofotometricky měřením 

absrobance při 590 nm proti slepému pokusu, v němţ bylo místo vzorku pouţito 200 μl 

50mM Tris-HCl pufru, pH 7,0 s 1mM chelatonem 3. Pro vyjádření aktivity α-amylasy a 

fosforylasy v mnoţství přeměněného substrátu za minutu na gram čerstvé hmotnosti listů 

byla pouţita kalibrační přímka dodávaná komerčně spolu se substrátem. 

 

 

3.4.3.3. Stanovení aktivity β-glukosidasy a β-hexosaminidasy 

Pro stanovení aktivity β-glukosidasy a β-hexosaminidasy byly pouţity syntetické 

chromogenní substráty; p-nitrofenyl-β,D-glukopyranosid pro β-glukosidasu a p-nitrofenyl-

N-acetyl-β,D-glukosamin pro β-hexosaminidasu. Hydrolytickým štěpením glykosidů 

dochází k uvolnění p-nitrofenolu, který v alkalickém prostředí poskytuje ţluté zbarvení. 

Mnoţství uvolněného p-nitrofenolu je moţné stanovit spektrofotometricky měřením 

absorbance při 405 nm. Reakce jsou schematicky znázorněny na obr. 17 (s. 41). 

Aktivita enzymů byla měřena v roztoku rozpustných i nerozpustných proteinů, které byly 

získány postupem popsaným v kapitole 3.4.3.1. (s. 39). Reakční směs o objemu 200 μl 

obsahovala 0,5mM p-nitrofenyl-β,D-glukopyranosid pro stanovení aktivity β-glukosidasy, 

resp. p-nitrofenyl-N-acetyl-β,D-glukosamin pro stanovení aktivity β-hexosaminidasy, 

50mM citrátový pufr, pH 4,6 a 50 μl extraktu. Reakce probíhala 30 min při 25 °C, poté 

byla zastavena přídavkem 800 μl 0,1M borátového pufru, pH 9,0. Absorbance výsledného 
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roztoku byla měřena při 405 nm proti slepému pokusu, do nějţ byl borátový pufr přidán 

dříve neţ extrakt.  

S pouţitím roztoků p-nitrofenolu o různé koncentraci (0-0,08mM) byla sestrojena 

kalibrační přímka, která byla vyuţita k určení mnoţství přeměněného substrátu. Aktivita β-

glukosidasy a β-hexosaminidasy pak byla vyjádřena v mnoţství přeměněného substrátu za 

minutu na gram čerstvé hmotnosti listů.  

 

 

Obr. 17: Schéma štěpení p-nitrofenyl-glykosidů β-glukosidasou a β-hexosaminidasou. 

Štěpením p-nitrofenyl-β,D-glukopyranosidu β-glukosidasou, resp. p-nitrofenyl-N-acetyl-

β,D-glukosaminu β-hexosaminidasou dochází k uvolnění p-nitrofenolu, který v alkalickém 

prostředí poskytuje ţluté zbarvení. Jeho mnoţství je moţné stanovit spektrofotometricky 

měřením absorbance při 405 nm.  

 

 

3.4.4. Charakterizace a kvantifikace množství sacharidů v listech tabáku  

V listech kontrolních a infikovaných listů tabáku bylo pomocí vysokoúčinné aniontové 

chromatografie s pulzním detektorem (HPAE-PAD) stanoveno zastoupení monosacharidů, 

dále bylo stanoveno celkové mnoţství rozpustných sacharidů a koncentrace glukosy a 

glukosa-6-fosfátu. 

 

 

3.4.4.1. Extrakce metabolitů z listů tabáku 

Metabolity z listů kontrolních a infikovaných rostlin tabáku byly extrahovány 

trojnásobným mnoţství 1M kyseliny chloristé. K suspenzi bylo přidáno asi 5 mg PVP na 
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1 ml HClO4 a směs byla centrifugována 15 min při 16600 g a 4 °C. Supernatant byl 

neutralizován 5M roztokem uhličitanu draselného na pH ~ 7 a vzniklá sraţenina byla 

odstraněna centrifugací (15 min, 16600 g, 4 °C). K supernatantu bylo přidáno přibliţně 

5 mg PVP na 1 ml a směs byla centrifugována (10 min, 16600 g, 4 °C). Takto získaný 

extrakt byl uchováván při 4 °C.  

 

 

3.4.4.2. Charakterizace a kvantifikace množství nízkomolekulárních sacharidů v listech 

tabáku  

Pro kvalitativní a kvantitativní analýzu obsahu sacharidů v listech tabáku metodou 

vysokoúčinné aniontové chromatografie byla pouţita kolona CarboPac PA10, ve které 

probíhá rozdělení sacharidů na principu iontově výměnné chromatografie. Díky vysokému 

pH způsobenému elučním činidlem, 0,016M roztokem NaOH, dojde k ionizaci sacharidů, 

coţ umoţňuje jejich následnou detekci pulzním amperometrickým detektorem. 

Porovnáním s retenčními časy standardů je moţné identifikovat jednotlivé sacharidy a 

z plochy pod píkem vypočítat koncentraci jednotlivých sacharidů. Experimenty byly 

provedeny Mgr. Hynkem Mrázkem, PhD., MBU, AV ČR. 

Touto metodou byly studovány extrakty kontrolních a infikovaných listů tabáku připravené 

metodou popsanou v kapitole 3.4.4.1. (s. 41). 

 

 

3.4.4.3. Stanovení celkového množství neutrálních sacharidů 

Obsah neutrálních sacharidů byl stanoven metodou dle Duboise [111], která je zaloţena na 

dehydrataci sacharidů koncentrovanou kyselinou sírovou. Vzniklý fural (v případě pentos) 

nebo 5-hydroxy-methylfural (v případě hexos), kondenzuje s fenolem za vzniku červeného 

zbarvení s absorpčním maximem při 490 nm (obr. 18, s. 43). 

V extraktech obsahujících rozpustné a nerozpustné proteiny připravených postupem 

popsaným v kapitole 3.4.3.1. (s. 39) byl stanoven celkový obsah sacharidů, tedy sacharidů 

volných i vázaných v glykoproteinech. Reakční směs obsahovala 1 ml vhodně ředěného 

vzorku, 1 ml 5% (w/w) fenolu a 5 ml koncentrované kyseliny sírové. Směs byla 

inkubována 30 min při laboratorní teplotě a poté byla změřena absorbance při 490 nm proti 

slepému pokusu, který místo vzorku obsahoval 1 ml destilované vody.  
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Kalibrace pro tuto metodu byla provedena pro roztoky glukosy v rozsahu koncentrací 0-

1mM. Postup byl stejný jako při měření obsahu sacharidů ve vzorcích.  

