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Abstrakt 

Arsen je prvek patřící mezi polokovy, s jehož kontaminací jsou problémy na mnoha 

místech po celém světě. I když je přirozenou součástí zemské kůry, tak se může 

antropogenními činnostmi dostávat ve větší míře do půdy, vody či ovzduší zabudovávat se 

do potravního řetězce, a tak představovat zdravotní riziko. Fytoremediace představuje 

jednu z možností dekontaminace životního prostředí, a je to způsob relativně účinný a 

přitom levný.  Publikace o arsenu a jeho vlivu na rostlinný metabolismus se zabývají 

většinou rostlinami, jež jsou významnými plodinami. Nejvíce experimentálně využívanou 

rostlinou je rýže, u které jsou řešeny převážně otázky anatomických a morfologických 

změn a nadto pro účely fytoremediace má jen zanedbatelný význam. Vlivu arsenu na 

sacharidový metabolismus se věnuje jen velmi málo publikací, tudíž je i velmi málo 

znalostí o tomto problému.  Z tohoto důvodu jsem se rozhodla tuto problematiku 

studovat a získat tak větší vhled do metabolických změn na úrovni sacharidové bilance 

pod vlivem arsenu a částečně také pod vlivem rtuti, o jejímž vlivu na sacharidový 

metabolizmus informace zcela chybějí. Jako experimentální materiál jsem použila rostliny 

tabáku, tkáňové kultury tabáků a hairy roots kultury křenu. Pomocí HPLC byl sledován 

obsah a spektrum rozpustných sacharidů a akumulace škrobu. Dále byl sledován vliv 

arsenu na růst kultur a viabilitu buněk.   V doprovodných skleníkových experimentech byl 

sledován obsah sacharidů u rostlin tabáku pěstovaných v substrátu s ošetřením roztokem 

arsenu nebo rtuti anebo výsypkových substrátech ze dvou lokalit zasažených kontaminací 

těžkými kovy. U většiny rostlin a rostlinných kultur došlo k ovlivnění růstu a změnám jak 

v obsahu sacharidů, tak podílu jednotlivých sacharidů ve spektru s charakteristickými rysy 

pro jednotlivé typy kultur. 

 Klíčová slova: arsen, sacharidy, tkáňové kultury, tabák, hairy roots 
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Abstract 

Arsenic is an element which belongs to metaloids. Contamination with arsenic is a 

problem all over the world. Basically it is a part of Earth's crust, but with anthropogenic 

activities it could overspread into soil, water and air in large scale a thus it could mean 

health hazard. Fytoremediation is kind of environment decontamination, which is quite 

effective and cheap as well. Publications about arsenic and its influence on plant 

metabolism are mostly focused on important crop plants like rice. Rice is mostly used for 

experiments and questions on anatomical and morphological changes are widely being 

solved by these experiments, but it has only insignificant relevance for fytoremediation. 

There are only few publications about arsenic influence on carbohydrate metabolism, 

thus little is known about this problem. That is why I have decided to study this topic 

more deeply and get more information about carbohydrate metabolic changes under 

influence of arsenic and partly also under influence of mercury, because information 

about influence of mercury are completely lacking. My experimental material includes 

tobacco plant, tobacco tissue cultures and horseradish hairy roots cultures. Accumulation 

of starch and soluble carbohydrate spectrum and content was determined by HPLC. 

Furthermore arsenic influence on  culture growth and cell viability has been followed up I 

have also carried out greenhouse experiments where carbohydrate contents in tobacco 

plants grown in substrate treated with arsenic or mercury solutions, or plants grown in 

substrates from two different locations with heavy metals contamination, have been 

analysed . When exposed to arsenic or mercury, most plants and plant cultures in my 

experiments exhibited growth changes as well as    changes in carbohydrate content and 

particular carbohydrate proportion in a spectrum with characteristic features for 

individual culture types.   

Key words: arsenic, carbohydrate, tissue cultures, tobaco, hairy roots 
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Seznam uvedených zkratek 

AI  (acid invertase) - kyselá invertáza  

APX  (ascorbate peroxidases) - askorbátperoxidáza  

ASC  (ascorbate) - askorbát 

ASC  (ascorbate) - askorbát  

CAT  (catalase) - kataláza  

DMA  (dimethylarsonic acid) – dimetylarsinová kyselina 

GSH  (glutathione) - glutathion  

JA  (jasmonates) – jasmonáty

MMA  (monomethylarsinic acid) – monometylarsonová kyselina 

PC  (phytochelatin synthese) - fytochelatinsyntáza 

PCs  (phytochelatins) - fytochelatiny  

POD  (peroxidases) - peroxidáza 

RNS  (reactive nitrogen species) – reaktivní formy dusíku 

ROS  (reactive oxygen species) - reaktivní kyslíkové radikály  

Rubisco (ribulosa-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase)- ribulóza-1,5-bisfosfát 
karboxyláza/oxygenáza)  

SH –  thiolová skupina 

SOD  (superoxide dismutase) - superoxiddismutáza  

SPS  (sucrose phosphate synthase) - sacharózafosfátsyntáza  

SS  (sucrose synthase) - sacharózasyntáza  
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1. Úvod 

Těžké kovy jsou řazeny mezi jedny z nejnebezpečnějších látek, které se v životním 

prostředí vyskytují. I když jsou jeho přirozenou součástí, činností člověka se jejich 

množství v půdách rychle zvyšuje a k zamoření dochází celosvětově. S kontaminací půd se 

potýká lokálně i Česká republika, a to především v okolí výsypek z těžby rud.   

 Těžké kovy se mohou postupně akumulovat v potravním řetězci – pro většinu 

organismů jsou velmi toxické. Jejich výskyt v půdě negativně ovlivňuje zemědělskou 

produkci, a dochází tak ke snížení výnosů plodin. Pro rostliny toxicita těchto kovů spočívá 

především v jejich fatálním vlivu na různé fyziologické procesy, jako je fotosyntéza či 

metabolismus sacharidů, dále způsobují změny v morfologických charakteristikách (např. 

dochází ke snížení růstu kořenů či jejich deformacím). Toxicita spočívá především v jejich 

chemické podobnosti s některými esenciálními prvky. V proteinech dochází k záměně 

esenciálních prvků za toxické, a tím je následně znemožněna jejich správná funkce.  

 Možnosti odstranění těžkých kovů z prostředí jsou velice aktuální tématikou 

dnešní doby. Mezi důležité metody k odstraňování těžkých kovů ze zamořeného prostředí 

patří fytoremediace. Jde o využití rostlin k odstranění či stabilizaci těžkých kovů v 

prostředí. Abychom však mohli tyto metody plnohodnotně využívat, musíme nejprve 

pochopit, jak rostliny reagují na přítomnost těchto kovů.      

 Mezi těžké kovy (či polokovy), kterými se zabývám ve své diplomové práci, patří 

arsen. Je to jeden z nejnebezpečnějších kovů, s jehož kontaminací se potýkají v mnoha 

oblastech světa. Velké problémy jsou především v zemích jihovýchodní Asie, kde je 

nejvýznamnější kontaminace arsenem v rýžových polích. Tento kov se často vyskytuje i 

v půdě výsypek v ČR, a je součástí některých pesticidů, herbicidů nebo pochází z jiných 

průmyslových zdrojů. O vlivu arsenu na rostliny je napsáno mnoho publikací, které se však 

týkají především morfologických změn. Avšak o vlivu arsenu na sacharidový metabolismus 

u rostlin detailnější informace chybí. Sacharidům a jejich metabolismu pod vlivem arsenu 

se ve své diplomové práci věnuji z důvodů, že právě sacharidy jsou zdrojem uhlíkových 

řetězců, jsou primárním zdrojem energie, významnými signálními a osmoprotektivními 

molekulami a slouží k syntéze dalších důležitých látek. Právě změny sacharidového 

metabolismu se pokládají za významný příznak stresových reakcí rostlin. 
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Cíle diplomové práce 

Cílem této diplomové práce je přispět k poznání změn sacharidového metabolismu při 

stresu způsobeným arsenem. 

Dílčí cíle:  

U tkáňových kultur Nicotiana tabacum cv. Samsun 

 Sledovat změny ve spektru sacharidů  

 Sledovat změny v množství sacharidů 

 Sledovat změny v růstových charakteristikách kultury  

U tkáňových kultur Nicotiana tabacum cv. Virginia Bright Italica buněčné linie 0  

 Sledovat změny ve spektru sacharidů  

 Sledovat změny v množství sacharidů  

 Sledovat změny ve viabilitě buněk  

 Zhodnotit možnost využití CellRox Green na detekci ROS   

 Sledovat změny v růstových charakteristikách kultury  

U tkáňových kultur hairy roots Armoracia rusticana  

 Sledovat změny ve spektru sacharidů  

 Sledovat změny v množství sacharidů 

U rostlin Nicotiana tabacum cv. Samsun  

 Sledovat změny ve spektru sacharidů  

 Sledovat změny v množství sacharidů 

 

Hypotézy: vlivem arsenu dochází ke změnám sacharidového metabolismu, arzen celkově 

negativně ovlivňuje habitus a růstové charakteristiky sledovaných rostlin/kultur.
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2. Literární úvod 

2. 1. Těžké kovy 

Skupinu těžkých kovů tvoří prvky s hustotou vyšší než 5,0 g.cm-3, patří mezi ně např. 

kadmium, chróm, rtuť, olovo, hliník, stříbro, stroncium atd. Jsou to látky významně 

znečišťující životní prostředí, zvláště pak v oblastech, kde je vysoký antropogenní tlak 

(zemědělství, spalování fosilních paliv, průmyslová a těžební činnost – obrázek 1). Jejich 

přítomnost v atmosféře, půdě a vodě (i ve stopových koncentracích) může způsobit vážné 

problémy všem organismům a bioakumulace těžkých kovů v potravním řetězci může 

představovat vážné nebezpečí (Sanitá di Toppi a Gabbrielli, 1999, Austruy et al. 2013). 

Některé těžké kovy jsou esenciálními mikroprvky např. jako kofaktory klíčových 

metabolických enzymů (Ni či Co), pokud však překročí svoji kritickou koncentraci, tak se i 

tyto prvky stávají pro rostliny velice toxickými anorganickými polutanty (Taulavuori et al. 

2005).  

Kontaminace půd a vody těžkými kovy může tvořit významný problém v životním 

prostředí, vedoucí ke značné ztrátě v produktivitě rostlin. Symptomy toxicity, které se 

objevují v přítomnosti nadbytečného množství kovů, mohou být pozorovatelné na úrovni 

pletiv nebo celých rostlin (Hall 2002). Po vystavení toxickým kovům může buňka 

intenzívně produkovat reaktivní formy kyslíku (ROS). Některé druhy ROS jsou vysoce 

toxické a musejí být detoxifikovány stresovými mechanismy buňky (např. Gratão et al. 

2005).  

Rostliny jsou sesilní organismy a v prostředí kontaminovaném těžkými kovy je to 

obvykle kořen, který přijde primárně do kontaktu s ionty kovů. V případě vodních rostlin a 

řas je těmto iontům vystavené celé rostlinné tělo. Přestože jsou některé těžké kovy 

esenciální, rostliny musí mít na jedné straně vyvinutý specifický mechanismus, kterým 

mohou být těžké kovy přijaty a transformovány do fyziologicky tolerovatelné formy. Na 

druhé straně přebytek těchto esenciálních prvků nebo toxických iontů těžkých kovů, které 

nehrají roli v metabolismu, může být metabolicky inaktivován (Zenk, 1996). Mechanismy, 

které rostliny vyvinuly k zabránění či vyhnutí se toxicitě těchto kovů, mohou být 

extracelulární či intracelulární. Extracelulárně zde mohou hrát roli mykorhizní houby, 
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buněčné stěny a extracelulární exudáty. Právě mykorhizní houby jsou velmi důležité při 

zmírnění toxicity kovů, mají tendenci omezit přenos polutantů k rostlině a zároveň 

zlepšovat rostlinnou výživu (Hall 2002, Soudek et al. 2006). 

Buněčné stěny kořenů jsou přímo v kontaktu s kovy v půdním roztoku. Protože 

absorpce do buněčných stěn je ale omezena svou kapacitou, je tímto mechanismem 

omezen do jisté míry i vliv kovů na povrch plazmatické membrány (Hall 2002).  

V toleranci či detoxifikaci u rostlin může být zapojena plazmatická membrána, která hraje 

důležitou roli v homeostázi kovů buď redukcí příjmu těžkých kovů, nebo stimulací 

aktivního vylučování kovů, které vstoupí do cytosolu. Mnoho těchto iontů je však 

esenciálních, a tak kompletní vyloučení není možné, musí být tedy přítomný selektivní 

výtok (Hall 2002). 

 Plazmatická membrána je považována za aktivní bariéru, která je cílem toxického 

působení těžkých kovů. Funkce plazmatické membrány může být okamžitě ovlivněna 

těžkými kovy zvýšením výtoku iontů z buněk v přítomnosti vysoké koncentrace kovů, což 

je pozorováno zejména u mědi (Wainwright a Woolhouse 1977). V protoplastu existují 

různé potenciální mechanismy např. pro opravu stresem poškozených proteinů – 

speciální heat shock proteiny (HSP) či metallothioneiny a pro chelataci kovů organické 

kyseliny, aminokyseliny či peptidy, nebo se může uplatnit kompartmentace těžkých kovů 

transportem do vakuoly.  (Hall 2002). 

 
Obrázek 1: Oblasti s depozicí těžkých kovů v ČR, převzato z VÚKOZ Průhonice 
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2. 2. Arsen 

Arsen je toxický pro všechny živé organismy (Ali et al. 2009). Kontaminace arsenem 

v půdách a spodních vodách představuje celosvětový problém a výjimkou není ani Česká 

republika (obrázek 2). Je to výsledek přírodních geologických aktivit, či umělých zdrojů 

souvisejících s produkcí odpadů, důlní činností, kovozpracovatelským průmyslem, výrobou 

polovodičů, umělých hnojiv a pesticidů (Francisco et al. 2002). Tento karcinogenní 

polokov se vyskytuje v mnoha chemických formách s různým stupněm mobility, 

biologické dostupnosti a toxicity (Quaghebeur a Rengel 2005). Půdní složky, pH a půdní 

roztok jsou hlavními faktory dostupnosti a následující mobility arsenu v půdách (Panuccio 

et al. 2012). Arsen se v půdě vyskytuje přirozeně v koncentraci od 0,009 až 1,5 mg.kg-1, 

pokud však dosáhne koncentrace vyšší než je 1,5 mg kg-1, je již půda považována za 

kontaminovanou (Baroni et al. 2004).  Arsen má velký vliv na basální buněčný 

metabolismus (Chakraborty et al. 2009). Veškeré práce zabývající se arsenem dokazují, že 

vystavení arsenu způsobuje stres rostlinám a indukuje různé fyziologické a biochemické 

odpovědi, které vedou k redukci růstu a vývoje (Rai et al. 2012). 

 

 

 

 

Obrázek 2: Oblasti s vysokou depozicí arsenu v ČR, převzato z VÚKOZ Průhonice 
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2. 2. 1.  Arsen v půdě 

Nejčastěji se vyskytujícím druhem sloučenin arsenu v půdním roztoku jsou anorganické 

AsV - arseničnany (H2AsO-
4 a HAsSO2-

4) a AsIII – arsenitan (As2O3, který se přeměňuje na 

As(OH)3). Jejich zastoupení je závislé na redoxním statusu prostředí. Obecně AsV převažuje 

v oxidačních podmínkách, zatímco AsIII je více zastoupen v mírně redukčních podmínkách 

(Jain a Loeppert 2000, Meharg a Hartley-Whitaker 2002). V nížším pH a/nebo v půdách 

s nižším redoxním potenciálem je arsen více dostupný rostlinám (Marin et al. 1993). AsV je 

zastoupen v půdě ve větším množství než AsIII. Je v rostlinách snadno redukován na AsIII 

arsenátreduktázou a je také inaktivován redukovaným glutationem (GSH) (Leterrier et al. 

2012). Arseničnany jsou stabilní sloučeniny a jsou silně sorbovány do klejů, 

železooxidů/hydroxidů, manganových oxidů/hydroxidů a organického materiálu. 

Arseničnany i arsenitany mají silnou afinitu k oxidům železa, avšak každý v jiném rozmezí 

pH. Při nízkém pH mají vyšší afinitu arseničnany a se zvyšujícím se pH však klesá, u 

arsenitanů je to opačné (Jain a Loeppert 2000). Přítomnost ligandních iontů jako je fosfát 

a molybdát potlačuje sorpci arseničnanů, zatímco další ionty jako je chlorid, nitrát a sulfát 

jejich sorpci příliš neovlivňují (Fitz a Wenzel 2002).  