 

 

Obr. 18: Schéma kondenzace 5-hydroxymethylfuralu, vzniklého dehydratací D-

glukosy, a fenolu. 

 

 

3.4.4.4. Stanovení množství glukosy 

Pro stanovení mnoţství glukosy v extraktech připravených postupem popsaným v kapitole 

3.4.4.1. (s. 41) byla pouţita spřaţená reakce jako při stanovení aktivity β-fruktosidasy (kap. 

3.4.2.4., s. 37).  

Reakční směs o celkovém objemu 1 ml obsahovala 45mM citrátový pufr, pH 4,6; 0,25 U 

křenové peroxidasy, 0,25 U glukosaoxidasy, 0,93mM 3,3‘-diaminobenzidin a 100 μl 

vhodně ředěného extraktu. Koncentrace glukosy ve vzorcích byla stanovena 

spektrofotometricky měřením absorbance při 465 nm. 

 

 

3.4.4.5. Stanovení množství glukosa-6-fosfátu 

Mnoţství glukosa-6-fosfátu bylo v extraktech z listů kontrolních a infikovaných listů 

tabáku (kap. 3.4.4.1., s. 41) stanoveno pomocí glukosa-6-fosfátdehydrogenasy, jejímţ 

kofaktorem je NADP
+
 (obr. 19, s. 44). Při kvantifikaci reakce byly vyuţity rozdílné 

vlastnosti oxidované formy NADP
+
 a redukované formy NADPH; zatímco NADP

+
 při 

340 nm neabsorbuje vůbec, NADPH má při 340 nm své absorpční maximum. Nárůst 
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hodnoty absorbance při 340 nm je tedy přímo úměrný aktivitě glukosa-6-

fosfátdehydrogenasy a mnoţství glukosa-6-fosfátu v reakční směsi.  

 

 

Obr. 19: Schéma oxidace glukosa-6-fosfátu glukosa-6-fosfátdehydrogenasou (G6P-

DH).  

 

 

Reakční směs pro stanovení obsahu glukosa-6-fosfátu o celkovém objemu 1 ml obsahovala 

100mM Tris-HCl pufr, pH 7,4; 10mM MgCl2, 10 μl glukosa-6-fosfátdehydrogenasy, 

0,2mM NADP
+
 a 50 μl vzorku. Nárůst absorbance při 340 nm byl měřen kineticky po dobu 

3 min.  

Kalibrační přímka byla sestrojena pro hodnoty koncentrací glukosa-6-fosfátu v roztoku 

v rozsahu koncentrací 0-50 μM. Reakční směs měla stejné sloţení jako při stanovení 

obsahu glukosa-6-fosfátu, avšak neobsahovala vzorek. 

 

 

3.4.5. Detekce sacharidů v buňkách pomocí histologického barvení 

Z listů kontrolních a infikovaných rostlin tabáku byly 27. den po inokulaci (v případě 

infikovaných rostlin) odebrány dva vrchní plně vyvinuté listy, na nichţ byly (v případě 

infikovaných rostlin) patrné příznaky virové infekce (kap. 1.1.4., s. 18). Ze střední ţilky 

listů byly ručně nařezány tenké čerstvé řezy, které byly přeneseny do destilované vody. 

Tyto vzorky byly pozorovány pod světelným mikroskopem v bílém světle, dále na nich 

byla po excitaci UV světlem pozorována autofluorescence v modré oblasti a byly také 

vyuţity pro detekci kalosy a dalších strukturních molekul, aldehydických látek, 

proteoglykanů a pektinů. Střední ţilka listů byla vybrána proto, ţe příznaky virové infekce 

způsobené PVY jsou patrné především v těchto místech.  

Všechny následující experimenty byly provedeny RNDr. Helenou Synkovou, CSc., UEB, 

AV ČR. 
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3.4.5.1. Detekce kalosy  

Pro detekci kalosy v buňkách listů kontrolních a infikovaných rostlin tabáku bylo vyuţito 

barvení resorcinolovou modří. Kalosa i lignifikované struktury se jí barví na modro, avšak 

po sníţení pH na hodnotu 3,2 dojde ke změně barvy lignifikovaných struktur na červenou. 

Ve 200 ml vody byly rozpuštěny 3 g resorcinolu a 3 ml koncentrovaného NH4OH a roztok 

byl 10 min zahříván v parní lázni. Následně byl ochlazen na laboratorní teplotu, po 6 hod 

stání byl znovu 30 min zahříván v parní lázni a filtrován. Nakonec byl z roztoku odparem 

odstraněn všechen amoniak. Ruční řezy hlavní ţilky listů tabáku (kap. 3.4.5., s. 44) byly na 

2 min ponořeny do barvicího roztoku, promyty vodou a převedeny do acetátového pufru, 

pH 3,2. Takto připravené vzorky byly pozorovány pod mikroskopem. 

 

 

3.4.5.2. Detekce aldehydických látek  

Fluoroglucinol v prostředí kyseliny chlorovodíkové barví řadu alifatických i aromatických 

aldehydů na červeno, po zahřátí navíc reaguje i s fruktosou, sacharosou a dalšími 

molekulami. 

Řezy střední ţilky listů tabáku (kap. 3.4.5., s. 44) byly na 5 minut ponořeny do roztoku 

fluoroglucinolu (0,5% fluoroglucinol v 12% HCl), poté byly převedeny do roztoku 50% 

glycerolu s 10% kyselinou sírovou a zahřáty. Obarvené vzorky byly pozorovány pod 

mikroskopem. 

 

 

3.4.5.3. Detekce proteoglykanů a pektinů  

Pro detekci proteoglykanů v pletivech byl vyuţit Alcian Blue/PAS kit (Polysciences, Inc., 

USA). Metoda je zaloţena na specifickém barvení pomocí alcianové modři a Schiffova 

reagens, při kterém jsou kyselé proteoglykany obarveny na modro a neutrální 

proteoglykany jsou obarveny na růţovo.  

Řezy střední ţilky kontrolních a infikovaných listů tabáku (kap. 3.4.5., s. 44) byly na 

15 min ponořeny do roztoku alcianové modři (0,1% alcianová modř v 3% kyselině 

octové), poté byly promyty vodou a přeneseny do destilované vody. Následně byl k řezům 

přidán 0,5% roztok kyseliny peroxojodisté a po 5 min byly řezy přeneseny do destilované 

vody, jíţ byly promyty. Po osušení k nim bylo přidáno Schiffovo reagens, které bylo po 

10 min odstraněno, a řezy byly promývány vodou, dokud se roztok neodbarvil. Následně 
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k nim byl přidán roztok hematoxylinu, kterým se barví buněčná jádra. Po 1 min byly řezy 

dobře promyty vodou a převedeny do destilované vody. Část z nich byla ponořena do 

odbarvovacího roztoku (3% kyselina chlorovodíková v 95% ethylalkoholu), kterým byly 

odstraněny nespecifické interakce. Po 70 min byly řezy promyty a převedeny do 

destilované vody. Vzorky byly pozorovány pod mikroskopem v bílém světle. 
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4. VÝSLEDKY  

 

Ve studovaných rostlinách tabáku byla pomocí metody ELISA detekována přítomnost 

Y viru bramboru. V kontrolních a infikovaných rostlinách tabáku byla stanovena aktivita 

vybraných enzymů souvisejících s metabolismem sacharidů a bylo zjištěno zastoupení řady 

metabolitů. Velikost směrodatné odchylky při jednotlivých stanoveních nebyla větší neţ 

10 % naměřené hodnoty. 

 

 

4.1. DETEKCE VIROVÝCH ČÁSTIC V ROSTLINÁCH TABÁKU 

 

Metodou ELISA (kap. 3.4.1., s. 34) bylo stanoveno relativní mnoţství částic PVY v listech 

kontrolních a infikovaných rostlin tabáku v průběhu virové infekce (obr. 20). 

 

 

Obr. 20: Stanovení relativního obsahu částic PVY v listech kontrolních (K) a 

infikovaných (Y) rostlin tabáku metodou ELISA. 

 

 

V počátečních fázích infekce byly hodnoty absorbance naměřené v listech kontrolních i 

infikovaných rostlin srovnatelné, infekce se tedy výrazně neprojevila. 14. den po inokulaci 

byl však v infikovaných rostlinách zjištěn prudký nárůst hodnot absorbance, čímţ byla 

potvrzena přítomnost částic PVY ve studovaných rostlinách tabáku. 18. den po inokulaci 
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byl jiţ rozdíl hodnot absorbance menší, rostliny se tedy pravděpodobně vyrovnaly 

s virovou infekcí a začaly se ozdravovat.  

 

 

4.2. SEPARACE A MĚŘENÍ AKTIVITY IZOFOREM β-FRUKTOSIDASY 

 

Byla vypracována metoda pro separaci a částečnou purifikaci izoforem (cytoplazmatické, 

vakuolární a extracelulární) β-fruktosidasy a byla stanovena aktivita jednotlivých izoforem 

v kontrolních a infikovaných listech tabáku.  

 

 

4.2.1. Separace cytoplazmatické a vakuolární β-fruktosidasy 

Extrakt obsahující rozpustné proteiny připravený postupem popsaným v kapitole 3.4.2.1 

(s. 36) byl aplikován na kolonu ConA-Sepharosy. Měřením obsahu bílkovin a následně i 

aktivity β-fruktosidasy v jednotlivých frakcích (kap. 3.4.2.2., s. 36, kap. 3.4.2.4., s. 37) 

byla detekována přítomnost cytoplazmatické, resp. vakuolární β-fruktosidasy 

v nezachycených, resp. zachycených frakcích (obr. 21, s. 49). Tyto frakce byly následně 

spojeny a pouţity pro stanovení aktivity cytoplazmatické a vakuolární β-fruktosidasy. 

 

 

4.2.2. Částečná purifikace extracelulární β-fruktosidasy 

Gelová chromatografie na koloně Sepharosy 4B byla vyuţita pro odstranění 

nízkomolekulárních látek z extraktu obsahujícího nerozpustné proteiny, který byl připraven 

postupem popsaným v kapitole 3.4.2.1 (s. 36). V získaných frakcích byl stanoven obsah 

bílkovin a aktivita β-fruktosidasy (kap. 3.4.2.3., s. 37, kap. 3.4.2.4., s. 37); chromatogram 

je znázorněn na obr. 22 (s. 49). Takto byla získána frakce extracelulární β-fruktosidasy, 

která byla vyuţita k dalšímu měření aktivity. 
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Obr. 21: Chromatografická separace cytoplazmatické a vakuolární β-fruktosidasy na 

koloně ConA-Sepharosy. 

Ve frakcích nezachycených proteinů (eluční objem 0-5,5 ml) byla přítomna aktivita 

cytoplazmatické β-fruktosidasy, ve frakcích zachycených proteinů (eluční objem 5,5-

10 ml) byla detekována vakuolární forma enzymu. Aktivita byla vyjádřena v mnoţství 

přeměněného substrátu za minutu. 

 

 

 

Obr. 22: Chromatografická separace extracelulární β-fruktosidasy na koloně 

Sepharosy 4B.  

Eluční objem extracelulární β-fruktosidasy byl 0,5-2,5 ml. Aktivita byla vyjádřena 

v mnoţství přeměněného substrátu za minutu. 
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4.2.3. Stanovení aktivity izoforem β-fruktosidasy 

Frakce cytoplazmatické a vakuolární, resp. extracelulární β-fruktosidasy získané postupem 

popsaným v kapitole 3.4.2.2. (s. 36), resp. v kapitole 3.4.2.3. (s. 37) byly pouţity pro 

stanovení aktivity jednotlivých izoforem v listech kontrolních a infikovaných rostlin 

tabáku v průběhu virové infekce. Aktivita izoforem β-fruktosidasy byla stanovena pomocí 

spřaţené reakce s vyuţitím sacharosy jako substrátu (kap. 3.4.2.4., s. 37).  

Kalibrace metody byla provedena pomocí hodnot absorbance získaných pro různé 

koncentrace glukosy v reakční směsi. Rovnice regrese získané přímky (obr. 23) byla 

pouţita k určení mnoţství glukosy, které vzniklo štěpením sacharosy β-fruktosidasou, a 

tedy k vyjádření její aktivity (obr. 24, s. 51). 