Biologická dostupnost a toxický vliv arsenu je závislý na jeho chemické formě, 

arsenitan je více toxický, rozpustný a mobilní než arseničnan. Organické sloučeniny jako je 

monomethylarsonová kyselina (MMAA) a dimethylarsinová kyselina (DMAA) mohou být 

také přijaty rostlinami, ale mnohem méně efektivně, než sloučeniny anorganické (Raab et 

al. 2007). Anorganické formy arsenu, jako jsou arsenitany a arseničnany jsou nejvíce 

toxické formy, jak potvrzuje i Abbas a Meharg (2008) v experimentu s kukuřicí. Organické 

formy jako je arsenobetain (AsB) nebo arsenocholin (AsC) jsou méně škodlivé (Jedynak et 

al. 2010). –  obrázek 3 
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2. 2. 2. Příjem arsenu rostlinou 

Arsen není esenciální prvek, ale jeho příjem je rostlinami zprostředkován transportéry pro 

prvky esenciální. Arsen je ve stejné skupině v periodické tabulce prvků jako fosfor (V.A), 

oba prvky mají srovnatelné disociační konstanty svých kyselin a rozpustnost svých solí, a 

tak mají i podobné chemické vlastnosti. Arseničnan je přijímán pomocí fosfátových 

transportérů a je okamžitě redukován na arsenitan. V redukujících podmínkách je 

arsenitan přijímán přes aquaporin nodulin 26-like intrinsic protein (Soudek et al. 2006, Ma 

et al. 2008).  

Zatímco sdílení fosfátového/arseničnanového transportního systému je známé, tak 

transport arsenitanu přes aquaporiny a Si výtokové kanály není příliš prozkoumán. AsIII se 

může vyskytovat jako As(OH)3 (kyselina arsenitá)  a potom se chová jako analog kyseliny 

křemičité. Příjem sloučenin  AsIII má význam hlavně v zatopených rýžových polích, kde jsou 

Obrázek 3: Sloučeniny arsenu detekované v rostlinách, převzato z Meharg a Hartley-

Whitaker (2002). 
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redukční podmínky, protože AsIII ve formě As(OH)3  má podobnou molekulovou hmotnost 

a strukturu jako již výše zmíněná kyselina křemičitá. Bylo zjištěno, že právě transportér 

OsNIP2;1/Lsi1, jenž zprostředkovává transport Si do kořenů rýže, je odpovědný také za 

příjem AsIII (Ma et al. 2008, Abbas et al. 2008). Výdej AsIII z kořenů do rhizosféry byl zjištěn 

u mnoha rostlinných druhů, kde značná frakce přijatého arsenu může být odstraněna 

z rostliny přes výdej AsIII  kořenem (Verbruggen et al. 2009, Zhao et al. 2009). Transport 

arsenitanu převládá mnohem více, než se dříve myslelo, protože arsenitan je hlavní forma 

arsenu, který je translokován z kořenů do stonků (Sato et al. 1991, Verbruggen et al. 

2009, Zhao et al. 2009), zároveň příjem arsenitanu je mnohem rychlejší než arseničnanu, 

jak uvádí Sato (1991) na základě pokusu s mořenou barvířskou (Rubia tinctorum).  

Jak již bylo řečeno výše, sloučeniny arsenu sdílejí společné transportéry s fosfátem, 

jako je AtPht1 a AtPht1;4 huseníčku (Arabidopsis thaliana), (a jsou přijímány v podobné 

formě např.  H3AsO4 respektive H3PO4) (Shin et al. 2004), a také s kyselinou křemičitou, 

jako je OsLsi1 a OsLsi2 rýže (Oriza sativa) (Ma et al. 2006). Yu et al. (2012) identifikovali u 

rýže fosfátový transportér OsPT19, který může také transportovat sloučeniny arsenu. 

Některé studie naznačují, že citrátový transportér a aquaporiny jsou zapojené v příjmu 

AsIII a jeho translokaci, například u OsLsi2 homologu rostlinných citrátových transportérů 

se předpokládá účast při transportu AsIII přes exodermis a endodermis do stélé (Ma et al. 

2006). Avšak výsledky Yu et al. (2012) ukazují, že exprese dvou genů kódujících citrátové 

transportéry u rýže byla při vystavení AsIII v kořenech inhibována, ale ve stoncích k inhibici 

nedocházelo. Podobně exprese OsLsi1 a aquaporinů byla také inhibována při nízkých 

koncentracích AsIII.  

Vliv arsenu na rostliny byl také sledován u kultur pěstovaných v médiu 

obohaceném arsenem. Bylo zjištěno, že se zvyšující se koncentrací arsenu v růstovém 

médiu se zvyšuje i koncentrace v rostlinách (Carbonell – Barrachina et al. 1997). U 

některých druhů, např. u hořčice seté (Sinapis alba), která byla pěstována v médiu 

obsahujícím anorganické formy arsenu, byl dominantní formou v pletivech AsIII, i když 

médium obsahovalo i AsV a rostliny pěstované jen na AsIII obsahovaly i významné množství 

AsV. Rostliny pěstované s MMAA (monometylarsonová kyselina) a DMAA (dimetylarsinová 

kyselina) obsahovaly menší množství AsIII a AsV ve všech rostlinných orgánech (Jedynak et 
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al. 2010). Abbas a Meharg (2008) zjistili v experimentu s kukuřicí (Zea mays), že při příjmu 

DMAA hraje důležitou roli fosfor. Výtok DMAA je regulovaný P výživou. Dále MMAA 

ovlivňuje dostupnost zinku a mědi. U rýže aplikace MMAA způsobila podstatné snížení 

koncentrace zinku v pletivech, příjmu a translokaci do stonku. Čím více arsenu bylo přijato 

rostlinou ve formě MMAA, tím více arsenu bylo translokováno do nadzemních částí 

(Marin et al. 1993).  

Jak již bylo řečeno, rostliny mohou akumulovat jak anorganické, tak organické 

formy arsenu. Je ale stále nejasné, jak jsou přeměněny anorganické formy arsenu do 

organických forem (Meharg a Hartley-Whitaker 2002). Biometylace arsenu má význam 

pro jeho mobilitu a toxicitu. Vyšší rostliny nemají schopnost metylovat arsen. Metylovaný 

arsen přítomný v rostlinách pochází pravděpodobně z mikroorganismů v půdě a 

rhizosféře (Ye et al. 2012). DMA (jež se také nazývá kakodylová kyselina) a její soli 

pocházejí z neselektivních kontaktních herbicidů, které slouží jako defoliáty či desikáty na 

široké rostlinné spektrum (Abbas a Meharg 2008). Metylované formy arsenu jsou 

mnohem méně hojné v rostlinách než u živočichů, což potvrzuje, že metylace není prvotní 

strategií detoxifikace arsenu v rostlinách, ale zároveň může být výskyt methylovaných 

forem důležitý ve specifických orgánech, např. v semenech (Verbruggen et al. 2009). To že 

suchozemské rostliny obecně nemají systém schopný metylace arsenu na rozdíl třeba od 

řas, může být důvodem, proč se arsen v suchozemských rostlinách vyskytuje přednostně 

v anorganických formách (Soudek et al. 2006). 

 

2. 2. 3. Toxicita v rostlinách způsobená arsenem 

Je známo, že vyšší koncentrace arsenu působí toxicky na mnoho druhů rostlin. Když jsou 

rostliny vystaveny arsenu v půdě či v kultivačním médiu, tak vykazují symptomy toxicity 

na různých úrovních. Při působení arsenu na rostliny záleží na druhu rostliny a dále na 

formě arsenu, na jeho koncentraci a také na typu kultivace. Stejné rostlinné druhy 

rostoucí v půdě a v hydroponii mohou vykazovat rozdílné výsledky (Geng et al. 2006). 

Stejně tak záleží na tom, jak dlouho jsou rostliny vystaveny působení arsenu. Jeho příjem 

ovlivňuje také, v jaké formě se v růstovém médiu arsen nachází (Jedynak et al. 2010).  
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Jak již bylo řečeno výše, arsenitan je obecně mnohem více toxický než arseničnan 

(Raab et al. 2007), což potvrzují i ostatní autoři (např. Chakraborty et al. 2009).  Zároveň 

stres způsobený arseničnanem vede k indukci exprese větší sady genů ve srovnání s 

arsenitanem, což u rýže (Oryza sativa) dokazuje výskyt specifických responsivních genů 

pro arseničnan. Podrobné analýzy ukázaly, že arsenem indukovaný stres vyvolává změny 

ve  fotosyntéze, rostlinných obranných reakcích a signální transdukci. Analýzy vybraných 

metabolických a signálních drah ukazují, že jedním z procesů, které jsou významněji 

ovlivňovány  arsenitanitanovými (AsIII) než arseničnanovými (AsV) ionty je klíčení rostlin 

(prostřednictvím změn metabolismu kyseliny abscisové) - viz např. obrázek 11. Dále 

některé analýzy naznačují, že AsV má vliv hlavně na buněčnou stěnu, primární a 

sekundární metabolismus, zatímco AsIII ovlivňuje hormonální a signální procesy 

(Chakraborty et al. 2009).  

Toxicita sloučenin arsenu v rostlinách je většinou následující AsH3 > AsIII > AsV > 

MMAA > DMAA (Abedin et al. 2002). Např. arsenitan inhibuje růst hairy roots mořeny 

barvířské (Rubia tinctorum) mnohem více než arseničnan, což může být způsobeno i tím, 

že příjem arsenitanu byl v porovnání s arseničnanem rychlejší (Sato et al. 1991). Arsenitan 

inhibuje růst kořenů a stonku u hydroponicky pěstovaného čiroku obecného (Sorghum 

bicolor) (Shaibur et al. 2008a), u huseníčku rolního (Arabidopsis thaliana) redukuje 

kořenovou délku, biomasu a snižuje rychlost klíčení (Leterrier et al. 2012), inhibuje růst 

kořenů rýže (Huang et al. 2012). 

Srivastava et al. (2013a) pozorovali, že AsV negativně ovlivňuje rovnováhu 

NAD/NADH a spotřebu a syntézu ATP prostřednictvím účinků na biosyntetické enzymy. 

Tyto negativní vlivy mohly pravděpodobně za inhibiční vliv AsV na klíčení a časný růst 

sazenic brukve sítinovité (Brassica juncea)- obrázek 4. AsV dále redukuje růst kořenů, 

stonku, listů a plodů u rostlin fazolu (Phaseolus aureus) a také poškozuje epidermální 

buňky, kortex a kořenové vlásky – obrázek 5 (Carbonell – Barrachina et al. 1997, Singh et 

al. 2007). Způsobuje dále nekrózu a zakrnělost u fazolu a rajčete (Carbonell – Barrachina 

et al. 1997), chlorózu, nekrózu, snížení obsahu karotenoidů, chlorofylu, snížení vodního 

potenciálu a redukci listové plochy u fazolu (Stoeva et al. 2005). U hrachu obecného 

(Pisum sativum) AsV inhibuje prodlužování rostlin, snižuje suchou a čerstvou hmotnost 
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kořenů a stonků, inhibuje kvetení, vyvolává předčasnou senescenci, což autoři vysvětlují 

poruchou v hormonálním systému (Päivöke a Simola 2001, Shaibur et al. 2009). AsV 

snižuje rychlost fotosyntézy, zmenšuje nárůst biomasy stonku, redukuje výnos a růst u 

rýže (Rahman et al. 2007, Abedin et al. 2002, Chakrabarty et al. 2009) a snižuje růst listů u 

salátu (Lactuca sativa) (Gusman et al. 2013). Arsen může deformovat strukturu kořene a 

výsledkem je snížení délky kořenů (Shaibur et al. 2009). Arsen může mít také toxický vliv 

na čirok (Sorghum bicolor) tím, že brání translokaci dalších kovových mikroprvků, jako je 

Mn, Zn a Cu (Shaibur et al. 2008a).  

 

 

 

 

Na druhou stranu arsen v nízkých koncentracích stimuluje klíčení semen a růst 

kořenů a stonku např. u pšenice, hrachu, dále také u bazalky (Ocimum ssp.), kde zvýšil 

nárůst biomasy a sušiny a dokonce zvýšil i obsah esenciálních olejů. Při vyšších 

koncentracích však dochází opět k inhibici. Inhibice je silnější v kořeni než ve stonku, 

protože arsen je většinou nejvíce akumulován v pořadí kořeny > stonky > listy (Li et al. 

Obrázek 4: Analýza klíčení a růstu rostlin Brassica juncea vystavených 100 a 250 μM 

arseničnanu: růst sazenic v zásobnících (a), kontrola (b), 100 μM As
V
 (c) a 250 μM As

V
, 

(d) stupnice je v mm, převzato ze Srivastava et al. (2013) 
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2007, Dho et al. 2010, Siddiqui et al. 2013). Stejné výsledky jsou pozorovány např. u 

kadmia (Costa a Spitz 1997), což vypovídá, že jak kadmium, tak arsen mohou mít 

různorodé účinky na různé druhy rostlin podle toho, v jakých dávkách jsou aplikovány.  

 

 

 

 

 

2. 2. 4.  Vliv na fotosyntézu 

Právě redukce rychlosti fotosyntézy je pokládána za jedno z nejčastějších poškození 

způsobených těžkými kovy, tedy i arsenem. Jak vážně je fotosyntéza ovlivněna, záleží na 

několika faktorech, např. jak vysoká je koncentrace arsenu a jaká je jeho forma. Ve 

fotochemické části fotosyntézy může arsen zasahovat do elektrotransportního řetězce, 

výsledkem je změna ve formování redukujícího NADPH a ATP a/nebo zvýšení 

fluorescence, či podpoření uvolňování energie ve formě tepla (Gusman et al. 2013).  

Obrázek  5: Průřez kořenem fazolu ukazuje anatomické změny při vystavení 
0.0 (A, D, G), 10.0 (B, E, H) a 50.0 μM (C, F, I) arseničnanu. První sloupec 
představuje výřez středního válce, druhý sloupec představuje oblast 
rhizodermis s kořenovými vlásky a kortikální buňky, poslední sloupec ukazuje 

detail středního válce., převzato ze Singh et al. (2007) 
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Znečištění půdy těžkými kovy může způsobit poškození fotosystému II (PSII), 

zejména jeho anténního komplexu. Toto poškození snižuje schopnost PSII transformovat 

světelnou energii na energii chemickou. U vikve (Vicia faba) fluorescencenční studie 

zdůrazňuje dopad kovů a polokovů na aktivitu PSII, zejména na jeho kapacitu absorbovat 

a využívat energii získanou z chlorofylu ve PSII. Toto poškození může tedy vést ke snížení 

elektronového transportu ve světelných reakcích fotosyntézy, a tak ke snížení rychlosti 

čisté fotosyntézy (Austruy et al. 2013).  

V sekundární části fotosyntézy může arsen ovlivnit vodivost průduchů, snížit 

koncentraci CO2 v rostlinách nebo inhibovat aktivitu ribulóza-1,5-

bisfosfátkarboxylázy/oxygenázy (Rubisco) (Silva 2008). Snížení aktivity Rubisca může být 

také způsobeno snížením koncentrace P v rostlinách, čímž je následně inhibována 

fotosyntetická redukce uhlíku, protože AsV nahrazuje P v oxidativní fosforylaci, a tak 

omezuje produkci ATP (Gusman et al. 2013, Weng et al. 2008, Rai et al. 2012). Redukce 

transpirace, fotolýzy vody a stomatární vodivosti pozorovaná u salátu (Lectuca sativa) je 

pravděpodobně způsobena vlivem arsenu na kořeny, kde nejspíše ovlivňuje příjem iontů a 

vody. Výsledkem je stomatární limitace, a tedy i snížení obsahu CO2, čímž je následně 

snížena rychlost fotosyntézy (Meharg a Hartley – Whitaker 2002, He et al. 2001). 

 Limitním krokem v inhibici fotosyntézy může být také inhibice syntézy chlorofylu a 

ostatních pigmentů pod vlivem těžkých kovů, jak uvádí Stoeva et al. (2005) a Rahman et 

al. (2007). Arsen způsobuje bělavou chlorózu vyvinutých mladých listů a snížení obsahu 

chlorofylu u čiroku obecného (Sorghum bicolor). Nejvíce ovlivněn je obsah Fe, což ukazuje 

na to, že bělavá chloróza je indukována arsenem, který způsobuje inhibici translokace 

železa. Bylo zjištěno, že arsen může indukovat Fe – chlorózu také u hydroponicky 

pěstované rýže (Shaibur et al. 2006) či ječmene (Shaibur 2008b). Shaibur et al. (2009) 

uvádějí, že arsen a železo v rostlinných pletivech mají fyziologický vztah a ovlivňují tvorbu 

chlorofylu.  

Snížení obsahu chlorofylu bylo pozorováno i u rýže. Obsah chlorofylu (a) je přímo 

úměrný produkci sacharidů. Rýže skladuje sacharidy v obilkách, a tak význam negativní 

korelace mezi obsahem chlorofylu v listech a výnosem rýže může být výsledkem redukce 

rychlosti fotosyntézy způsobené toxicitou arsenu (Rahman et al. 2007). Snížení obsahu 
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chlorofylu ale vysvětlují autoři i tím, že arsen ovlivňuje obsah dusíku. Dusík je základní 

složkou molekuly chlorofylu, jeho obsah v listech přímo koreluje s obsahem chlorofylu. 