 

 

Obr. 23: Kalibrační přímka pro stanovení aktivity β-fruktosidasy. 

Graf vyjadřuje závislost absorbance při 465 nm na koncentraci glukosy v reakční směsi. 

 

 

U cytoplazmatické β-fruktosidasy byl v průběhu infekce způsobené Y virem bramboru 

pozorován mírný pokles aktivity. U dalších dvou izoforem však v infikovaných rostlinách 

došlo k mírnému zvýšení aktivity proti rostlinám kontrolním. U vakuolární izoformy byl 

v infikovaných rostlinách zaznamenán nejvyšší nárůst aktivity proti rostlinám kontrolním 

11. den infekce, poté se hodnoty aktivity v kontrolních a infikovaných rostlinách postupně 

vyrovnaly. V případě extracelulární β-fruktosidasy bylo v infikovaných rostlinách 

detekováno prudké zvýšení aktivity 7. den po inokulaci, poté její aktivita opět klesla. 14. a 
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18. den po inokulaci, tedy v maximu infekce, byla aktivita extracelulární β-fruktosidasy 

v infikovaných rostlinách přibliţně o 25 % vyšší neţ v rostlinách kontrolních. 

 

a)  

b)  

c)  

Obr. 24: Aktivita izoforem β-fruktosidasy v průběhu infekce způsobené PVY. 

V levém sloupci jsou grafy znázorňující aktivitu a) cytoplazmatické, b) vakuolární, c) 

extracelulární β-fruktosidasy v listech kontrolních ( ) a infikovaných (  ) rostlin tabáku. 

Aktivita byla vyjádřena v mnoţství přeměněného substrátu za minutu, vztaţeno na 

čerstvou hmotnost listů. Grafy v pravém sloupci znázorňují poměr aktivity izoforem β-

fruktosidasy z kontrolních a infikovaných rostlin tabáku. Hodnoty aktivity z kontrolních 

rostlin představují 100 %. 
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4.3. VLIV PVY NA DALŠÍ ENZYMY METABOLISMU SACHARIDŮ 

 

V kontrolních a infikovaných rostlinách tabáku byla v průběhu infekce způsobené PVY 

stanovena aktivita rozpustné α-amylasy a fosforylasy a rozpustné a nerozpustné (iontově 

vázané na buněčnou stěnu) β-glukosidasy a β-hexosaminidasy.  

 

 

4.3.1. Vliv virové infekce na aktivitu α-amylasy a fosforylasy 

Aktivita α-amylasy a fosforylasy (postup přípravy je popsán v kapitole 3.4.3.1., s. 39) byla 

měřena s pouţitím modrého škrobu jako substrátu (kap. 3.4.3.2., s. 39). Pro stanovení 

aktivity byla následně vyuţita kalibrační přímka komerčně dodávaná spolu s chemikáliemi 

potřebnými pro měření aktivity.  

 

a)  

b)  

Obr. 25: Aktivita α-amylasy a fosforylasy v průběhu virové infekce. 

V levém sloupci jsou grafy znázorňující aktivitu a) α-amylasy, b) fosforylasy v listech 

kontrolních ( ) a infikovaných (  ) rostlin tabáku. Aktivita byla vyjádřena v mnoţství 

přeměněného substrátu za minutu, vztaţeno na čerstvou hmotnost listů. Grafy v pravém 

sloupci znázorňují poměr aktivity enzymů z kontrolních a infikovaných rostlin tabáku. 

Hodnoty aktivity z kontrolních rostlin představují 100 %. 
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Jak je patrné z obr. 25 (s. 52), aktivita α-amylasy i fosforylasy byla v průběhu virové 

infekce ovlivněna stejným způsobem. V pozdní fázi infekce došlo k výraznému zvýšení 

aktivity obou enzymů; u α-amylasy byl rozdíl v infikovaných a kontrolních rostlinách ještě 

vyšší neţ u fosforylasy. S ustupující infekcí aktivita enzymů opět klesla. 

 

  

4.3.2. Vliv virové infekce na aktivitu β-glukosidasy a β-hexosaminidasy 

Aktivita β-glukosidasy a β-hexosaminidasy (postup přípravy extraktů je popsán v kapitole 

3.4.3.1., s. 39) byla měřena s pouţitím p-nitrofenyl-β,D-glukopyranosidu, resp. p-

nitrofenyl-N-acetyl-β,D-glukosaminu jako substrátu (kap. 3.4.3.3., s. 40).  

S pouţitím roztoků p-nitrofenolu o různé koncentraci byla vypracována kalibrace pro 

stanovení aktivity β-glukosidasy a β-hexosaminidasy. Rovnice regrese získaná z grafu 

(obr. 26) byla vyuţita pro vyjádření aktivity enzymů. 

 

 

Obr. 26: Kalibrační přímka pro stanovení aktivity β-glukosidasy a β-hexosaminidasy. 

Graf vyjadřuje závislost absorbance při 405 nm na koncentraci p-nitrofenolu (pNP) 

v roztoku. 

 

 

U rozpustné β-glukosidasy bylo v prvních fázích infekce zaznamenáno mírné zvýšení 

aktivity, později její aktivita klesla. Hodnoty aktivity nerozpustného enzymu v čase rostly, 

stále však byly srovnatelné v infikovaných a ve zdravých rostlinách (obr. 27, s. 54). 
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a)  

b)  

Obr. 27: Aktivita rozpustné a nerozpustné β-glukosidasy v průběhu virové infekce. 

V levém sloupci jsou grafy znázorňující aktivitu a) rozpustné, b) nerozpustné β-

glukosidasy v listech kontrolních (K) a infikovaných (Y) rostlin tabáku. Aktivita byla 

vyjádřena v mnoţství přeměněného substrátu za minutu, vztaţeno na čerstvou hmotnost 

listů. Grafy v pravém sloupci znázorňují poměr aktivity enzymu z kontrolních a 

infikovaných rostlin tabáku. Hodnoty aktivity z kontrolních rostlin představují 100 %. 

 

 

Také aktivita nerozpustné β-hexosaminidasy z infikovaných listů tabáku v důsledku virové 

infekce vzrostla. Největší rozdíl byl pozorován v maximu infekce, kdy aktivita β-

hexosaminidasy z infikovaných listů vzrostla na 200 % hodnoty aktivity enzymu 

z kontrolních listů tabáku. Mírný nárůst aktivity byl v maximu infekce pozorován i u její 

rozpustné formy (obr. 28, s. 55).  
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a)  

b)  

Obr. 28: Aktivita rozpustné a nerozpustné β-hexosaminidasy v průběhu virové 

infekce. 

V levém sloupci jsou grafy znázorňující aktivitu a) rozpustné, b) nerozpustné β-

hexosaminidasy v listech kontrolních (K) a infikovaných (Y) rostlin tabáku. Aktivita byla 

vyjádřena v mnoţství přeměněného substrátu za minutu, vztaţeno na čerstvou hmotnost 

listů. Grafy v pravém sloupci znázorňují poměr aktivity enzymu z kontrolních a 

infikovaných rostlin tabáku. Hodnoty aktivity z kontrolních rostlin představují 100 %. 

 

 

4.4. VLIV PVY NA OBSAH SACHARIDŮ V LISTECH TABÁKU 

 

V listech tabáku byl studován vliv Y viru bramboru na zastoupení nízkomolekulárních 

sacharidů, celkové mnoţství neutrálních sacharidů a na obsah vybraných metabolitů.  

 

 

4.4.1. Vliv PVY na složení a množství nízkomolekulárních sacharidů v listech tabáku 

Zastoupení nízkomolekulárních sacharidů a jejich mnoţství v extraktech z kontrolních a 

infikovaných listů tabáku (kap. 3.4.4.1., s. 41) bylo studováno pomocí HPAE-PAD (kap. 

3.4.4.2., s. 42).  

Jak je vidět na obrázku 29 (s. 56), mezi sacharidy, které se podařilo identifikovat, byla 

nejvíce zastoupena glukosa, dále cukerný alkohol mannitol, mannosa a v relativně malém 

mnoţství byl detekován také disacharid trehalosa. Prezentovaný graf představuje 
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chromatografickou separaci extraktů z listů odebraných 11. den po inokulaci. Mírné 

zvýšení koncentrace v infikovaných listech oproti listům kontrolních rostlin bylo 

pozorováno u glukosy a mannosy, hodnoty koncentrace mannitolu a trehalosy nebyly 

virovou infekcí ovlivněny. Získaná data potvrzují hodnoty koncentrací jednotlivých 

sacharidů v extraktech, které jsou uvedeny v tabulce 1. Výraznější změna v koncentraci 

glukosy byla detekována 5. den po inokulaci, v dalších odběrových dnech uţ ţádné rozdíly 

zaznamenány nebyly.  

 

 

Obr. 29: Chromatografická separace sacharidů extrahovaných z kontrolních (K) a 

infikovaných (Y) listů tabáku odebraných 11. den po inokulaci. 

Uvedené metabolity byly identifikovány pomocí standardních sacharidů. Graf znázorňuje 

relativní zastoupení sacharidů detekovaných PAD. 

 

 

Tab 1: Koncentrace sacharidů v extraktech z listů tabáku. 

Barevně jsou zvýrazněny rozdíly v hodnotách zjištěných v extraktech z kontrolních (K) a 

infikovaných (Y) rostlin.  

 K Y 

doba po inokulaci [den] 5 11 14 17 5 11 14 17 

c [nmol/ml] mannitol 5 5,2 8 7,8 5 5,2 8 7,8 

 trehalosa 0,2 1 0,2 2,4 0,2 1 0,2 2,4 

 glukosa 23 22 22 26 28 22,3 22 26 

 mannosa 10 13 10 18 10 14 10 18 
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4.4.2. Vliv PVY na celkové množství neutrálních sacharidů 

Pro stanovení celkového mnoţství neutrálních sacharidů dle Duboise (kap. 3.4.4.3., s. 42) 

v extraktech z kontrolních a infikovaných listů tabáku (kap. 3.4.3.1., s. 39) byla 

vypracována kalibrace. Rovnice regrese získaného grafu (obr. 30) poté byla pouţita pro 

výpočet koncentrace sacharidů ve vzorcích kontrolních a infikovaných rostlin tabáku. 

Mnoţství rozpustných sacharidů v listech tabáku (obr. 31a, s. 58) nebylo v průběhu virové 

infekce oproti kontrolním rostlinám výrazně změněno, koncentrace sacharidů a 

glykoproteinů vázaných na buněčné stěně však 11. a především 14. den po inokulaci, tedy 

v maximu infekce, prokazatelně vzrostla (obr. 31b, s. 58).  

 

 

Obr. 30: Kalibrační přímka pro stanovení obsahu neutrálních sacharidů. 

Graf znázorňuje závislost absorbance roztoku na koncentraci glukosy. 

 

 

4.4.3. Vliv PVY na množství glukosy 

V extraktech z listů kontrolních a infikovaných rostlin tabáku (kap. 3.4.4.1., s. 41) byl 

pomocí spřaţené reakce stanoven obsah glukosy (kap. 3.4.4.4., s. 43). Koncentrace 

v extraktech byla určena pomocí kalibrační přímky pouţité pro stanovení aktivity izoforem 

β-fruktosidasy (obr. 23, s. 50). 

V počáteční fázi infekce byla koncentrace glukosy naměřená v kontrolních a infikovaných 

listech srovnatelná. 14. a 18. den po inokulaci byl v infikovaných rostlinách zaznamenán 

mírný nárůst koncentrace glukosy, rozdíl však nebyl významný (obr. 32, s. 58). 
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a)  

b)  

Obr. 31: Celkový obsah rozpustných neutrálních sacharidů a sacharidů 

extrahovaných pomocí vyšší iontové síly v průběhu virové infekce. 

V levém sloupci jsou grafy znázorňující koncentraci a) rozpustných sacharidů, b) sacharidů 

vázaných na buněčnou stěnu v listech kontrolních (K) a infikovaných (Y) rostlin tabáku. 

Grafy v pravém sloupci znázorňují poměr koncentrací sacharidů z kontrolních a 

infikovaných rostlin tabáku. Hodnoty koncentrace z kontrolních rostlin představují 100 %. 

 

 

 

Obr. 32: Obsah glukosy v průběhu virové infekce. 

Graf na levé straně znázorňuje koncentraci glukosy v kontrolních (K) a infikovaných (Y) 

rostlinách tabáku. Graf na pravé straně znázorňuje poměr koncentrací glukosy 

z kontrolních a infikovaných rostlin tabáku. Hodnoty koncentrace z kontrolních rostlin 

představují 100 %. 
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4.4.4. Vliv PVY na množství glukosa-6-fosfátu 

V extraktech z listů kontrolních a infikovaných rostlin tabáku (kap. 3.4.4.1., s. 41) byl 

stanoven obsah glukosa-6-fosfátu (kap. 3.4.4.5., s. 43). Pro stanovení koncentrace glukosa-

6-fosfátu ve vzorcích byla sestrojena kalibrační přímka (obr. 33). 