Předpokládá se, že vyšší obsah arsenu v půdě může snižovat obsah N v rýži, což může také 

způsobit snížení obsahu chlorofylu (Rahman et al. 2007). 

Naopak výsledky experimentů na hrachu obecném (Pisum sativum) ukazují, že AsV 

v půdě může zvyšovat příjem dusíku, ale je omezena jeho mobilizace z děloh a kořenů do 

stonku (Päivöke a Simola 2001). Také se ukázalo, že hrách je vůči arsenu sensitivní. U 

Pisum sativum způsobuje arsen snížení poměru chlorofylu a/b, což autoři vysvětlují tím, 

že AsV má negativní vliv na tylakoidní membrány, a to se potom odráží i ve fotosyntetické 

kapacitě. Změny ve struktuře buněčné membrány mohou odrážet změny v její selektivní 

permeabilitě a dále se mohou projevit v rozdílné minerální bilanci (Päivöke a Simola 

2001). Arsen snižuje obsah chlorofylu možná také proto, že těžké kovy vstupují do listů a 

akumulují se v některých částech, kde interferují s –SH skupinami proteinů nebo nahrazují 

Fe2+, Zn 2+, Mg 2+ a dále poškozují struktury a funkce chloroplastu (Li et al. 2007). Arsen má 

fatální vliv také na morfologii chloroplastů, zvýšená koncentrace způsobuje změny 

projevující se v jejich zkroucení a zkrácení v podélné ose (Rahman et al 2007).  

 

2. 2. 5. Vztah arsenu a biogenních prvků 

Fosfor: Jak již bylo řečeno, arsen sdílí transportní cesty s P, tím že využívá stejné 

transportéry a v rostlinách může P nahrazovat v některých fyziologicky důležitých 

procesech. Wang a Duan (2009) při experimentu se sazenicemi rýže zjistili, že exogenní 

fosfát může ovlivnit rychlost příjmu arsenu stejně jako jeho akumulaci. Pokud byly rostliny 

vystaveny deficienci fosfátu a následně vystaveny arsenu, tak ho potom akumulovaly 

mnohem více, než rostliny, které byly bez deficience fosfátu. Stejně tak rostliny s P 

deficiencí byly více sensitivní k arsenu a ukazovaly symptomy toxicity na rozdíl od rostlin 

bez deficience. Dále autoři uvádějí, že koncentrace arsenu v kořenech rýže se snížila se 

zvýšením obsahu fosfátu v živném médiu, zatímco ve stonku nebyly žádné změny. Fosfát 

byl však přijímán rychleji než arseničnan, a tak pravděpodobně P-transportéry 

upřednostňují fosfát před jeho toxickým analogem – arseničnanem (Wang et al. 2002).  
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Vápník: Různé studie naznačují, že vápník může hrát důležitou roli v míře toxicity arsenu 

v rostlinách, což může být spojeno se signálním potenciálem vápníku a  dalšími signálními 

mechanismy. Experimenty s tkáňovými kulturami brukve sítinovité (Brassica juncea) 

naznačují, že přidání vápníku má za následek nejen zvýšení celkového obsahu arsenu, ale 

také hladiny anorganického arsenu a to hlavně AsIII (obrázek 6). Tato studie tedy říká, že 

Ca může hrát důležitou roli v příjmu, transportu, redukci a komplexaci arsenu a tímto 

způsobem může zvýšit akumulaci arsenu. Autoři si to také vysvětlují tím, že větší 

tolerance tkáňových kultur k arsenu může být přičtena časnému vnímání signálu stresu, 

který by mohl ovlivnit další odpovědi vedoucí k ochraně proti chemickému působení 

arsenu (Rai et al. 2012). 

 

 

 

Souvislost mezi arsenem a biogenními prvky však může být ještě komplikovanější, jak 

ukazuje účinek nedostatku železa. U trav je při nedostatku železa zvýšena biosyntéza a 

Obrázek 6. Histochemické barvení tkáňových kultur pro stanovení H2O2 a mrtvých buněk po 

24 hodinách: A, D – kontrola, b, e – ošetření AsV(akumulace H2O2, vysrážená cytoplasma a 

buněčná smrt), C, F – ošetření AsV + Ca (téměř žádný rozdíl od kontroly), převzato z Rai et al. 

(2012)  
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sekrece specifických chelátorů fytosiredoforů (PS) (Vaněk et al. 2007). Delší vystavení 

nízkým koncentracím arsenu vyvolává redukci obsahu PS. Arsen může interferovat 

s dráhou biosyntézy PS, výsledkem je nízká koncentrace PS v kořeni. Produkce PS může 

být dále reprimována působením arsenu přes sulfhydrylové skupiny v proteinech kořenů, 

protože je známé, že arsen s nimi reaguje (Shaibur et al. 2009). Fytosiderofory mohou 

zvyšovat možnost příjmu těžkých kovů v půdě (Balík 2009). Také problematika 

kontaminace arsenem u rýže bývá spojována s vlivem PS na uvolnění AsV z vazby s Fe na 

povrchu kořenů (Meharg 2004). 

 

2. 3. Detoxifikace arsenu v rostlinách 

Majoritní strategií detoxifikace neesenciálních kovových prvků je syntéza specifických 

nízkomolekulárních chelátorů, které zabrání vazbě na fyziologicky důležité proteiny a 

usnadní transport do vakuoly.  

Jako ligand je AsIII  v rostlinách vázán na glutathion a na fytochelatiny (Verbruggen 

et al. 2009). Tripeptid glutathion (Glu-Cys-Gly), dále jen (GSH) je syntetizován γ- 

glutamylcysteinsyntetázou (-ECS) a glutathionsyntetázou (GS). GSH může vázat kovy a 

metaloidy a je také důležitý metabolit v buněčné redox balanci, což je obvykle jeden 

z klíčových cílů toxicity kovů a metaloidů. Zesílení syntézy GSH je považováno za hlavní 

zvýšení vazebné kapacity kovů, a tedy zvýšení buněčné obrany proti oxidativnímu stresu. 

GSH je prekurzorem fytochelatinu, což je rodina peptidů s obecnou strukturou (γ – Glu-

Cys)n-Gly, kde n= 2-11, syntéza je katalyzována fytochelatinsyntázou (PCS) (Verbruggen et 

al. 2009). Vznik komplexu fytochelatinů je univerzálním mechanismem k detoxifikaci 

arsenu u mnoha rostlinných druhů (Meharg a Whitaker 2002).  

Arseničnan je po vstupu do buněk rychle redukován na arsenitan buď enzymaticky 

či neenzymaticky (Verbruggen et al. 2009). Enzymatická redukce je zprostředkována 

arsenátreduktázou (AR). Mnoho AR z rostlin vykazuje CDC25 tyrosinfosfatázovou aktivitu 

a obsahují motif HCX5R (Tripathi et al. 2007). Enzymatická redukce arseničnanu na 

arsenitan je první krok arsenového metabolismu ve všech studovaných organismech 

(Duan et al. 2007). Arsen tedy může vstoupit do buněk kořenů jako AsV nebo AsIII. AsIII je 
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schopen formovat komplexy s GSH. AsIII-GS3 komplex může být dále transportován do 

vakuoly neidentifikovaným ABC transportérem nebo může sloužit jako podnět pro 

syntézu PC. Pouze AsIII může být vázán s thioly a aktivovat PCs (Verbruggen et al. 2009).  

Nehyperakumulující rostliny spoléhají hlavně na PC komplexaci  a sekvestraci AsIII-

PC komplexů v kořenových vakuolách jako způsob detoxifikace a tolerance arsenu. Arsen 

může být transportován do xylému hlavně ve formě AsIII, ale jen ve velmi omezené míře. 

V rýži je AsIII transportován do xylému Si/arsenovým výtokovým přenašečem Lsi2 

(Verbruggen et al. 2009). Jeho translokace z kořenů do stonků je jen velmi nízká včetně 

jeho mobility v xylému. O transportu floémem není téměř nic známo (Zhao et al. 2008). 

  

2. 4. Reaktivní formy kyslíku a antioxidační enzymy 

Těžké kovy obecně způsobují toxicitu a narušení buněk rostlin prostřednictvím indukce 

oxidativního stresu zvýšením tvorby reaktivních forem kyslíku (ROS). Mezi ROS patří 1O2 

(singletový kyslík), O2
.- (superoxidový radikál), HO- (hydroxylový radikál),  H2O2 (peroxid 

vodíku) a O3 ozon.   Stejně tomu tak je při vystavení stresu arsenem, který také indukuje 

oxidativní stres, což vede k poškození buňky zvýšenou peroxidací lipidů, akumulací H2O2 a 

působí také na regulaci několika obranných enzymů (Hartley – Whitaker et al. 2001, 

Gratäo et al. 2005). Produkce ROS je výsledek buď excitace O2  do formy singletového 

kyslíku 1O2, nebo transferem jednoho, dvou či tří elektronů do O2, a tak vznikne 

superoxidový radikál O2
.-, peroxid vodíku H2O2 či hydroxylový radikál HO- (Noctor a Foyer 

1998, Blokhina et al. 2003). Uvolňování ROS během stresu také pochází z narušení drah 

fotorespirace, fotosyntézy a mitochondriální respirace (Rai et al. 2012). Jedním 

z významných ROS je právě O2
.-, který je vedlejším produktem aerobní respirace a 

fotosyntézy (Rai et al. 2012). Stres způsobený poškozením buněk oxidací je nyní také 

považován za hlavní toxický vliv těžkých kovů (Meharg a Whitaker 2002).  

K obraně proti oxidativnímu stresu mají rostliny vyvinuté vysoce organizované 

obranné mechanismy, zahrnující antioxidační enzymy, mezi něž patří askorbátperoxidáza 

(APX), guajacolperoxidáza (GPX), superoxiddismutáza (SOD), glutationreduktáza(GR), 

kataláza (CAT), monodehydroaskorbátreduktáza (MDHAR), dehydroaskorbátreduktáza 
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(DHAR) a dále také antioxidační molekuly glutation (GSH) a askorbát (AA). Tyto 

antioxidační enzymy a molekuly hrají ochrannou roli proti poškození způsobenému 

těžkými kovy (Gratäo et al. 2005, Sharma a Dubey 2007).  

Mezi detoxifikační enzymy ROS, jak je popsáno výše patří SOD, která neutralizuje  

O2
.- tím, že produkuje H2O2 a O2. Existuje v několika izoformách. Produkce H2O2 je 

likvidována CAT (nacházející se téměř ve všech kompratmentech buňky) v peroxizomech a 

guajacolperoxidázou v cytosolu, buněčné stěně a extracelulárním prostoru. GPX využívá 

guaiacol jako donor elektronu, ukládá H2O2 a oxiduje různé substráty v buňce. H2O2 je 

odstraňován v askorbát – glutationovém cyklu zapojujícím postupně redoxní reakce 

askorbátu, glutationu a NADPH, které jsou katalyzovány askorbátperoxidázou (APX), 

monodehydroaskorbátreduktázou (MDHAR), dehydroaskorbátreduktázou (DHAR) a 

glutationreduktázou. V chloroplastu APX katalyzuje přeměnu H2O2 na H2O. Radikály jako 

1O2 a OH- jsou detoxifikovány hlavně přes neenzymatické reakce zapojením antioxidačních 

molekul včetně askorbátu a glutationu v hydrofilním prostředí a α-tokoferolu a 

karotenoidů v membránách (Noctor a Foyer 1998, Blokhina et al. 2003). Také 

acetylsalicylová kyselina (ASA) může eliminovat volné kyslíkové radikály, které poškozují 

membrány a enzymy a inhibuje membránovou peroxidaci, a hraje tedy důležitou 

protektivní roli v rostlinách (Li et al. 2007).   

 

2. 4. 1. Oxidativní stres způsobený arsenem 

Arsen způsobuje oxidativní stres, který souvisí s lipidovou peroxidací u fazolu, kde došlo 

ke zvýšení hladiny MDA (malondialdehyd) (Singh et al. 2007). MDA je produkt 

membránové peroxidace lipidů, jehož obsah může odrážet stupeň poškození plazmatické 

membrány způsobené kyslíkovým radikálem stejně jako např. TBARS (thiobarbituric 

reactive substances) (Li et al. 2007, Austruy et al. 2013). Při vystavení působení arsenu 

došlo u fazolu ke zvýšení generace ROS, což bylo také doprovázeno zvýšením aktivity 

několika obranných enzymů jako je SOD, GPX a GR. Lipidovou peroxidaci pozoroval u 

fazolu (Phaseolus aureus) i Stoeva et al. (2005) a Kaur et al. (2012).  Ke zvýšení generace 
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ROS a zároveň k navýšení aktivity antioxidačních enzymů došlo např. i u sazenic rýže 

(Mishra et al. 2011).  

Je známo, že k detoxifikaci ROS v buňce je nutná rovnováha mezi antioxidačními 

enzymy. Pokud je tato rovnováha narušena, tak je indukován náhradní mechanismus 

zvýšením aktivity i dalších antioxidačních enzymů. Singh et al. (2007) však říkají, že enzym 

CAT není zapojený do obrany proti toxicitě arsenu a také že nezpůsobuje akumulaci H2O2 

u fazolu. Domnívají se, že malé zvýšení obsahu H2O2 slouží jako signál a spouští obranné 

odpovědi, zatímco vysoká koncentrace způsobuje poškození buňky vedoucí až k buněčné 

smrti (Vandenabeele et al. 2003). Saber a Ismail (2012) zaznamenali naopak zvýšení 

aktivity enzymu CAT v dělohách klíčících semen fazolu, což je v souladu s výsledky 

výzkumů jiných autorů např. u indické hořčice (Khan et al. 2009) a u rýže (Singh et 

al. 2009).  

Chakraborty et al. (2009) při studiu trankriptomů u sazenic rýže pod vlivem 

arsenitanu a arseničnanu zjistili, že je snížena exprese genů související s cytochromem 

P450, což je rodina enzymů, která je zapojená v metabolismu toxických sloučenin. Dále 

zjistili, že jsou reprimovány geny související s aktivitou peroxidázy. Autoři uvádějí, že 

tylakoidní membrány jsou možná citlivé k lipidové peroxidaci způsobené arsenovým 

stresem. Předpokládají, že snížená aktivita peroxidázy může být způsobena arsenovým 

stresem indukujícím poškození thylakoidních membrán způsobené lipoxygenázou, která 

byla detekována v této studii. Také zjistili, že byla navýšená aktivita genů, které souvisejí 

s metalothineiny, což jsou nízkomolekulární kov-vázající peptidy (MTs), které 

pravděpodobně hrají důležitou roli v metabolismu kovů (Hall 2002, Kumar et al. 2012). 

Dále byly navýšeny aktivity heat shock proteinů (HSP), které jsou produkovány všemi 

organismy při odpovědi na zvýšení teploty či další stresy. Výsledky experimentů na 

různých druzích rostlin vypovídají, že je jasná souvislost mezi arsenem a oxidativním 

stresem, ale rostlinné druhy se liší, pokud jde o specifickou indukci či inhibici 

antioxidačních enzymů (Leterrier et al. 2012).  

2. 5. Nitrosativní stres způsobený arsenem 

Kromě stresu způsobeným ROS může na rostliny působit i stres způsobený zvýšenou 

nitrací, tzv. nitrosativní stres. NO a s ním související molekuly nazývané reaktivní dusíkaté 

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11738-012-0927-9/fulltext.html#CR27
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11738-012-0927-9/fulltext.html#CR47
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radikály (RNS), mezi něž patří S-nitrosoglutathion (GSNO), peroxynitrit (ONOO -), oxid 

dusitý (N2O3) a oxid dusičitý (NO2), hrají důležitou roli v mnoha fyziologických procesech 

(Leterrier et al. 2012).  

NO je bioaktivní plyn, multifunkční molekula hrající centrální roli 

zprostředkovatele různých fyziologických procesů a odpovědí biotickým a abiotickým 

stresům včetně těžkých kovů (Saber a Ismail 2012). Pokud ovšem nastanou stresové 

podmínky, tak rostlina může podstoupit zvýšení produkce NO a jeho derivátů, které 

mohou mít toxické následky, jako je právě zvýšení nitrace. To má za následek deaktivaci a 

poškození specifických proteinů, lipidů a nukleových kyselin (Chaki et al. 2009, Corpas et 

al. 2009). Leterrier et al. (2012) uvádějí, že arseničnan kromě oxidativního stresu spouští 

také stres nitrosativní, a že aktivita S-nitrosoglutation reduktázy (GSNOR) se stává 

klíčovým prvkem v mechanismu odpovědi na arsenový stres regulací obsahu GSNO.  

 

 

 

Je jen velice málo známo o endogenním metabolismu NO při působení arsenového 

stresu a také, jaký je vztah mezi metabolismem ROS a RNS při stresových podmínkách 

způsobených arsenem. Tento vztah se snažili objasnit Leterrier et al. (2012) v experimentu 

s Arabidopsis thaliana (obrázek 7). Jejich výsledky ukazují, že vystavení arsenu má za 

následek oxidativní poškození a zvýšení obsahu NO kombinované se zvýšením proteinové 

Obrázek 7: Histochemická detekce lipidové peroxidace hlavních kořenů huseníčku. 