V průběhu virové infekce bylo v infikovaných rostlinách tabáku zaznamenáno výrazné 

zvýšení koncentrace glukosa-6-fosfátu. V maximu infekce byla detekována čtyřnásobná 

hodnota koncentrace oproti rostlinám kontrolním, v dalším odběrovém dni její hodnota 

klesla na trojnásobek hodnoty zjištěné v kontrolních rostlinách (obr. 34). 

 

 

Obr. 33: Kalibrační přímka pro stanovení koncentrace glukosa-6-fosfátu (G6P). 

 

 

 
 

Obr. 34: Obsah glukosa-6-fosfátu v průběhu virové infekce v listech tabáku. 

Graf na levé straně znázorňuje koncentraci glukosa-6-fosfátu v kontrolních (K) a 

infikovaných (Y) rostlinách tabáku. Graf na pravé straně znázorňuje poměr koncentrací 

glukosa-6-fosfátu z kontrolních a infikovaných rostlin tabáku. Hodnoty koncentrace 

z kontrolních rostlin představují 100 %. 
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4.5. DETEKCE SACHARIDŮ POMOCÍ HISTOLOGICKÉHO BARVENÍ 

Z listů kontrolních a infikovaných rostlin tabáku byly připraveny čerstvé ruční řezy (kap. 

3.4.5., s. 44), v nichţ byla pomocí histologického barvení detekována přítomnost kalosy, 

aldehydických molekul, ligninů a dalších buněčných struktur a látek.  

 

 

4.5.1. Vliv PVY na strukturu středních žilek listů a na obsah strukturních molekul 

Při pozorování pod mikroskopem v bílém světle byla na ţilkách infikovaných listů tabáku 

dobře viditelná nekrotická místa, která jsou příznakem infekce způsobené PVY (obr. 35). 

Byla pozorována také autofluorescence v modré oblasti, díky které byly vizualizovány 

ligniny a další polyfenolické látky (obr. 36a, s. 61). Na řezech z kontrolních i infikovaných 

listů jsou jasně viditelné buněčné stěny, nejvyšší intenzita autofluorescence byla 

pozorována v místě cévních svazků a v pokoţce listů. V infikovaných listech byla dobře 

patrná zvýšená autofluorescence také v dalších místech. 

Obsah lignifikovaných struktur v  listech tabáku byl studován také pomocí specifického 

barvení resorcinolem (kap. 3.4.5.1., s. 45). Výrazná tmavě červená místa na řezu střední 

ţilkou infikovaných listů pravděpodobně svědčí o indukci syntézy ligninu v souvislosti 

s virovou infekcí, můţe se však jednat také o nekrózy. Vliv PVY na biosyntézu kalosy 

nebyl potvrzen, protoţe modré zabarvení, které je důkazem přítomnosti kalosy v listech 

tabáku, je v podstatě shodné v kontrolních i infikovaných rostlinách (obr. 36b, s. 61). 

 

 

Obr. 35: Vliv PVY na vývoj nekróz. 

Na řezu z infikovaných listů (obr. vpravo) jsou dobře patrná černá místa značící nekrózy 

(místa jsou označena šipkami). V kontrolních listech (obr. vlevo) jsou výrazně patrné 

jenom cévní svazky. Zvětšeno 50x. 
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a)  

b)  

Obr. 36: Vliv PVY na obsah kalosy a ligninu. 

Pozorováním v oblasti modré autofluorescence (a) bylo v infikovaných listech tabáku 

detekováno vyšší mnoţství polyfenolů a ligninu (obr. vpravo) neţ v kontrolních listech 

(obr. vlevo). Zvětšeno 50x. 

Vyšší obsah lignifikovaných stuktur v infikovaných listech (obr. vpravo) byl zjištěn také 

po obarvení resorcinolem (b). Tmavě červená místa představují ligniny, popř. nekrózy 

(označeno zelenými šipkami), v modrých oblastech je zastoupena kalosa (označeno 

fialovými šipkami). Zvětšeno 100x. 

 

 

4.5.2. Vliv PVY na obsah aldehydických látek 

Barvením řezů kontrolních a infikovaných listů tabáku fluoroglucinolem v prostředí HCl 

(kap. 3.4.5.2., s. 45) byla detekována přítomnost ligninu a různých aldehydických látek, 

mj. fruktosy a sacharosy. V oblasti cévních svazků nedošlo vlivem virové infekce 

k ţádným viditelným změnám. Oproti tomu buňky v okolí cévních svazků infikovaných 

listů jsou intenzivněji zabarveny, coţ svědčí o zvýšené přítomnosti aromatických aldehydů 

(obr. 37, s. 62). Druhým moţným vysvětlením tmavého zabarvení je přítomnost nekróz. 
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Obr. 37: Vliv PVY na obsah aldehydických látek v listech tabáku. 

Skořicová aţ tmavě červená barva na řezu infikovaným listem (obr. vpravo) 

pravděpodobně ukazuje výrazné zvýšení obsahu aldehydických látek (označeno šipkami) 

oproti kontrolním listům (obr. vlevo), příp. by se mohlo jednat o nekrózy. Zvětšeno 100x. 

 

 

4.5.3. Vliv PVY na obsah pektinů a proteoglykanů 

Pomocí specifického barvení Schiffovým reagens byly v ţilkách kontrolních a 

infikovaných listech tabáku detekovány kyselé pektiny a neutrální proteoglykany (kap. 

3.4.5.3., s. 45). Jak je vidět na obrázku 38, celkové mnoţství proteoglykanů nebylo 

přítomností PVY ovlivněno. Byl však zaznamenán rozdíl v odstínech výsledného 

zabarvení. Zatímco v řezech kontrolních listů převládá světlejší odstín, který značí 

neutrální proteoglykany, v infikovaných listech je barva spíš tmavě fialová, coţ značí 

indukci syntézy kyselých proteoglykanů a pektinů. 

 

 

Obr. 38: Vliv PVY na obsah a složení proteoglykanů. 