Červená/purpurová barva indikuje přítomnost lipidové peroxidace detekované 

použitím Schiffova činidla. (převzato z Leterrier et al. 2012). 
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nitrace, což tedy ukazuje na nitrosativní stres. V tomto případě arsen významě ovlivnil 

aktivitu dvou enzymů zapojených v metabolismu glutathionu (glutathion reduktázu a S-

nitrosoglutation reduktázu) což vedlo ke snížení obsahu GSH a GSNO. To naznačuje, že 

tyto enzymy jsou klíčovými komponenty při arsenem způsobeném stresu. Je tedy zcela 

zřejmé, že existuje vztah mezi metabolismem ROS a RNS, které spouštějí arsenem 

indukovaný nitro – oxidativní stres (Leterrier et al., 2012) - obrázek 8. Oproti tomu, Saber 

a Ismail (2012) uvádějí ve své studii se semeny fazolu, že exogenní aplikace NO může 

působit proti inhibičnímu vlivu arsenu na klíčení semen. To může být vysvětleno posílením 

různých biochemických reakcí a absorpcí vody, což vede ke zvýšení čerstvé biomasy, 

vodního obsahu a α- amylázové a proteázové aktivity. Právě posílení aktivit α- amylázy a 

proteázy v odpovědi na NO může přispět ke zvýšení klíčivosti semen fazolu za normálních 

a arsenem stresujících podmínek. Autoři dále uvádějí, že dodání NO snižuje akumulaci 

arsenu v dělohách, což by mohlo být vysvětleno rolí NO v ochraně integrity plazmatické 

membrány snížením obsahu MDA a H2O2, a tedy snížením příjmu arsenu. 

 

 

 

 

 

Obrázek 8: Hypotetický model interakce mezi metabolismem ROS a RNS v buňkách Arabidopsis při působení 

arsenového stresu.  As
V
 způsobuje akumulaci ROS i RNS. Při těchto podmínkách přebytek O2

-  
může vyvolávat 

oxidativní poškození (lipid. peroxidaci a proteinovou karbonylaci), a tedy oxidativní stres. Na druhé straně NO a 

superoxidový radikál mohou vyvolat vznik ONOO
-
, který může zprostředkovat zvýšení nitrace tyrosinu 

v proteinech, tedy produkci nitrosativního stresu. Zvýšená aktivita GR regeneruje GSH, který je zapotřebí 

k chelataci As
V
. Dále GSH reaguje s NO za vzniku GSNO, který je rozkládán na GSSG a NH3  GSNO reduktázovou 

aktivitou, která je také indukovaná As stresem. Převzato z Leterrier et al. (2012). 
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2. 6.  Hyperakumulace arsenu rostlinami 

Patrně všechny rostliny transportují přijatý arsen i do nadzemních částí. Některé ho ale ve 

svých pletivech akumulují ve výrazně vyšších koncentracích. Takové rostliny nazýváme 

hyperakumulátory arsenu a patří mezi ně některé druhy z čeledi křídelnicovité 

(Pteridaceae). Hyperakumulace spočívá ve zvýšení příjmu arsenu, snížení jeho volného 

obsahu komplexací arsen – thiolů a sníženým výtokem arsenu z kořenů do vnějšího 

prostředí. Dále také dochází ke zvýšení translokace xylémem a vakuolární sekvestraci 

v listech (Zhao et al. 2009). Hyperakumulace arsenu bude pravděpodobně vlastností, 

která je nezávislá na vnějších podmínkách, nežli vlastností získanou přizpůsobením se 

prostředí, protože i populace, které rostou na nekontaminovaných místech, jsou schopny 

akumulovat arsen (Soudek et al. 2006). 

Například sporofyt křídelnice (Pteris vittata) hyperakumuluje arsen do 1 – 2 % své 

sušiny. Jak ve sporofytu, tak v gametofytu probíhá redukce arseničnanu na arsenitan a ten 

je hlavní formou arsenu (Eliis et al. 2006). Zatímco nehyperakumulující rostliny spoléhají 

na komplexaci s PC a následnou sekvestraci, tak hyperakumulátoři vytvářejí jen velmi 

málo těchto komplexů a AsIII je transportován do xylému dosud neznámým přenašečem 

(obrázek 9). V xylému je tedy arsen téměř výhradně přítomný ve formě AsIII a výtok 

z kořenů do rhizosféry je zanedbatelný ve srovnání s nehyperakumulujícími rostlinami. 

Translokace arsenu do nadzemních částí se zdá být v mechanismu hypertolerance zásadní 

(Verbruggen et al. 2009, Zhao et al. 2009).  
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2. 7. Fytoremediace 

Toxicita arsenu se stala v mnoha oblastech světa problémem vzhledem ke zvyšujícím se 

kontaminacím vody, půdy a zemědělských plodin. Arsen je vysoce toxický kov a 

kontaminace tímto prvkem představuje vážné ohrožení vodních a terestrických rostlin a 

zvířat, včetně lidí. Snahy k nápravě arsenem kontaminovaných půd a vod probíhají na 

celém světě s použitím různých metod. Je možné využít i různé organismy, zejména 

rostliny (Singh et al. 2007). K omezení negativního dopadu sloučenin arsenu jsou důležité 

strategie, jako jsou fytoremediace. Vhodné rostliny jsou ty, které jsou schopné 

kompletního životního cyklu v přítomnosti vysoké koncentrace arsenu, tím že dokážou AsV 

redukovat na AsIII, jsou schopné převádět AsIII do komplexů a mají možnost následné 

vakuolární sekvestrace komplexů nebo anorganického arsenu v nadzemních částech.  

 Čištění životního prostředí pomocí rostlin (fytoremediace) nabízí potenciálně 

efektivní strategii při zapojení druhů, které mají vysokou toleranci a vykazují vysokou 

bioakumulaci arsenu v nadzemních částech rostlin, rychle rostou a mohou být použity 

na odlišných stanovištích (viz přehledový článek Tripathi et al. (2007)). Jsou různé snahy 

ke zlepšení remediační kapacity rostlin pomocí genetického inženýrství např. navýšením 

exprese arsenátreduktázy a genů syntézy fytochelatinů. Přestože byla tolerance k arsenu 

Obrázek 9. Schéma příjmu arsenu a metabolismu v kořenech nehyperakumulujících (a) a 

hyperakumulujících (b) rostlin. Tloušťka čáry naznačuje rychlost výtoku, tečkovaná čára 

naznačuje nižší rychlost. Otazníky označují zatím nejasné procesy. Převzato ze Zhao et al. (2009). 
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v některých transgeních rostlinách zvýšena, tak akumulační faktor zejména ve stonku 

zůstal nízký. Přírodní hyperakumulátor kapradina křídelnice (Pteris vittata) však může 

skladovat arsen v listech v koncentracích, které jsou mnohonásobně vyšší než u 

neakumulujících rostlin. Roste relativně rychle ve svých přirozených podmínkách a 

humidním prostředí, ale využití tohoto druhu v jiném prostředí je omezeno. Nalezení 

dalších druhů by mohlo dále zvýšit možnost použití přírodního hyperakumulátoru ve 

fytoremediaci arsenu (Tripathi et al. 2007). Kapradina Pityrogramma calomelanos je 

dalším hyperakumulátor arsenu. Jde o jedlou rostlinu, která je schopna na půdě 

kontaminované arsenem prosperovat dokonce lépe než křídelnice. Jak již bylo řečeno 

výše, jedním z požadavků na rostlinu vhodnou k fytoremediaci je velký nárůst biomasy a 

schopnost akumulovat kontaminant. Právě z tohoto pohledu je tato rostlina ideální pro 

fytoremediaci arsenu (Soudek et al. 2006). 

Mezi rostliny, které akumulují poměrně velké množství arsenu, patří také bazalka 

(Ocimum ssp.). Bazalka je snadno skliditelná rostlina a může být lehce odstraněna i 

s kořeny. Podle Siddiqui et al. (2013) by bazalka mohla být potencionálně využita ve 

fytoremediacích.  

Je však několik významných nedostatků, které fytoremediace provázejí. Jedním 

z nich je dlouhá doba, která je potřeba k nápravě kontaminace. Využití rostlin je omezeno 

jen na určitou část půdního horizontu (cca 1m) (pro vodní prostředí je to několik metrů od 

hladiny). Klimatické či hydrologické podmínky mohou omezit rychlost růstu použitých 

rostlin. Plochy musí být upraveny tak, aby se zabránilo záplavám či erozi. Kontaminované 

látky mohou ještě vstoupit do potravního řetězce prostřednictvím zvířat či hmyzu, živících 

se rostlinným materiálem (Kališová-Špirochová et al. 2002). 

 

2. 7. 1.  Fytoremediační mechanismy 

Jak už bylo řečeno výše, fytoremediace jsou definovány jako využití zelených rostlin a 

s nimi asociovaných organismů, půdních doplňků a agronomických opatření pro 

odstranění nebo transformaci toxických kontaminantů z životního prostředí. Při 

fytoremediacích se mohou uplatňovat čtyři různé procesy: extrakce kontaminantů z půdy 
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a vody (využíváno hlavně pro těžké kovy a radionuklidy), dále se uplatňuje degradace a 

volatilizace organických, ale také některých anorganických sloučenin (což se využívá právě 

u arsenu) a stimulace mikrobiálního metabolismu v rhizosféře (Soudek et al. 2008) (více 

viz tabulka 1).  

V závislosti na základních procesech, použitelnosti a druhu kontaminace mohou být 

fytoremediace rozděleny např. takto (www.unep.or.jp – anonym 2013, Soudek et al. 

2008): 

 Fytodegradace: použití rostlin pro příjem, uskladnění a degradaci kontaminantu 

v jejich pletivech. Za fytodegradaci lze považvat i proces snižování kontaminace 

v důsledku uvolňování enzymatických metabolitů rostliny do půdy. Je však 

potřeba zajistit, aby nedocházelo k přeměně na metabolity, které jsou více 

toxické než samotný polutant. 

 Fytostimulace nebo rhizodegradace: použití kořenových společenstev mezi 

rostlinami a symbiotickými půdními bakteriemi k degradaci kontaminantů. Kořeny 

vylučují do půdy velké množství organických sloučenin, které se stávají potravou 

pro půdní bakterie. Díky dostatku živin počet mikroorganismů rychle vzrůstá a 

dochází také ke stimulaci jejich aktivity. To je důležité pro odbourávání okolních 

polutantů.  

 Fytovolatilizace: využití schopnosti rostlin přijmout kontaminant z růstové matrix a 

následně transformovat a volatilizovat kontaminant do atmosféry. Může 

proběhnout transpirace těkavého kontaminantu, těkavého produktu 

metabolismu nebo těkavé formy původně netěkavé látky. Využití fytovolatilizace 

je ovšem kontroverzní, protože nedochází k odstranění kontaminace, ale pouze 

k přesunu z půdy do ovzduší. 

 Fytoextrakce: využití rostlin k absorbování, translokaci a uskladnění toxických 

kontaminantů z půdy do jejich kořenů a nadzemních částí. Rostliny jsou dále 

sklizeny a je nutno s nimi zacházet jako s nebezpečným odpadem. Nutným 

předpokladem této metody je hyperakumulační vlastnost dané rostliny vůči 

sanovanému kontaminantu.  

http://www.unep.or.jp/
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 Rhizofiltrace: využití kořenů k příjmu a ukládání kontaminantů z vodního prostředí. 

Dochází k precipitaci kontaminantu na kořenovém systému či k absorpci přímo 

v kořenech. Na rozdíl od fytoextrakce jsou zde cílovou částí rostliny kořeny. 

 Fytostabilizace: rostliny zprostředkují imobilizaci či vazbu kontaminantů do půdní 

matrix, a tím sníží jejich biologickou dostupnost. Kořenový systém díky absorpci, 

adsorpci, komplexaci a precipitaci snižuje možnost vymývání kontaminantů 

z půdy. Dále se uplatňuje také vliv produkce huminových látek, které váží 

kontaminant v půdě. 

 

 

 

2. 8. Arsen a signalizace fytohormony a mikroRNA (miRNA) 

Při působení arsenu na rostlinu mohou hrát důležitou roli v obraně i fytohormony 

a některé miRNA. Stresová signalizace způsobená arsenem je regulována přes různé 

rodiny miRNA, které nevedou pouze ke změnám ve stresových odpovědích, ale také 

Tabulka 1: Typické rostliny, které jsou používané při fytoremediacích (Dietz a Schonoor 2001), 

převzato z Soudek et al. (2008)  
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indukují růstové změny (Srivastava et al. 2013). Nedávno byly objeveny miRNA jako 

klíčové složky rostlinných odpovědí a adaptací na stres způsobený těžkými kovy 

(Moldovan et al. 2010). V rostlinách rýže bylo nalezeno 5 miRNA zapojených do odpovědi 

na arsen a další abiotické stresy (Yu et al. 2012).  

Studie prováděná na brukvi sítinovité (Brassica juncea) navrhuje, že jasmonáty 

mohou hrát důležitou roli ve vnímání arsenového stresu rostlinou a ve 

stimulaci metabolismu síry, zatímco další fytohormony jako auxiny, cytokininy a etylén 

regulují růstové změny zvýšením kořenového růstu, a tedy zvýšením příjmu S (obrázek 

10). Aby byl zvýšen příjem sulfátů, je zesílen kořenový růst jako adaptivní mechanismus 

tolerance proti arsenu. Jasmonát je pravděpodobně klíčový hormon ve vnímání 

arsenového stresu, jehož biosyntéza je regulovaná miR319 a miR838. Zvýšení biosyntézy 

jasmonátů pozitivně stimuluje metabolismus S (Srivastava et al. 2013). To potvrzují Yu et 

al. (2012) ve své studii na rýži, kde ukazují, že biosyntéza jasmonátů a jejich signální dráha 

jsou aktivovány AsIII stresem, jež dále podporuje důležitou roli JA dráhy, kterou  hraje 

v rostliných odpovědích na AsIII. Autoři dále uvádějí, že i jiné geny (např. geny pro syntézu 

etylénu, ABA a cytokininů) jsou aktivovány AsIII, což vede ke zvýšení hladin příslušných 

fytohormonů. Toto zjištění naznačuje, že odpovědi u rýže na AsIII stres se mohou 

zahrnovat nejen  signální dráhy JA, ale také s dalších fytohormonů. Ty mohou 

kooperativně inhibovat růst a vývojové procesy v rostlinách, a tudíž zvyšovat toleranci 

vůči AsIII. 
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 Obrázek 10: Schématický model  předpokládaných rolí miRNA v různých vývojových 

procesech a obranných odpovědí při toleranci k arsenu, převzato ze Srivastava et al. 

2013. 
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Obrázek 11: Síť metabolických drah konstruovaná z rozdílných expresních transkriptomů pod As
V
 a As

III
 

stresem, převzato z Chakrabarty et al. 2009. 
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3. Vliv těžkých kovů na sacharidový metabolismus 

 

Sacharidy  

Fotosyntéza a rychlost importu asimilátů do jednotlivých sinkových orgánů jsou 

důležitými složkami produktivity rostlin. Fotosynteticky fixovaný uhlík ve 

fotosyntetizujících buňkách je nakonec většinou převeden do dvou hlavních sacharidů, 

sacharózy a škrobu. Během aktivní fáze fotosyntézy škrob funguje jako dočasné úložiště 

fixovaného uhlíku a je ukládán ve formě škrobových zrn v chloroplastech. Sacharóza je 

transportována do různých orgánů a je nejčastěji používaným asimilátem u rostlin (Verma 

a Dubey 2001). Sacharóza může také sloužit jako dočasná skladovací forma, a to ve 

vakuole produkční buňky.   

Sacharidy jsou důležitým indikátorem energetického stavu a růstového potenciálu 

rostlin. Různé stresové podmínky prostředí negativně ovlivňují sacharidový metabolismus 

a distribuci asimilátů (Dubey 1997). Základem pro přežití rostlin vystavených působení 

těžkých kovů je účinný sacharidový metabolismus, který je zdrojem energie a uhlíku. 

U mnoha rostlinných druhů, byla zjištěna akumulace rozpustných cukrů při různých 

stresových podmínkách (Dubey a Singh 1999).  

Akumulace cukrů přispívá k regulaci vnitřní osmolarity a ochraně biomolekul a 

membrán a dále také k  osmoregulaci svěracích buněk, které kontrolují stomatální pohyb 

a regulují vodní tok (Talbott a Zeiger 1993). Akumulace sacharidů či naopak jejich úbytek 

může také přímo korelovat se změnami v procesech fotosyntézy (Moya et al. 1993).  

Rostliny obecně odpovídají na zvýšenou koncentraci těžkých kovů změnami obsahu 

sacharidů (Samarakoon a Rauser 1979). 

 

3. 1. Vliv těžkých kovů na obsah škrobu 

Jak již bylo řečeno, škrob a sacharidy jsou hlavními koncovými produkty fotosyntézy a 

jejich hladina v rostlinách poskytuje klíčovou informaci vypovídající o produktivitě rostlin. 

Uchování a translokace, stejně jako metabolismus škrobu a cukrů jsou ovlivňovány 
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různými stresovými podmínkami (Spyropoulos 1982) a pomáhají zachovávat integritu a 

funkci membrán při stresu (Koster 1991). Škrob je převažující sacharid uložený v obilkách. 

Škrobové rezervy z endospermu jsou mobilizovány a následně vedou ke klíčení semene 

(Briggs 1992). Ve škrobovém endospermu difúzní stimulus z embrya indukuje produkci 

hydrolytických enzymů, které jsou zodpovědné za hydrolýzu škrobu a produkty jeho 

degradace podporují nový výhonek (Reimann et al. 2002). Jha a Dubey (2005) studovali 

vliv arsenu na chování enzymů sacharidového metabolismu v klíčících obilkách rýže. 

V přítomnosti arsenu byla pozorována vyšší hladina škrobu v endospermu způsobená 

inhibicí jeho mobilizace v klíčících obilkách. Autoři uvádějí, že zpožděná degradace škrobu 

v endospermu je způsobena přítomností arsenu v médiu, který působí negativně na 

mobilizaci škrobu pomocí amylázy.   

 

3. 2. Vliv těžkých kovů na enzymy metabolismu škrobu  

V současnosti se předpokládá důležitá role kináz zodpovědných za fosforylaci škrobu, což 

je podmínka jeho štěpení.  Klíčovými enzymy zapojenými v hydrolýze škrobu jsou α-

amyláza, β-amyláza a škrobová fosforyláza (Wang et al. 2000, Yang et al. 2001). Když je 

zahájeno klíčení, je syntetizována α-amyláza. Jde o endoamylázu, která působí na řetězce 

škrobu za vzniku kratších glukanových řetězců, což usnadní činnost dalších degradujících 

enzymů. Konečným produktem jsou maltotriosa, maltóza a dextrin. Jsou syntetizovány 

proteázy a enzym β-amyláza, který je akumulován během vývoje semena. Enzym β-

amyláza napadá neredukující konce glukanových řetězců, katalyzuje hydrolýzu α-1,4 

glykosidické jednotky, odštěpuje molekuly maltózy. Enzym škrobová fosforyláza 

degraduje škrob na glukosa1-fosfát (Chen et al. 2002).  

Jha a Dubey (2005) při studiu vlivu arsenu na klíčící semena rýže zjistili významnou 

inhibici aktivit klíčových amylolytických enzymů α a β-amylázy a škrobové fosforylázy. To 

ukazuje inhibici mobilizace škrobu v klíčících obilkách rýže způsobenou arsenem. 

K podobným výsledkům dospěli i Liu et al. (2005) u klíčících obilek pšenice, kteří dále 

říkají, že AsIII způsobil větší redukci amylolytických aktivit než AsV. Toto je v souladu s 

výsledky Mishra a Dubey (2008) u sazenic rýže pod vlivem hliníku, a také s výsledky Jha a 
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Dubey (2004) u sazenic rýže pod vlivem arsenu, kde se ovšem aktivita škrobové 

fosforylázy zvýšila. Zvýšení aktivity štěpných enzymů sacharózy – kyselé invertázy (AI) a 

sacharózasyntázy (SS), s doprovodnou inhibicí sacharózu syntetizujících enzymů 

sacharózafosfátsyntázy (SPS) indikuje, že zvýšení formace hexóz je podporováno toxicitou 

arsenu. Saber a Ismail (2012) uvádějí, že zvýšení hladiny arsenu způsobuje významné 

snížení v aktivitě α-amylázy a proteázy v dělohách fazolu klíčících semen, což může vést ke 

snížení obsahu strukturních komponentů, a tedy potlačení růstu vyvíjející se rostliny. Také 

Devi et al. (2007) při studiu vlivu kadmia na sacharidový metabolismus u sazenic hrachu 

dospěli ke stejným výsledkům v aktivitách α-amylázy. Kaur et al. (2001) se domnívají, že 

snížení obsahu α-amylázy je způsobeno redukcí dostupnosti vápníku v přítomnosti 

kadmia, protože α- amyláza potřebuje Ca pro svoji aktivitu. Nelze vyloučit, že se podobný 

mechanismus může uplatňovat i v případě působení arsenu. 

Za normálních podmínek je degradace škrobu a syntéza sacharózy v dělohách a 

endospermu semen rozhodující pro průběhklíčení. Avšak jak již bylo řečeno výše, za 

stresových podmínek prostředí jako je sucho, chlad, zasolení či přítomnost těžkých kovů, 

je sacharidový metabolismus během klíčení semen negativně ovlivněn (Gupta a Kaur 

2005). Podle Singha et al. (2011) další z těžkých kovů - olovo - vykazuje u semen 

pekingského zelí (Brassica campestris) stejné účinky na enzymy škrobového metabolismu. 

 

3. 3. Vliv těžkých kovů na obsah cukrů  

Redukující cukry glukóza, fruktóza a neredukující cukr sacharóza jsou syntetizovány jako 

produkty fotosyntézy hlavně v listech a poté transportovány do sinkových pletiv, jako je 

například kořen, plod, hlízy. Jsou následně využity pro další metabolismus, respiraci a 

syntézy polysacharidů (Furuichi et al. 2001). 

Při stresu těžkými kovy dochází obvykle ke snížení koncentrace sacharózy 

v rostlině. Příčinou je zvýšená přeměna sacharózy (neredukujícího cukru) na redukující 

cukry, zejména hexózy (Costa a Spitz 1997). Ke zvýšení obsahu redukujících a celkových 

cukrů došlo při zvyšující se koncentraci hliníku v médiu při kultivaci sazenic rýže. K nárůstu 

došlo jak v kořenech, tak i ve stoncích (Mishra a Dubey 2008). Ke stejným výsledkům 
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dospěli i jiní autoři u sazenic mangrove (Aegiceras corniculatum pod vlivem různých 

těžkých kovů (Guangqiu et al. 2007). U rýže pod vlivem kadmia, kde autoři získali podobné 

výsledky, byla detekována i zvýšená aktivita kyselé invertázy, SS a snížená aktivita SPS. To 

naznačuje, že toxicita kadmia v rýži omezuje dostupnost sacharózy v buňkách 

zvýhodněním její zvýšené degradace díky invertáze a aktivitám SS. SPS je považována za 

klíčový enzym v regulaci sacharózového metabolismu a celková regulace její aktivity je 

silně ovlivněna osmotickým potenciálem v cytoplazmě. Stejně tak enzym SS a kyselá 

invertáza hrají velmi důležitou roli ve floémovém nakládání či vykládání udržením 

gradientu koncentrace sacharózy. Sacharóza je považována za hlavní zdroj uhlíku 

v rostoucích sazenicích a její hladina je silně ovlivňována SS a SPS. Pokud je tedy při 

toxicitě způsobené kadmiem narušen sacharidový metabolismus, vede to ke zhoršení 

růstu sazenic rýže (Verma a Dubey 2000, Ingram et al. 1997, Ricard et al. 1998, Lohaus et 

al. 1995). Podobné výsledky pozorovali při studiu vlivu kadmia a niklu na distribuci 

sacharidů v rýži Moya et al. (1993).  

Některé rostliny naopak zvyšují koncentraci sacharózy ve svých pletivech při 

kontaminaci těžkými kovy nebo sacharózu akumulují jen v určitých orgánech. Příkladem 

může být okurka setá (Cucumis sativus), kde se při kontaminaci mědí sacharóza a škrob 

akumulovaly jen v listech. Autoři tuto akumulaci v listech vysvětlují tak, že by to mohl být 

výsledek snížení floémového nakládání a snížení kapacity transportu asimilátů nebo 

pokles rychlosti ukládání asimilátů v sinkových orgánech (Alaoui – Sosse et al. 2004). 

Příčinou by mohlo být blokování uskladnění cukrů při kontaminaci těžkými kovy jako je to 

v kořenech u topolu amerického (Populus deltoides). Avšak v tomto případě byla 

akumulace doprovázena mírným snížením aktivit AI, NI a SS a proto si autoři myslí, že 

zvýšená hladina sacharózy může být nikoliv kvůli potlačené hydrolýze sacharózy 

(sacharóza/glukóza+fruktóza), ale spíše díky větší kapacitě pro syntézu sacharózy či 

ovlivnění uhlíkového přídělu kořenům. Nicméně zmíněný druh topolu zastavuje růst již na 

začátku října, a protože není v Polsku původní druh a zkrácení kořenů při kontaminaci 

těžkými kovy tedy dobře toleruje (Lorenc - Plucińská a Stobrava 2004). U fazolu obecného 

(Phazeolus vulgaris) došlo k abnormální akumulaci sacharózy a redukujících cukrů při 

zvýšené koncentraci kobaltu, niklu a zinku v růstovém médiu. Celkový obsah sacharidů se 

zvýšil několikanásobně oproti normálu (Samarakoon a Rauser 1979). U jemných kořenů 
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černého topolu (Populus nigra) byl celkový obsah rozpustných sacharidů menší, a to 

nezávisle na sezóně. Rozklad sacharózy byl zvýšen a hladina celkových nestrukturních 

sacharidů byla snížena, avšak nebyly pozorovány žádné změny v aktivitách glykolytických 

enzymů, což naznačuje, že hexózy nebyly využity při respiraci. Jejich možné využití by tedy 

mohlo souviset s re-syntézou sacharózy nebo syntézou dalších sacharidů, včetně 

sacharidů buněčné stěny (kalózy a celulózy) či sekundárních metabolitů (Stobrawa a 

Lorenc – Plucińská 2007).  

Jha a Dubey (2005) při studiu vlivu arsenu na obilky rýže uvádějí, že hladina 

redukujících i neredukujících sacharidů se zvyšovala se stoupající koncentrací arsenu 

v kultivačním médiu, avšak v endospermu pozorovali pokles jejich hladiny. Arsen ovlivňuje 

také sacharidy v sazenicích rýže, kde dochází ke zvýšení hladiny redukujících i 

neredukujících cukrů v kořeni i ve stonku. Koncentrace neredukujících cukrů se zvýšily 

mnohem méně než redukujících, což může způsobovat již zmíněná zvýšená přeměna 

sacharózy na redukující cukry, nebo to může být vysvětleno inhibicí syntézy sacharózy 

související s dostupností hexosových monofosfátů (Jha a Dubey 2004). Podobné výsledky 

byly pozorovány i u rostlin hrachu pod vlivem kadmia (Devi et al. 2007).  

Některé mikroprvky (např. zinek) jsou esenciální pro růst rostlin, protože jsou 

zapojené do důležitých metabolických procesů (Cakmak a Marschner 1993), ale ve vyšších 

koncentracích jsou toxické (Fargašová 2001). Je jen velice málo známo o vlivu zinku na 

sacharidový metabolismus v rostlinách. Ghnaya et al. (2010) zjišťovali vliv zinku na obsah 

rozpustných sacharidů v rostlinách řepky (Brassica napus) a zjistili, že přítomnost zinku v  

médiu vedla ke snížení množství redukujících i neredukujících sacharidů. Vystavení rostlin 

menším koncentracím zinku však vedlo k opačné reakci. Ke stejné reakci došlo i u lupiny 

bílé (Lupinus albus) při vystavení účinkům kadmia. Avšak více než celková hladina 

sacharidů reagovaly na působení obsahy jednotlivých cukrů, např. rafinóza a manóza. 

Tento výsledek může souviset se zvýšením volných radikálů ve stonku a kořeni (Costa a 

Spitz 1997). Syntéza rafinózy zajišťuje odstranění toxické galaktózy, která může být 

uvolňována z galaktolipidů kvůli volným radikálům, které způsobují destrukci 

membránové struktury (Yim et al. 1994). Je známo, že rafinóza a stachyóza mají 

osmoprotektivní roli během stresových podmínek jako jsou sucho, zasolení a chlad (Taji et 
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al. 2002). U pšenice se při zvýšené koncentraci arsenu obsah rozpustných cukrů nejprve 

snižoval, a pak zvyšoval. Možný důvod toho je, že rozpustné cukry byly substrátem 

respirace. Když byly rostliny vystaveny kontaminaci, respirace byla posílena a 

spotřebovala více substrátu pro poskytnutí více energie pro organismus. Zvýšení obsahu 

rozpustných cukrů se zvyšující se koncentrací arsenu bylo adekvátní pro  udržení vodní 

buněčné bilance a  prevenci dehydratace. Štěpení polysacharidů bylo tedy posíleno, ale 

jejich syntéza v buňkách byla inhibována (Li et al. 2007).  

 

3. 4. Vliv těžkých kovů na enzymy sacharózového metabolismu 

Mezi enzymy metabolismu sacharózy patří sacharózasyntáza (SS) a invertáza, které jsou 

zapojené do štěpení sacharózy. 

 SS se může účastnit i syntézy zatímco enzym sacharózafosfátsyntáza (SPS) výhradně 

katalyzuje biosyntézu sacharózy (Guo et al. 2002). Invertáza katalyzuje ireversibilní 

hydrolýzu sacharózy na glukózu a fruktózu, a je přítomna v kyselé (vakuola nebo 

asociována s buněčnou stěnou) stejně jako v neutrální a alkalické formě (Sturn a Tang 

1999). Aktivity kyselé invertázy se snížily v přítomnosti olova u semen Brassica campestris 

(Singh et al. 2011). Podobné snížení bylo zaznamenáno i u Kummerowa stipulacea 

v přítomnosti mědi (Xiong et al. 2008).  

SS je cytosolický enzym, který štěpí sacharózu na fruktózu a UDP-glukózu 

(Schubert et al. 2003) a dodává ADP -glukózu a UDP -glukózu pro syntézu škrobu a 

polysacharidů buněčné stěny (Baroja – Fernandez et al. 2003). SPS katalyzuje biosyntézu 

sacharózy v cytosolu fotosyntetizujících buněk a je považovaná za nejdůležitější kontrolní 

bod v biosyntéze sacharózy (Huber a Huber 1996) - metabolismus sacharózy obrázek 12.  

Devi et al. (2007) studovali sacharidový metabolismus u rostlin hrachu, kde se 

v přítomnosti kadmia zvýšila aktivita kyselé invertázy v rostoucích pletivech stonku a 

kořene. Její nízká aktivita byla v dělohách, kde byla ovšem aktivnější alkalická invertáza. 

Přítomnost kadmia způsobila i redukci aktivity SPS a SS v kořeni a stonku, ale aktivita 

v dělohách nebyla ovlivněna. Tyto výsledky ukazují, že kapacita syntézy sacharózy 
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v dělohách není ovlivněna kadmiem. Je negativně ovlivněna ve stonku a v kořeni, což 

autoři očekávali, neboť je při stresových podmínkách inhibován transport sacharózy 

z děloh do rostoucích pletiv (Gupta et al. 1993). Kontaminace těžkými kovy způsobuje 

všeobecně snížení aktivity enzymu SPS v rostlinách, tak jak to ukázali dále Mishra a Dubey 

(2008) u hliníku a jeho vlivu na sazenice rýže, Verma a Dubey (2000) u kadmia a jeho vlivu 

na metabolismus rýže. 

 

 

 

3. 5. Mykorhizní symbióza, těžké kovy a sacharidy 

U rostlin, které rostou v prostředí se zvýšenou kontaminací těžkými kovy, hraje také 

důležitou roli mykorhizní symbióza. Ektomykorhizní asociace jsou nezbytné pro normální 

růst stromů. Jakékoliv nepříznivé účinky kadmia v nich mají potenciálně závažné důsledky 

Obrázek 12: Metabolismus sacharózy ve vyšších rostlinách, převzato 

ze Salerno a Curatti (2003) 
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pro regeneraci lesů v silně znečištěných oblastech. Některé ektomykorhizní houby mohou 

způsobit omezení příjmu těžkých kovů, jejich transportu - vazbou těžkých kovů do 

buněčné stěny hub, sekvestrací do vakuoly či chelatací organickými kyselinami (Leyval et 

al. 1997).  

U sazenic borovice lesní (Pinus silvestris) vystavených účinkům kadmia zjistili Kim et al. 

(2004), že vystavení kadmiu zvýšilo koncentraci rozpustných sacharidů ve stonku 

inokulovaných sazenic Paxillus involutus a ve stonku i kořeni neinokulovaných sazenic. 

Tito autoři se domnívají, že zvýšení rozpustných sacharidů by mohlo souviset s větší 

energetickou poptávkou po rozpustných sacharidech u nadzemních i podzemních částí 

rostliny jako výsledek poškození kadmiem. Nicméně produkce suché hmotnosti kořenů a 

jehlic u sazenic nebyla nijak ovlivněna v podílu celkových sacharidů, redukce v růstu se 

objevila jen u stonku. 