Přítomnost PVY indukovala v infikovaných listech tabáku (obr. vpravo) syntézu kyselých 

proteoglykanů a pektinů, které se barví modře. Zvětšeno 100x. 

  



DISKUSE 

63 

 

5. DISKUSE 

 

Působení stresových podmínek ovlivňuje rostlinný organismus na mnoha úrovních. 

Dochází k poklesu fotosyntézy [29], ke změnám v expresi a skládání proteinů, 

v metabolismu lipidů, sekundárních metabolitů a mnoha dalších látek [21]. V dřívější 

studii byla v rostlinách tabáku infikovaných Y virem bramboru zjištěna sníţená účinnost 

fotosyntézy, niţší aktivita enzymu RuBisCO a uzavírání průduchů [71].  

V této práci byl studován vliv PVY na obsah sacharidů v listech tabáku. Akumulace 

rozpustných sacharidů, především glukosy, v průběhu interakce s patogenem byla popsána 

jiţ v mnoha studiích [33, 88], v této práci však tento předpoklad potvrzen nebyl. Analýzou 

obsahu sacharidů v listech tabáku pomocí HPAE-PAD bylo zjištěno mírné zvýšení 

koncentrace glukosy a mannosy v souvislosti s virovou infekcí, rozdíl však nebyl výrazný. 

Ve shodě s tímto experimentem bylo i pomocí enzymového stanovení detekováno pouze 

mírné zvýšení koncentrace glukosy v infikovaných rostlinách tabáku oproti rostlinám 

kontrolním. Na rozdíl od glukosy byl pozorován výrazný nárůst koncentrace glukosa-6-

fosfátu; jeho mnoţství v infikovaných rostlinách vzrostlo oproti rostlinám kontrolním aţ 

čtyřnásobně.  Stejné výsledky byly získány i v disertační práci dříve publikované v naší 

laboratoři [113], v jiné studii ale změny v mnoţství glukosa-6-fosfátu v důsledku virové 

infekce nebyly zjištěny [88]. Sacharosu a fruktosu, další významné sacharidy rostlin, se 

pomocí HPAE-PAD nepodařilo v extraktech identifikovat, nebylo tedy moţné zjistit, zda 

je jejich obsah v listech ovlivněn přítomností PVY. Pravděpodobným vysvětlením je jejich 

degradace v průběhu extrakce.  

Celková koncentrace rozpustných sacharidů nebyla přítomností PVY výrazně ovlivněna, 

naproti tomu mnoţství sacharidů iontově vázaných na buněčné stěně se v průběhu virové 

infekce měnilo. V první fázi byla v infikovaných listech tabáku stanovena niţší 

koncentrace celkových vázaných sacharidů, která s přibývajícím mnoţstvím virových 

částic v pletivech rostla. Nejvyšší koncentrace pak byla zjištěna v maximu infekce. 

Mnoţství vázaných sacharidů pravděpodobně souvisí s mnoţstvím glykoproteinů, např. 

extracelulární β-fruktosidasy a dalších obranných enzymů [85, 90] vázaných na buněčnou 

stěnu, jejichţ exprese můţe být indukována právě v důsledku biotického stresu. 

Změny ve sloţení glykoproteinů a proteoglykanů v buňkách byly studovány také pomocí 

specifického histologického barvení. Rozdíly v jejich mnoţství v souvislosti s virovou 

infekcí nebyly patrné, bylo však ovlivněno sloţení proteoglykanů. Pravděpodobně byla 
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indukována syntéza kyselých proteoglykanů a pektinů, které jsou strukturními molekulami 

buněčných stěn a v souvislosti se stresem se mohou podílet na zvyšování mechanické 

odolnosti buněk. V listech infikovaných rostlin tabáku byl zjištěn také výrazně vyšší obsah 

lignifikovaných struktur neţ v listech kontrolních rostlin. Obranná lignifikace v důsledku 

biotického stresu byla popsána jiţ dříve [109], stejně jako stresem indukované ukládání 

kalosy [48], které však v této práci potvrzeno nebylo. 

V této práci byl rovněţ studován vliv virové infekce na aktivitu vybraných enzymů 

metabolismu sacharidů. Největší pozornost věnována β-fruktosidase, hydrolase štěpící 

sacharosu na dvě hexosy. Byla vypracována metoda pro účinnou separaci a stanovení 

aktivity jejích izoforem a bylo stanoveno jejich pH optimum. Zjištěné pH optimum 

cytoplazmatické β-fruktosidasy z listů tabáku (6,8) odpovídá rozmezí hodnot stanovených 

v mrkvi obecné (6,5-7,0) [76], od jiných rostlin se však výrazně liší [41, 74]. pH optimum 

dalších dvou izoforem, vakuolární a extracelulární, se pohybuje v mírně kyselé oblasti [80, 

86], čemuţ odpovídají i hodnoty stanovené v této práci.  

Ze tří izoforem β-fruktosidasy je pravděpodobně nejdůleţitější extracelulární enzym, který 

je klíčový především pro transport sacharidů do heterotrofních částí rostlin [87], důleţitou 

roli hraje také při obraně rostlin proti biotickému stresu. V dříve provedené studii bylo 

zjištěno, ţe infekce způsobená PVY indukuje v rostlinách tabáku zvýšení aktivity 

extracelulární β-fuktosidasy [88], coţ bylo pozorováno také v této práci. Nejvýraznější 

nárůst aktivity extracelulární izoformy v infikovaných rostlinách tabáku proti rostlinám 

kontrolním byl detekován 7. den po inokulaci, tedy ještě před nástupem maxima infekce. 

14. den, kdy byl pomocí metody ELISA detekován nejvyšší obsah částic PVY v listech 

tabáku, a 18. den po inokulaci bylo pak zjištěno jiţ jen mírné zvýšení aktivity tohoto 

enzymu, coţ by mohlo souviset s aklimatizací rostlin tabáku na virovou infekci. Toto 

zjištění podporuje teorii, podle níţ extracelulární β-fruktosidasa patří mezi PR proteiny 

[90].  