 

Kontaminace prostředí arsenem je vážný problém. Rostliny v tomto řešení problému 

mohou hrát důležitou roli, ale je potřeba získat více vědomostí. Z experimentů s dalšími 

těžkými kovy je zřejmé, že sacharidový metabolismus je jednou složkou metabolismu 

rostliny, která je tímto stresem výrazně zasažena. Nicméně experimentálních dat je zatím 

málo na vytvoření celistvého obrazu. Ještě méně informací lze v literatuře najít o 

působení arsenu na sacharidový metabolismus rostlin. Předkládaná práce se tedy tomuto 

tématu věnuje. 
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4. Materiál a metody 

Experimenty prezentované v experimentální části práce byly rozděleny na experimenty 

prováděné ve skleníku a v podmínkách in vitro. Pro skleníkové experimenty byly vybrány 

rostliny tabáku (Nicotiana tabacum cv. Samsun) a pro experimenty s  kulturami in vitro 

byly vybrány tkáňové kultury tabáku VBI buněčná linie 0 Nicotiana tabacum cv. Virginia 

Bright Italia, tkáňové kultury Nicotiana tabacum cv. Samsun a hairy roots křene selského 

(Armoracia rusticana). 

4. 1. Pokusy prováděné v podmínkách in vitro  

4. 1. 1. Tkáňové kultury VBI-0 

  Tkáňové kultury tabáku VBI-0 (Nicotiana tabacum cv. Virginia Bright Italia) 

(Opatrný a Opatrná 1976) byly získány z explantátové laboratoře, Katedry experimentální 

biologie rostlin Přírodověděcké fakulty Univerzity Karlovy. 

Kultivační médium 

Tkáňové kultury VBI-0 byly pěstovány na tuhém médiu V4 (tabulka 2) (Opatrný a Opatrná 

1976). Složky média byly připravovány formou zásobních roztoků. Do média byla 

přidávána sacharóza a agar. Zásobní roztoky na přípravu média (A, B, C ) a fytohormony 

byly uchovány v lednici při teplotě 4-6°C,  vitamíny v mrazničce při teplotě -20°C. Zásobní 

roztoky byly připraveny z předepsaných složek a doplňovány destilovanou vodou na 

objem 0,5l. Zásobní roztok D byl připravován tak, že každá z obou jeho složek byla 

rozpuštěna zvlášť v 200ml destilované vody a zahřáta v mikrovlné troubě. Po té se za 

stálého míchání roztoky spojily a nechaly vychladnout. Zásobní roztok A bylo potřeba 

sterilizovat v autoklávu (Chirana) po dobu 20 minut při teplotě 121°C a tlaku 0,144MPa, 

aby se zabránilo jeho případné kontaminaci, neboť je k ní náchylný. Při přípravě živného 

média se určité objemy jednotlivých zásobních roztoků namíchaly a byly doplněny 

destilovanou vodou na požadované množství. Po namíchání složek bylo upraveno pH na 

hodnotu 5,7 ± 0,1 přídavkem 1M NaOH, respektive 1M HCl. Po úpravě pH byl přidán agar. 

Médium bylo zahřáto v mikrovlné troubě, aby se agar rozpustil. Poté bylo médium 

rozléváno do 100ml Erlenmayerových baněk po cca 25ml. Baňky byly uzavřeny alobalem a 

takto byly sterilizovány v autoklávu (Chirana) po dobu 20 minut při teplotě 121°C a tlaku 

../../../Documents%20and%20Settings/Documents%20and%20Settings/kofronova/Plocha/Auxin%20Transport%20Synchronizes%20the%20Pattern%20of%20Cell%20Division%20in%20a%20Tobacco%20Cell%20Line_files/Auxin%20Transport%20Synchronizes%20the%20Pattern%20of%20Cell%20Division%20in%20a%20Tobacco%20Cell%20Line.htm
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0,144MPa. Po vychladnutí a následném ztuhnutí média (nejlépe až druhý den) bylo 

možno kultivovat tkáňové kultury.  

Sterilizace nástrojů 

S kulturam bylo manipulováno vždy za sterilních podmínek ve flow boxu za použití 

sterilních nástrojů. Sterilizace kovových nástrojů (lopatky, sklapely, pinzety) probíhala 

v horkovzdušném sterilizátoru (Binder) 3 hodiny při teplotě 150°C. Při práci v aseptickém 

flow-boxu byly kovové nástroje omývány destilovanou sterilní vodou a sterilizovány 

ponořením do 96% etanolu a následným zapálením. Destilovaná voda v Erlenmayerových 

baňkách byla sterilována pomocí autoklávu (Chirana) po dobu 20 minut při teplotě 121°C 

a tlaku 0,144MPa. Sterilizace nástrojů probíhala ve všech experimentech s tkáňovými 

kulturami shodně. 

Udržovací kultivace rostlinného materiálu 

Tkáňové kultury VBI-0 byly kultivovány na tuhém médiu V4 a byly uchovávány v  kultivační 

místnosti při konstantní teplotě 25°C a ve tmě. Kultury byly každé 4 týdny pasážovány. 

Kultivace rostlinného materiálu pro experimenty 

S tkáňovými kulturami VBI-0 v experimentech bylo nakládáno naprosto stejným 

způsobem jako v případě udržovací kultivace. Rozdíl byl pouze v přípravě živného média, 

kdy se do média přidávalo ještě příslušné množství (podle zvolené varianty) sloučeniny 

arsenu. Až po přídání arsenu bylo upraveno pH a byl přidán agar. Následující postup je již 

shodný. 

 V experimentu bylo zvoleno 5 variant – kontrola, 5ppm, 10ppm, 30ppm, 45ppm arsenu. 

Arsen byl dodáván ve formě Na2HAsO4.7H2O. Každá varianta byla provedena v 7 

opakováních. Než byly kultury přesazeny, byla zvážena baňka jen s médiem na 

laboratorních vahách. Po přesazení byla baňka opět zvážena i s kulturou. Na konci 

experimentu před odebíráním vzorků byla zvážená sama narostlá kultura. Z těchto údajů 

potom byl vypočítán růstový koeficient kutury. První pokus s kulturou VBI-0 proběhl na 

podzim 2012 a další opakování probíhala až do jara 2013. Proběhla celkem 4 opakování 

experimentu. 
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Odběr materiálu 

 Z každé kultury byly odebrány 2 vzorky o navážce ± 200mg. Vzorky byly odebírány 

pomocí kovových lopatek tak, aby byla odebrána pouze kultura bez média (neboť by tak 

mohly být zkreslené výsledky). Vzorky byly odebírány do mikrozkumavek a okamžitě 

uloženy do tekutého dusíku a následně uchovány při teplotě -80°C. Následně byly 

zpracovány pro analýzu rozpustných sacharidů a škrobu.  

 

4. 1. 2. Tkáňové kultury Nicotiana tabacum cv. Samsun 

Tkáňové kultury tabáku Nicotiana tabacum cv. Samsun byly získány z explantátové 

laboratoře, Katedry experimentální biologie rostlin Přírodověděcké fakulty Univerzity 

Karlovy. 

Kultivační médium, sterilizace nástrojů, kultivace experimentu a odběr materiálu 

probýhaly naprosto shodně, jako v experimentech s kulturou VBI-0. Pouze kultivace kultur 

neprobíhala ve tmě, ale na světle při konstantní teplotě 25°C, a fotoperiodě 16 hodin 

světla a 8 hodin tmy. 

4. 1. 3. Kultury hairy roots Armoracia rusticana 

Používané kultury hairy roots byly získány z Ústavu experimentální botaniky Akademie 

věd České republiky v Praze od RNDr., Mgr. Petra Soudka, Ph.D. 

Kultivační médium 

Tkáňové kultury hairy roots byly zpočátku pěstovány na tuhém MS médiu (tabulka 3) 

(Murashige a Skoog 1962). Pro rozpěstování na experimenty byly kultury převedeny do 

tekutého MS média. Složky média byly připravovány formou zásobních roztoků. Do média 

byla přidávána pouze sacharóza. Zásobní roztoky A, B, C na přípravu média byly uchovány 

v lednici při teplotě 4-6°C. Roztok D (vitamíny) byl uchován v mrazáku při teplotě -20°C. 

Zásobní roztoky byly připraveny z předepsaných složek a doplňovány destilovanou vodou 

na objem 0,5l. Zásobní roztok C byl připravován tak, že každá z obou jeho složek byla 

rozpuštěna zvlášť v 200ml destilované vody a zahřáta v mikrovlné troubě. Poté se za 

stálého míchání roztoky spojily, nechaly vychladnout a doplnily na objem 500ml. Při 
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přípravě živného média se určité objemy jednotlivých zásobních roztoků smíchaly a byly 

doplněny destilovanou vodou na požadované množství. Po namíchání složek se upravilo 

pH na hodnotu 5,75 přídavkem 1M NaOH, respektive 1M HCl. Poté bylo médium 

rozléváno do 100ml Erlenmayerových baněk po cca 80ml. Baňky byly uzavřeny alobalem a 

takto byly sterilizovány v autoklávu (Chirana) po dobu 20 minut při teplotě 121°C a tlaku 

0,144MPa. Po vychladnutí média bylo možno hairy roots kultivovat. 

Sterilizace materiálu 

Sterilizace probíhala stejným způsobem, jak je popsáno výše. S kulturami hairy roots bylo 

manipulováno vždy za sterilních podmínek ve flow-boxu, stejným způsobem jako 

v experimentech s VBI-0. Pouze při rozesazování byla vyjmuta z baňky celá kultura a byla 

opláchnuta ve sterilní destilované vodě. Následně byly kultury převedeny do tekutého 

média. 

Udržovací kultivace materiálu 

Tkáňové kultury hairy roots rostoucí v tekutém MS médiu byly uchovávány v kultivační 

místnosti při konstantní teplotě 25°C ve tmě. Kultury byly umístěny na orbitální třepačce 

při 100 otáčkách za minutu. Hairy roots byly přesazovány do nového média každý týden. 

Kultivace materiálu pro experiment 

S tkáňovými kulturami hairy roots v experimentech bylo nakládáno stejným způsobem, 

jako je uvedeno výše. Rozdíl byl pouze v přípravě živného média, kdy se při přípravě do 

média přidávalo ještě určité množství arsenu podle zvolené varianty. Až po přídání arsenu 

bylo upraveno pH. Následující postup je již shodný. 

 V experimentu bylo zvoleno 5 variant – kontrola, 5ppm, 10ppm, 30ppm, 45ppm arsenu. 

Arsen byl přidán ve formě Na2HAsO4.7H2O. Každá varianta byla provedena v 7 

opakováních. 

Odběr materiálu 

Odběr vzorků probíhal vždy po týdnu kultivace v médiu s přidaným arsenem 

(Na2HAsO4.7H2O). Pří sklizni byly kořínky vyjmuty pomocí pinzety na sítko a od média 
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propláchnuty destilovanou vodou. Následně byly pomocí skalpelu odebrány části kořínků 

o navážce cca 0,02g. Vzorky byly odebírány vždy po dvou, uloženy okamžitě do tekutého 

dusíku a následně uchovávány při  teplotě -80°C.  

 

4. 2. Pokusy ve skleníku 

4. 2. 1 Rostliny tabáku – Nicotiana tabacum cv. Samsum   

 Tato rostlina byla zvolena z důvodů, že je to často využívaná modelová rostlina pro 

experimenty, jejíž semena jsou dobře dostupná a byla získána přímo z naší laboratoře 

studia regulačních faktorů morfogeneze rostlin. Experimenty s tabákem probíhaly ve 

skleníku Katedry experimentální biologie rostlin Přírodověděcké fakulty Univerzity Karlovy 

v Praze ve vegetační sezóně roku 2012 a 2013. 

4. 2. 1. 1. Experimenty s arsenem 

Kultivace rostlin v zemině 

Semena tabáku byla vyseta do běžného substrátu, který byl propařen v tlakovém hrnci a 

byla ponechána cca 4 týdny k vyklíčení, byly zalévány vodou z vodovodního řadu. Po 

vyklíčení byly sazenice přesazeny na týden do písku, aby bylo zaručeno, že po přesazení 

do toxického substrátu kořeny prorostou i do něj a nebudou růst jen ve svém původním 

netoxickém balu. Následně byly rostliny přesazeny do substrátu perlitu a písku v poměru 

1:1.  Při přípravě kultivační půdy, musel být nejprve perlit zalit vodou, aby ji do sebe nasál 

a nepopálil tak sazenice. Podtácky pod květináči byly zakryty alobalem proti nárůstu 

nežádoucích fotoautotrofních organismů. Celkem byly zvoleny 3 experimentální varianty: 

ošetření roztokem 30ppm, 60ppm arsenu ve formě Na2HAsO4.7H2O a kontrola. Varianty 

byly po 10 rostlinách. Rostliny byly v toxickém substrátu pěstovány 6 týdnů. 

Kultivační médium 

Po dvou dnech od přesazení začaly být rostliny zalévány ¼ mediem podle Hoaglanda 

(Laštůvka 1967) (tabulka 4) podle varianty s přídavkem Na2HAsO4.7H2O. Hoaglandovo 

médium bylo připraveno ze zásobních roztoků. Zásobní roztoky na přípravu média 
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(makroprvky a mikroprvky) byly uchovávány v lednici při teplotě 4-6°C. Zásobní roztoky 

byly připraveny z předepsaných složek a doplňovány destilovanou vodou na objem 0,5l. 

Roztok Fe-citrátu byl připravován za neustálého míchání na míchačce cca 8hodin při 

teplotě 60°C. Při přípravě živného média bylo z jednotlivých roztoků odpipetováno 

požadované množství do připravené kádinky a doplněno destilovanou vodou na 

požadované množství pro zálivku médiem. Do média bylo odpipetováno i určité množství 

ze zásobního roztoku z arsenu (5g Na2HAsO4.7H2O doplněno 100ml destilované vody). 

Zálivka rostlin 

 Rostliny byly zalévány z počátku 100ml roztoku na květináč, a to obden. Později byla 

dávka zvýšena na 200ml/květináč. Zalévání bylo třeba přizpůsobit také podle počasí a 

podle toho, jak moc rostliny transpirovaly. 

Odběr materiálu 

Vzorky byly odebírány vždy ze dvou listů na jeden vzorek pomocí korkovrtu a přeneseny 

do mikrozkumavek. Odběry probíhaly ve skleníku. Vzorky byly okamžitě uloženy do 

tekutého dusíku a následně uchovávány v teplotě -80°C.  

 

4. 2. 1. 2. Experimenty se rtutí 

Kultivace rostlin v zemině 

Na tento experiment byly použity také rostliny tabáku Nicotiana tabacum cv. Samsun, a 

to se stejným postupem předpěstování, jako v experimentu s arsenem.  

Sazenice tabáku byly přesazeny do výsypkových půd namíchaných s pískem v poměru 1:6, 

protože v samostatném substrátu nebyly rostliny schopny růstu. Varianty provedené 

v tomto experimentu byly tedy: 10ppm a 15ppm Hg ve směsi  písku a perlitu v poměru 

1:1, tyto koncentrace byly zvoleny na základě naměřených koncentrací  Hg z výsypek, 

varianty z výsypek nazvané Erika, PVS (podkrušnohorská výsypka), kontrola substrát a 

kontrola písek. 
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Kultivační médium 

Kultivační médium bylo připravováno stejným způsobem jako v experimentu s arsenem. 

Do média byl přidáván HgCl2 dle požadované koncentrace. 

Zálivka rostlin 

Zalévání rostlin probíhalo stejným způsobem jako u experimentu s arsenem. Rostliny 

kultivované na výsypkových půdách byly zalévány vodou z vodovodního řadu. 

Odběr materiálu 

Vzorky byly odebírány vždy ze tří listů na 1 vzorek pomocí korkovrtu a přeneseny do 

mikrozkumavek. Odběry probíhaly ve skleníku. Vzorky byly okamžitě uloženy do tekutého 

dusíku a následně uchovávány v teplotě -80°C.  

 

4. 3. Stanovení růstových koeficientů tkáňových kultur  

Pro zjištění růstových koeficientů byla nejprve u tkáňových kultur zjištěna počáteční 

hmotnost kultury. Po 4 týdnech kultivace byla zjištěna výsledná hmotnost tkáňových 

kultur. Z těchto hodnot byl následně vypočítán přírůstek hmotnosti (růstový koeficient) 

podle následujícího vzorce: c = (mt – m0) / m0) 

m0 je čestrvá hmotnost biomasy v čase t=0 

mt je čerstvá hmotnost biomasy v čase t 

 

4. 4. Statistické zpracování dat 

Základní zpracování dat (průměry, směrodatné odchylky) bylo provedeno pomocí 

programu Microsoft Excel. Výsledky jsou udávány ve formě sloupcových grafů a jednotlivé 

sloupce představují průměrnou hodnotu daného sledovaného parametru. Získaná data 

byla vyhodnocena pomocí statistického programu NCSS97. Pro porovnávání dat byla 

použita jednocestná analýza rozptylu a analýza variance. V případě normálního rozdělení 

dat byl jako mnohonásobný srovnávací test použit Tukey-Kramer test. V případě 
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nenormálního rozdělení byl použit Kruskal-Wallis Z test. Hladina významnosti byla zvolena 

u všech testů α=0,05. 

 

V4 médium 

zásobní 
roztok 

složky zásobního 
roztoku 

navážka na objem 500 
ml(g) 

na 1 litr média (ml) 

A 

KCl 3,75 

100 
NaNO3 3 

MgSO4.7H2O 1,25 

NaH2PO4 . 2H2O 0,63 

B CaCl2 2,85 10 

C 

ZnSO4.7H2O 0,0375 

1 

MnSO4.4H2O 0,5 

CuSO4.5H2O 0,015 

H3BO3 0,5 

KI 0,005 

AlCl3 0,008 

NiCl2 . 6H2O 0,015 

D 
FeSO4.7H2O 2,78 

5 
Na2EDTA.2H2O 3,73 

    Zásobní roztok 100ml   

vitamíny 

thiamin 0,002 

5 

pyridoxin 0,002 

kys. Nikotinová 0,01 

glycin 0,06 

inositol 2 

    Zásobní roztok 25ml   

fytohormony 
NAA 25 

1   Zásobní roztok 50ml 

  2,4 D 25 

kasein     1g 

scharóza     30 g 

agar     8 g 

 

Tabulka 2 
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Tabulka 3 

MS (Murashige a Skoog) 

zásobní roztok složky zásobního roztoku 
navážka (g) na 500 

ml zásobního 
roztoku 

Množství 
zásobního 

roztoku (ml) 
v  1l média 

A 

KNO3 19 

50 
NH4NO3 16,5 

CaCl2.2H2O 4,4 

MgSO4.7H2O 3,7 

KH2PO4 1,7 

B 

MnSO4.4H2O 2,23 

5 

ZnSO4.7H2O 0,86 

H3BO3 0,62 

KI 0,083 

Na2MoO4.2H2O 0,025 

CuSO4.5H2O 0,0025 

CoCl2.6H2O 0,0025 

C 
FeSO4.7H2O 2,78 

5 
Na2EDTA.2H2O 3,73 

D 

myo-inozitol 10 

5 
kyselina nikotinová 0,05 

pyridoxin - HCl 0,05 

thiamin - HCl 0,05 

glycin 0,2 

sacharóza 30%     30g/l 

agar 8%     8g/l 
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Tabulka 4 

1/4 Hoagland  

  

zásobní 

roztok (g/l) 

pipetování (ml 

/ l) 

M
ak

ro
p

rv
ky

 

Ca(NO3)2 . 4H2O 295,5 1 

KNO3 126,5 1 

KH2PO4 34 1 

MgSO4 . 7H2O 61,4 1 

namíchat každý zvlášť     

M
ik

ro
p

rv
ky

 

Fe citrát 5 0,5 

mikroelementy II * 0,5 

* příprava: 50 ml zás. roztoku I + 950ml 
H2O     

 
mikroelementy- roztok I:   

 
  

zásobní 

roztok (g/l)   

 

H3BO4 14,3   

 

MnCl2 . 4H2O 9,06   

 

ZnSO4 1,11   

 

(NH4)2Mo7O24 0,38   

 

CuSO4 0,40 
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4. 5. Příprava vzorků pro analýzu nestrukturních sacharidů:  

Zmrazené vzorky s částmi odebraných rostlinných pletiv byly lyofilizoványpomocí Lyovac 

GT 2, Finn-Aqua cca 12 hodin. Následně byla stanovena hmotnost sušiny a 

vzorkyinkubovány   v 80% metanou (500µl) při 75°C 10 minut. Poté byl metanol odpařen 

(cca 3 hodiny) pomocí Speedvac Plus SC110 A, Savant. Zbylé pelety byly rozpuštěny v 

MiliQ ultračisté vodě (množství je závislé na suché hmotnosti vzorku, tabulka 5), 

protřepány, umístěny do ultrazvukové lázně Julabo USR 5414 D na 15 minut. Dále byly 

vzorky centrifugovány pomocí Eppendorf Centrifuge 5414 D po dobu 10 minut na 

maximální výkon 14 000×g. Supernatant byl filtrován přes membránové filtry Millex 

Milipore (velikost pórů 0.45 μm) do 0.5ml ependorfek. Dále byly vzorky uchovány v -20°C 

do analýzy pomocí HPLC. 

Obsah nestrukturních sacharidů byl měřen pomocí vysokoúčinného kapalinového 

chromatografu (HPLC) s refraktometrickou detekcí.  

Parametry systému HPLC jsou: teplota – 80 °C; průtoková rychlost – 0.5 mL/min; 

pre-column – Ca2+ překolona, kolona – Hi-Plex Ca2+ (Polymer Laboratories) nebo Pb2+ 

(Watrex); mobilní fáze – MiliQ voda; detekce – Isocratic Pump SISw HPI-300 a Delta 

Chrom SDS 030, PC software CLARITY, standard ze Sigma-Aldrich. 

 

Sušina [mg] Množství vody [mL] 

5 -10 0.3 

10 -20 0.5 

20 -30 1 

<30 1.5 

Tabulka 5 : Příprava vzorků pro HPLC : Vztah množství dodané vody a 

sušiny vzorků 
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4. 6. Příprava vzorků pro analýzu škrobu 

Pro analýzu škrobu byly použity pelety, zbylé po extrakci rozpustných sacharidů. Pelety 

byly do zpracování uchovávány v -20°C. K peletům byl přidán 1ml MiliQ vody, následně 

byly vzorky protřepány, 15 minut v ultrazvukové lázni Julabo USR 5414 D a 15 minut 

centrifugovány pomocí Eppendorf Centrifuge 5414 D na plný výkon. Supernatant byl 

odsán injekční stříkačkou. Celá tato procedura byla zopakována 4x, aby došlo k vymytí 

případných zbytků rozpustných sacharidů. 

K promytým peletům bylo přidáno 0,5 ml 0,1M acetátového pufru (pH 4,5) (příprava 

pufru tabulka 6). Takto připravené vzorky byly zklávovány v autoklávu (Chirana) po dobu 

20 minut při teplotě 121°C a tlaku 0,144MPa.  

Po vychladnutí vzorků bylo přidáno 100µl enzymatického roztoku (příprava roztoku 

tabulka 7). Následně byly vzorky inkubovány v termobločku při 40°C přes noc (nejméně 6 

hod). Dále byly enzymy inaktivovány 5 min při 95°C v termobločku. Po inaktivaci byly 

vzorky umístěny do Speedvac Plus SC110 A, Savant a odpařovány cca 3hodiny při teplotě 

60°C. Odparky byly rozpuštěny v ultračisté vodě MiliQ jejíž dávka je závislá na suché 

hmotnosti vzorku (tabulka 8) a protřepány a dále umístěny do ultrazvukové lázně Julabo 

USR 5414 D na 15 minut. Dále byly vzorky centrifugovány pomocí Eppendorf Centrifuge 

5414 D po dobu 10 minut na maximální výkon 14 000×g. Supernatant byl filtrován přes 

membránové filtry Millex Milipore (velikost pórů 0.45 μm) do 0.5ml mikrozkumavek. 

Vzorky byly uchovávány při -20°C do analýzy pomocí HPLC. 

 

 

Tabulka 6 – Příprava Na – acetátového pufru (0,1 M, pH 4,5) 

Roztoky A a B se připravují odděleně  

A: 0,2M octan sodný (CH3COONa) – 200ml 

B: 0,2M kyselina chlorovodíková (HCl) – 200ml 

Do roztoku A umístit pHmetr a přikapávat roztok B do dosažení pH 4,5 (roztok B 
se nepoužije celý). Uchovávat do dalšího použití v lednici při 4°C (max. 2-3 
měsíce). 
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Tabulka 7 - příprava enzymatického roztoku na štěpení škrobu 

Předpis pro přípravu 24 vzorků (na 1 vzorek stačí cca 30U α-amylázy –Sigma 

35U/mg a 60U amyloglukosidázy – Fluka 70U/mg, lednice 4°C 

Roztok připravovat vždy čerstvý, max 1 hod před použitím 

Rozpustit ve falkonce 30mg amyloglukosidázy a 30mg α-amylázy ve 3ml Na-

acetátového pufru a zvortexovat. 

 

Sušina [mg] Množství vody [mL] 

5 -10 0.2 

10 -20 0.3 

20 -30 0,5 

<30 1 

Tabulka 8 : Příprava vzorků pro HPLC : Vztah množství dodané 

vody a sušiny vzorků 
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4. 7. Příprava vzorků pro zjištění viability buněk tkáňové kultury VBI-

0  

Viabilita buněk tkáňové kultury byla determinována dvojitým barvením fluoresceioným 

diacetátem (FDA) (Sigma-Aldrich, ČR) a propidium jodidem (PI) (Sigma-Aldrich, ČR) podle 

protokolu Jones a Senft (1985) a Vondrákové et al. (2010). Přibližně 1mg čestvé hmotnosti 

kultury byl převeden do suspenze v 1ml kultivačního média. K takto vytvořené buněčné 

suspenzi byl ze zásobních roztoků (viz Vondráková et al. 2010) přidán PI a FDA tak, aby 

jejich konečná koncentrace v suspenzi byla 20µg.ml-1. Po cca 10 minutách byl ze suspenze 

zhotoven mikroskopický preparát. Sklíčka byla pozorována ve fluorescenčním mikroskopu 

(Olympus Provis AX70) vybaveném barevnou kamerou (Nikon Digital Sight). K detekci 

barvení FDA byla použita sada filtrů  FITC (s excicatí 450 – 490 nm, bariérový filtr 520 nm); 

PI byl detekován s filtrovou sadou TRITC (s excitací 510 – 560nm, bariérový filtr 590 nm). 

Obrazy byly digitálně uchovány v počítačovém systému pro analýzu obrazu (NIS-

Elements). 

V živých buňkách je FDA hydrolyzován intracelulární esterázou na fluorescein. Fluorescein 

vykazuje jasnou zelenou fluorescenci. PI proniká přes poškozené membrány 

neživotaschopných či mrtvých buněk. Zde reaguje s nukleovými kyselinami do jasně 

červeného fluorescenčního komplexu viditelného v neživotaschopných buňkách, zejména 

v jádře. 

4. 8. Příprava vzorků pro analýzu reaktivních forem kyslíku (ROS) u 

tkáňové kultury VBI-0 

Analýza probíhala pomocí činidla CellROX Green (Oxidative Stress Reagent). CellROX jsou 

fluorogenní sondy navržené tak, aby spolehlivě detekovaly přítomnost ROS v živých 

buňkách. Tato činidla jsou nefluorescenční nebo velmi slabě fluorescenční v redukovaném 

stavu, avšak po oxidaci ROS vykazují silný fluorogenní signál. CellROX Green po oxidaci 

jsou vázány na DNA, jeho signál je tedy lokalizován primárně v jádře a mitochondriích. 

K odebraným malým částem buněk z kalusů kontaminovaných arsenem bylo přidáno 5µM 

CellROX Green a inkubováno 1 hodinu. Produkce ROS byla dále pozorována pod UV 

světlem v mikrokopu (Olympus Provis AX70). 
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5. Výsledky 

 

Přehled experimentů 

1. experiment 

Obsah rozpustných sacharidů u rostlin tabáku vystavených působení rtuti  

Obsah škrobu u rostlin tabáku vystavených působení rtuti 

 2. experiment  

Obsah rozpustných sacharidů u rostlin tabáku vystavených působení arsenu  

Obsah škrobu u rostlin tabáku vystavených působení arsenu  

3. experiment  

Obsah rozpustných sacharidů u tkáňových kultur tabáku (Nicotiana tabacum cv. Samsun) 

vystavených působení arsenu  

Obsah škrobu u tkáňových kultur tabáku (Nicotiana tabacum cv. Samsun) vystavených 

působení arsenu 

 4. experiment 

hmotnostní koeficientu tkáňových kultur tabáku (Nicotiana tabacum cv. Samsun) 

vystavených působení arsenu  

5. experiment 

Obsah rozpustných sacharidů u tkáňových kultur tabáku (Nicotiana tabacum cv. Virginia 

Bright Italia, buněčná linie 0) vystavených působení arsenu  

Obsah škrobu u tkáňových kultur tabáku (Nicotiana tabacum cv. Virginia Bright Italia, 

buněčná linie 0) vystavených působení arsenu  
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6. experiment  

hmotnostní koeficientu tkáňových kultur tabáku (Nicotiana tabacum cv. Virginia Bright 

Italia, buněčná linie 0) vystavených působení arsenu  

7. experiment 

hodnocení viability buněk u tkáňových kultur tabáku (Nicotiana tabacum cv. Virginia 

Bright Italia, buněčná linie 0) vystavených působení arsenu  

 8. experiment 

detekce ROS u tkáňových kultur tabáku (Nicotiana tabacum cv. Virginia Bright Italia, 

buněčná linie 0) vystavených působení arsenu 

9. experiment  

Obsah rozpustných sacharidů u hairy roots kultur křenu vystavených působení arsenu  

Obsah škrobu u  hairy roots kultur křenu vystavených působení arsenu 
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5. 1. Obsah rozpustných sacharidů u rostlin tabáku vystavených 

působení rtuti (1. Experiment) 

V tomto experimentu byly rostliny tabáku pěstovány na výsypkových půdách. U těchto 

variant nedošlo k příliš velkým změnám v množství celkových sacharidů ve srovnání s 

kontrolou (Graf 1). Ani kontrola však neobsahovala velké množství rozpustných sacharidů. 

Ve variantě Krušnohorská výsypka došlo k mírnému zvýšení podílu sacharózy, avšak u 

varianty Erika došlo k jejímu snížení, které bylo doprovázeno zvýšením podílu 

monosacharidů (Graf 2). Experiment zahrnoval další varianty, kde byly rostliny zalévány 

roztokem HgCl2.  U těchto variant došlo k výraznému statisticky průkaznému nárůstu 

obsahu celkových rozpustných sacharidů. Nejvíce se obsah zvýšil u varianty 10ppm Hg, 

menší obsah je ve variantě s 15ppm Hg, rozdíl mezi variantami ošetřenými rtutí však není 

statisticky průkazný. V sacharidovém spektru těchto variant bylo pozorováno výrazné 

navýšení podílu hexóz na celkovém obsahu rozpustných sacharidů (Graf 2).  

   

 

 

 

 

 

 

Graf 1: Obsah endogenních sacharidů u rostlin 
tabáku kultivovaných na výsypkových 
substrátech a substrátech se rtutí. Kp- kontrola 
písek; Ks- kontrola substrát;  Pvs- výsypková 
půda  Podkrušnohorsko,  E- výsypková půda 
lokalita Erika, 10ppm a 15ppm  substrát s 
přídavkem rtuti. Úsečky nad sloupci znázorňují 
směrodatné odchylky obsahu celkových 
sacharidů. Rozdílná písmena znamenají 
statisticky významný rozdíl na hladině α=0,05, 
one-way ANOVA, n=5-7 

 

Graf 2: Podíl endogenních rozpustných sacharidů u 
rostlin tabáku kultivovaných na výsypkových 
substrátech a substrátech se rtutí. Podíl je vyjádřen 
v %. Kp- kontrola písek; Ks kontrola substrát;  Pvs- 
výsypková půda  Podkrušnohorsko  E- výsypková 
půda lokalita Erika, 10ppm a 15ppm  substrát s 
přídavkem rtuti. 
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5. 2. Obsah škrobu u rostlin tabáku vystavených rtuti (1. experiment) 

V tomto experimentu byl použit stejný experimentální materiál jako při předchozím 

sledování obsahu rozpustných sacharidů. Nejvíce škrobu obsahuje varianta kontrola písek 

(Graf 3).  Kontrola substrát a také varianta Erika a varianta s ošetřením 10ppm rtuti 

obsahují menší množství škrobu, ale rozdíly nejsou statisticky významné.  Varianty 

zalévané roztokem obsahujícím rtuť mají škrobu méně. Nejmenší množství škrobu je ve 

variantě podkrušnohorská výsypka, hodnoty se však průkazně liší pouze od hodnot 

kontroly pěstované na pískovém substrátu.  

 

 

 

5. 3. Obsah rozpustných sacharidů u rostlin tabáku vystavených 

působení rtuti (2. experiment) 

V dalším experimentu byly opakovány pouze varianty s aplikací HgCl2 a to v množství 

10ppm a 15ppm. (Graf 4). V obou variantách 10ppm i 15ppm se zvýšil obsah celkových 

sacharidů oproti kontrole, přičemž ve variantě 10ppm bylo navýšení výraznější a 

statisticky průkazné ve srovnání s kontrolou. Ve spektru sacharidů došlo k mírnému 

snížení podílu sacharózy doprovázenému zvýšením podílu hexóz (Graf 5). Obrázek 13 

ukazuje kultivaci rostlin použitých v 2. experimentu 

 

Graf 3: Obsah škrobu u rostlin tabáku 

kultivovaných na výsypkových 

substrátech a substrátech se rtutí Kp-

kontrola písek, Ks-kontrola substrát, Pvs-

podkrušnohorská výsypka, E-výsypka 

lokalita Erika, 15ppm a 10ppm jsou 

varianty zalévané roztokem s HgCl2. 