Aktivita vakuolární β-fruktosidasy v infikovaných rostlinách tabáku rovněţ vzrostla oproti 

rostlinám kontrolním. Stejně jako v případě extracelulární izoformy byl největší rozdíl 

v aktivitě v kontrolních a infikovaných listech tabáku zaznamenán ještě před nástupem 

maxima infekce. Indukce aktivity vakuolární β-fruktosidasy byla studována v rostlinách 

napadených houbovou infekcí [91], v souvislosti s působením rostlinných virů však 

doposud popsána nebyla. Vliv biotického stresu na aktivitu cytoplazmatické β-fruktosidasy 

rovněţ nebyl doposud zjištěn a ani v této studii nebyla v souvislosti s infekcí způsobenou 
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PVY pozorována stimulace aktivity této izoformy. Ze zjištěných dat vyplývá, ţe 

extracelulární a vakuolární β-fruktosidasa se tím, ţe poskytují buňce hexosy, které jsou 

zdrojem energie [33], nebo mohou slouţit jako signalizační molekuly [39], pravděpodobně 

podílejí na obraně rostlin tabáku proti virové infekci.  

Také u dalších enzymů metabolismu sacharidů bylo zjištěno zvýšení aktivity v důsledku 

virové infekce. Zatímco úloha α-amylasy při obraně proti patogenním organismům byla jiţ 

dříve popsána [99], fosforylasa škrobu v souvislosti s biotickým stresem doposud 

zkoumána nebyla. V této práci však bylo v maximu infekce zjištěno zvýšení aktivity nejen 

α-amylasy, ale i fosforylasy. Oba tyto enzymy se tedy ve spolupráci s dalšími enzymy 

pravděpodobně podílejí na uvolňování glukosy z polysacharidového řetězce, která je 

důleţitá jako zdroj energie a metabolitů pro biosyntetické reakce, případně můţe slouţit 

jako signalizační molekula [99] a stimulovat tak obranné reakce rostliny. Rozdíl v aktivitě 

α-amylasy z kontrolních a infikovaných listů byl větší neţ rozdíl v aktivitě fosforylasy, coţ 

naznačuje, ţe hydrolytické štěpení škrobu je za podmínek stresu rostlinnými buňkami 

preferováno, stejně jako za fyziologických podmínek [14].  

Působení β-hexosaminidasy je v souvislosti s rostlinným stresem spojováno zejména 

s houbovou infekcí [107], její role při obraně proti virům nebyla doposud objasněna. V této 

práci bylo zjištěno mírné zvýšení aktivity rozpustné formy β-hexosaminidasy, výrazněji 

byla ovlivněna β-hexosaminidasa iontově vázaná na buněčnou stěnu. Moţným vysvětlením 

je její účast na štěpení N-glykosidicky vázaných oligosacharidů, jejichţ syntéza na buněčné 

stěně je indukovaná jako obranná odpověď rostlinných buněk proti virové infekci. Tato 

aktivita β-hexosaminidasy jiţ byla za fyziologických podmínek potvrzena [108]. Zvýšení 

aktivity rozpustné formy β-hexosaminidasy bylo v naší laboratoři zjištěno jiţ dříve [112].  

U β-glukosidasy byl pozorován opačný trend. Zatímco forma vázaná na buněčnou stěnu 

nebyla přítomností PVY v pletivech ovlivněna, u rozpustné formy byl ještě před nástupem 

maxima infekce detekován téměř trojnásobný nárůst aktivity v infikovaných rostlinách 

proti rostlinám kontrolním. Poté hodnota aktivity rozpustné β-glukosidasy z infikovaných 

rostlin oproti aktivitě z kontrolních rostlin poklesla. Pozorované prudké zvýšení aktivity by 

mohlo souviset s uvolňováním glukosy z glukokonjugátů. Jiţ dříve byla popsána role β-

glukosidasy při štěpení neaktivních forem rostlinných hormonů, např. kyseliny abscisové 

při stresu suchem [7]. Ve shodě s touto teorií bylo v následujícím odběrovém dni 

pozorováno zvýšení koncentrace glukosy. Zvýšení však nebylo významné, proto je 

pravděpodobné, ţe uvolněné molekuly glukosy byly vyuţity jako zdroj pro biosyntetické 
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reakce nebo energie pro boj se stresem [33]. Tyto výsledky potvrzují studii dříve 

provedenou v naší laboratoři, při které byl v důsledku virové infekce zjištěn mírný nárůst 

aktivity rozpustné β-glukosidasy [112].  

Vliv virové infekce na metabolismus sacharidů v rostlinách tabáku bude v naší laboratoři 

studován i nadále. Pozornost bude zaměřena k separaci sacharidů z listů tabáku a 

kvantifikaci jejich mnoţství pomocí metody HPAE-PAD. Ačkoliv mezi hlavní sacharidy 

rostlin patří sacharosa a fruktosa, jejich přítomnost v extraktech nebyla detekována. Proto 

bude pravděpodobně třeba změnit podmínky extrakce. Nezdařila se ani kvantifikace 

škrobu, jehoţ koncentrace v rostlinných buňkách je relativně nízká. Bude proto třeba 

vyuţít citlivější metodu stanovení. Mezi dlouhodobé cíle naší laboratoře patří snaha o 

objasnění funkce β-hexosaminidasy při interakci rostlin s virovými částicemi, která nebyla 

doposud vysvětlena. 
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6. ZÁVĚR 

 

1. Přítomnost částic PVY v infikovaných listech tabáku byla potvrzena imunochemickou 

detekcí metodou ELISA. Virová infekce byla patrná také z nekrotických míst na střední 

ţilce infikovaných listů pozorovaných pod mikroskopem. 

2. Byla separována cytoplazmatická, vakuolární a extracelulární β-fruktosidasa. 

3. Aktivita vakuolární a extracelulární β-fruktosidasy z infikovaných listů byla oproti 

aktivitě z kontrolních listů tabáku zvýšena.  

4. Bylo zjištěno zvýšení aktivity enzymů degradujících škrob, α-amylasy a fosforylasy, 

v listech infikovaných rostlin oproti kontrolním listům. Vlivem virové infekce byla 

zvýšena aktivita rozpustné a především extracelulární β-hexosaminidasy a rozpustné β-

glukosidasy. 

5. Celkový obsah rozpustných sacharidů nebyl v důsledku působení PVY významně 

ovlivněn. Koncentrace glukosy a mannosy byla v infikovaných rostlinách mírně 

zvýšena, koncentrace glukosa-6-fosfátu byla v maximu infekce zvýšena čtyřikrát proti 

rostlinám kontrolním. 

6. Histochemicky byl zjištěn vyšší obsah ligninu, kyselých proteoglykanů a pektinů 

v infikovaných listech tabáku. Vliv virové infekce na ukládání kalosy nebyl potvrzen. 
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