Úsečky nad sloupci znázorňují 

směrodatné odchylky. Rozdílná písmena 

znamenají statisticky významný rozdíl 

rozdíl na hladině α=0,05, one-way 

ANOVA, n=5-7 
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Graf 4: Obsah endogenních sacharidů u rostlin 
tabáku pod vlivem rtuti. 10ppm a 15ppm jsou 
varianty ošetřené HgCl2. Úsečky nad sloupci 
znázorňují směrodatné odchylky pro jednotlivé 
sacharidy. Rozdílná písmena znamenají statisticky 
významný rozdíl na hladině α=0,05, one-way 
ANOVA, n=5-7 

 

 

Graf 5: Podíl endogenních sacharidů u rostlin 
tabáku pod vlivem rtuti. Podíl je vyjádřen v %. 

10ppm a 15ppm jsou varianty ošetřené  HgCl2.  

 

Obrázek 13: Vzhled rostlin použitých v 

experimentu s aplikací rtuti. Fotografie jsou 

pořízené před odběrem vzorků na konci 

experimentu. A kontrola, B ošetření 15ppm, 

C 10ppm Hg. Můžeme pozorovat, že 

makroskopicky nejsou viditelné žádné 

příznaky toxicity a růst všech variant je 

vyrovnaný 

C 

A 

B 
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5. 4.  Obsah rozpustných sacharidů u rostlin tabáku vystavených 

působení arsenu (1. experiment) 

Ve skleníkovém experimentu provedeném s rostlinami tabáku Nicotiana tabacum cv. 

Samsun rostoucími v přítomnosti arsenu můžeme pozorovat u varianty s 30ppm velice 

mírné navýšení množství celkových sacharidů (Graf 6). Naopak při vyšší koncentraci 

arsenu – 60ppm – se celkové množství rozpustných sacharidů oproti kontrole snížilo. 

Avšak mezi variantami nelze prokázat statisticky významný rozdíl. Zároveň můžeme 

pozorovat změny v podílu jednotlivých sacharidů (Graf 7). U varianty 30ppm arsenu došlo 

ke snížení podílu sacharózy doprovázené zvýšením podílu hexóz (glukózy a fruktózy). Ke 

změnám došlo i při vyšší koncentraci arsenu (60ppm), kde bylo také pozorováno mírné 

snížení  podílu sacharózy a navýšení obsahu hexóz oproti kontrole . 

 

     

 

 

 

 

5. 5. Obsah škrobu u rostlin tabáku vystavených působení arsenu (1. 

experiment) 

Pro sledování obsahu škrobu byl použit stejný rostlinný materiál jako v předešlém 

sledování obsahu rozpustných sacharidů.  Množství škrobu bylo stanoveno, jako množství 

Graf 6: Obsah endogenních sacharidů u rostlin 
tabáku pod vlivem arsenu. Kontrola, 30ppm a 
60ppm arsenu. Úsečky nad sloupci znázorňují 
směrodatné odchylky pro jednotlivé sacharidy. 
Rozdílná písmena znamenají statisticky významný 
rozdíl na hladině α=0,05, one-way ANOVA, n=5-7  

Graf 7: Podíl endogenních sacharidů u rostlin 
tabáku pod vlivem arsenu. Podíl je vyjádřen v % 
celkových sacharidů. Kontrola, 30ppm a 60ppm  
arsenu.  
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glukózy vzniklé enzymatickým štěpením hydrolyzovaného škrobu. Graf 8 ukazuje, že 

v případě varianty s 30ppm arsenu došlo ke snížení množství škrobu (pokles není 

statisticky průkazný), zatímco při koncentraci 60ppm arsenu došlo k výraznému nárůstu 

hladiny škrobu. Rozdíl mezi kontrolní variantou a variantou s 60ppm arsenu je statisticky 

průkazný. Obrázek 14 – kultivace rostlin. 

 

 

 

Graf 8: Obsah škrobu u rostlin tabáku pod 
vlivem arsenu. Kontrola, 30ppm a 60ppm. 
Úsečky nad sloupci znázorňují směrodatné 
odchylky. Rozdílná písmena znamenají statisticky 
významný rozdíl na hladině α=0,05, one-way 
ANOVA, n=5-7  

 

Obrázek 14: Vzhled rostlin ovlivněných arsenem ve skleníkovém experimentu 5.4 před odběrem vzorků. 

Obrázek A ukazuje detail listu s chlorózou u varianty 60ppm arsenu.  Obrázek B je kontrola, C působení 

30ppm arsenu, rostliny v této variantě mají značně nevyrovnaný růst je D - 60ppm arsenu . 

A 

D 

B 

C 

B 

C 
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5. 6. Obsah rozpustných sacharidů u rostlin tabáku vystavených 

působení arsenu (2. experiment) 

Opakování skleníkového experimentu s rostlinami tabáku ovlivněnými přítomností arsenu 

ukázalo stejně jako v 1. opakování statisticky nevýznamný pokles obsahu sacharidů při 

30ppm arsenu a pokles podílu sacharózy na celkovém obsahu sacharidů u obou variant 

(30ppm a 60 ppm) (Graf 9, 10). Rozdílný výsledek od 1. opakování byl zaznamenán pro 

obsah sacharidů u varianty 60ppm, kde v tomto experimentu došlo k signifikantnímu 

zvýšení oproti kontrole (Graf 4). Obrázek 15 ukazuje kultivaci rostlin použitých 

v experimentu, jehož výsledky jsou prezentovány v grafech 9 a 10. 

 

 

   

Graf 9: Obsah endogenních sacharidů u rostlin 
tabáku pod vlivem arsenu. Kontrola, 30ppm a 
60ppm arsenu Úsečky nad sloupci znázorňují 
směrodatné odchylky jednotlivých celkových 
sacharidů. Rozdílná písmena znamenají statisticky 
významný rozdíl na hladině α=0,05, one-way 
ANOVA, n=5-7  

 

Graf 10: Podíl endogenních sacharidů u rostlin 
tabáku pod vlivem arsenu. Podíl je vyjádřen v %. 
Kontrola, 30ppm a 60ppm arsenu  
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Obrázek 15: Kultivace rostlin v experimentu 5. 

6. ukazuje rostliny značně stresované 

kontaminací arsenem. Fotografie jsou pořízeny 

před odběrem vzorků. Snímek A je 60ppm, B je 

30ppm, C je kontrola. 

A 

B 

C 
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5. 7.  Obsah rozpustných sacharidů u tkáňových kultur tabáku 

(Nicotiana tabacum cv. Samsun) vystavených působení arsenu (1. 

experiment)  

V tomto experimentu provedeném s tkáňovými kulturami tabáku cv. Samsun byly zvoleny 

opět varianty kontrola, 5ppm, 10ppm, 30ppm a 45ppm arsenu. Tyto kultury se zdají být 

vůči arsenu mnohem citlivější ve srovnání s linií VBI0, které neprojevovaly téměř žádné 

(na první pohled zřejmé) symptomy toxicity. Pro tyto tkáňové kultury (cv. Samsun) byla 

kritická již koncentrace arsenu 10ppm (Graf 11). Obsah celkových sacharidů v tomto 

experimentu je značně nesourodý. Největší obsah celkových sacharidů byl naměřen u 

varianty 30ppm, nejmenší u varianty 45ppm. Obsah sacharidů v kulturách při těchto dvou 

ošeřeních je průkazně odlišný od hodnot zjištěných u kontroly. Téměř žádné rozdíly oproti 

kontrole nebyly nalezeny u variant 5 a 10ppm. Pro všechny varianty ošetření arsenem byl 

zjištěn významný pokles podílu sacharózy na celkových sacharidech (Graf 12).  

 

    

 

 

 

 

 

Graf 11: Obsah endogenních sacharidů u tkáňové 

kultury Nicotiana tabacum cv. Samsun pod vlivem 

arsenu. Kontrola, 5ppm, 10ppm, 30ppm a 45ppm - 

varianty množství dodaného arsenu. Úsečky nad 

sloupci znázorňují směrodatné odchylky jednotlivých 

celkových sacharidů. Rozdílná písmena znamenají 

statisticky významný rozdíl na hladině α=0,05, one-

way ANOVA, n=5-7 

Graf 12: Podíl endogenních sacharidů u tkáňové 

kultury Nicotiana tabacum cv. Samsun pod vlivem 

arsenu. Podíl je vyjádřen v %. 5ppm, 10ppm, 30ppm a 

45ppm - varianty množství dodaného arsenu 
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5. 8.  Obsah škrobu u tkáňových kultur tabáku (Nicotiana tabacum cv. 

Samsun) vystavených působení arsenu (1. experiment) 

V tomto experimentu s tkáňovými kulturami tabáku cv. Samsun byl obsah škrobu značně 

rozdílný (Graf 13). Nejvyšší obsah škrobu byl u varianty 10ppm. Varianty 5ppm a 45ppm 

byly vyrovnané. Varianta 30ppm byla téměř shodná s kontrolou. Všechny varianty jsou 

však podle statistického hodnocení  shodné. Obrázek 16 ukazuje tkáňové kultury použité 

v tomto experimentu. 

 

 

 

     

 

Graf 13: Obsah škrobu u tkáňových kultur 

tabáku cv. Samsun pod vlivem arsenu. 

Kontrola, 5ppm,  10ppm, 30ppm a 45ppm 

varianty množství dodaného arsenu. Úsečky nad 

sloupci znázorňují směrodatné odchylky. 

Rozdílná písmena znamenají statisticky 

významný rozdíl na hladině α=0,05, one-way 

ANOVA, n=5-7 

Obrázek 16: Kultivace tkáňových kultur Nicotiana tabacum cv. Samsun. Snímky jsou pořízené 

na konci experimentu před odběrem vzorků. Erlenmayerovy baňky s kulturami jsou seřazeny 

následovně: kontrola, 5ppm, 10ppm, 30ppm a 45ppm Již při 10ppm arsenu můžeme 

pozorovat snížení růstu a tmavnutí kultur. 
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5. 9. Obsah rozpustných sacharidů u tkáňových kultur tabáku 

(Nicotiana tabacum cv. Samsun) vystavených působení arsenu (2. 

experiment)  

Opakování experimentu s působením arsenu na tkáňové kultury tabáku cv. Samsun 

ukázalo nejnižší obsah celkových sacharidů u kontrolní varianty (Graf 14). U dalších 

variant byl výrazný nárůst celkových sacharidů. Nejvyšší obsah byl nameřen u varianty 

45ppm. Nárůst obsahu sacharidů byl statisticky průkazný ve srovnání s kontrolou pro 

ošetření 10, 30 a 45ppm arsenu. Podíl sacharózy, glukózy a fruktózy se v těchto variantách 

také výrazně liší oproti kontrole. Největší podíl sacharózy je v kontrolní variantě (Graf 15). 

Ve všech variantách s arsenem je podíl sacharózy mnohem nižší než v kontrole, což je 

doprovázeno zvýšením podílu monosacharidů.  Nejnižší podíl sacharózy vykazovala 

varianta s 5ppm arsenu. Varianty 30 a 45ppm arsenu, s nejvyšším podílem sacharózy  

z arsenem ošetřených variant, mají sacharidová spektra téměř vyrovnána. 

    

 

 

  

 

Graf 14: Obsah endogenních sacharidů u tkáňové 

kultury Nicotiana tabacum cv. Samsun pod vlivem 

arsenu. Kontrola, 5ppm, 10ppm, 30ppm a 45ppm 

varianty množství dodaného arsenu. Úsečky nad 

sloupci znázorňují směrodatné odchylky jednotlivých 

celkových sacharidů. Rozdílná písmena znamenají 

statisticky významný rozdíl na hladině α=0,05, one-

way ANOVA, n=5-7 

 

Graf 15: Podíl endogenních sacharidů u tkáňové 

kultury Nicotiana tabacum cv. Samsun pod vlivem 

arsenu. Podíl je vyjádřen v %. Kontrola,  5ppm, 

10ppm, 30ppm a 45ppm varianty množství 

dodaného arsenu 
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5. 10. Obsah škrobu u tkáňových kultur tabáku (Nicotiana tabacum 

cv. Samsun) vystavených působení arsenu (2. experiment) 

V tomto experimentu na rozdíl od prvního je největší obsah škrobu v kontrolní variantě. V  

ostatních variantách je obsah škrobu vyrovnaný bez statisticky významného rozdílu mezi 

variantami ošetřenými arsenem. Statisticky průkazný rozdíl byl nalezen mezi obsahem 

škrobu kontrolní varianty a nejvyšší hladinou ošetřením 45ppm arsenu (Graf 16). Obrázek 

17 prezentuje tkáňové kultury použité v tomto experimentu. 

 

 

     

 

Graf 16: Obsah škrobu u tkáňových 

kultur tabáku cv. Samsun pod vlivem 

arsenu. Kontrola, 5ppm,  10ppm, 30ppm 

a 45ppm varianty množství dodaného 

s arsenu. Úsečky nad sloupci znázorňují 

směrodatné odchylky. Rozdílná písmena 

znamenají statisticky významný rozdíl na 

hladině α=0,05, one-way ANOVA, n=5-7 

Obrázek 17: Kultivace tkáňových kultur Nicotiana tabacum cv. Samsun; druhé opakování. Snímky jsou 

pořízené na konci experimentu před odběrem vzorků. Erlenmayerovy baňky s kulturami jsou seřazeny 

následovně: kontrola, 5ppm, 10ppm, 30ppm a 45ppm. 
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5. 11. Růstový koeficient tkáňových kultur tabáku (Nicotiana tabacum 

cv. Samsun) vystavených působení arsenu  

Cílem tohoto experimentu bylo zjistit, jak arsen v kultivačním médiu v různých 

koncentracích ovlivňuje růst tkáňových kultur Nicotiana tabacum cv. Samsun. Růst 

tkáňových kultur je vyjádřen pomocí růstového koeficientu. Jak už bylo zmíněno výše, tak 

tyto tkáňové kultury reagují na přítomnost arsenu v kultivačním médiu mnohem citlivěji 

než kultury linie VBI-0. Již při 5ppm můžeme pozorovat výrazné snížení růstu. V ostatních 

variantách se růst nedostavil vůbec a u některých působila přítomnost arsenu až letálně. 

Kultury byly tmavé a značně vysušené. Tyto příznaky můžeme pozorovat v obou 

opakováních těchto experimentů (Graf 17,18). U obou experimentů je již růstový 

koeficient pro variantu s 5ppm arsenu statisticky významně odlišný od kontroly. V prvním 

experimentu dochází k dalšímu průkaznému poklesu se zvýšením koncentrace arsenu 

v médiu, ve druhém experimentu lze pozorovat také další zhoršení růstu při zvýšení 

koncentrace arzénu, rozdíl s variantou 5ppm ovšem není statisticky průkazný. 

 

 

   

Graf 17 první opakování, graf 18 druhé opakování: Růstový koeficient u tkáňových kultur Nicotiana 

tabacum cv. Samsun kontrola, 5ppm, 10ppm, 30ppm a 45ppm varianty množství dodaného arsenu. 

Úsečky nad sloupci znázorňují směrodatné odchylky. Rozdílná písmena znamenají statisticky významný 

rozdíl na hladině α=0,05, one-way ANOVA, n=7 
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5. 12. Obsah rozpustných sacharidů u tkáňových kultur tabáku 

(Nicotiana tabacum cv. Virginia Bright Italia, buněčná linie 0) 

vystavených působení arsenu (1. experiment) 

V tomto experimentu byly použity tkáňové kultury linie VBI-0, které byly vystaveny 

působení arsenu, a to v množství, 5ppm, 10ppm, 30ppm a 45ppm. Široké rozmezí 

koncentrací jsme zvolili, aby bylo možné stanovit, kdy bude již arsen působit toxicky na 

tyto tkáňové kultury a která koncentrace bude již letální. Tento experiment s kulturami 

(Nicotiana tabacum cv. Virginia Bright Italia buněčná linie VBI-0) neukázal příliš velké 

změny v množství celkových sacharidů (Graf 19). Největší množství rozpustných sacharidů 

má kontrola. S narůstající koncentrací arsenu v kultivačním médiu mírně klesá i množství 

sacharidů, statisticky průkazně nižší hodnoty byly stanoveny pro dvě nejvyšší koncentrace 

arsenu – 30a 45ppm. V podílu sacharidů se zde odehrály pouze velmi malé změny, mírně 

nižší obsah sacharózy byl zaznamenám u variant ošetřených 5, 30 a 45ppm arsenu.   (Graf 

20).  

    

 

 

 

 

Graf 19: Obsah endogenních sacharidů u tkáňové 
kultury tabáku linie VBI-O pod vlivem arsenu. 
Kontrola,  5ppm, 10ppm, 30ppm a 45ppm arsenu. 
Úsečky nad sloupci znázorňují směrodatné odchylky 
jednotlivých celkových sacharidů. Rozdílná písmena 
znamenají statisticky významný rozdíl na hladině 
α=0,05, one-way ANOVA, n=5-7 

 

Graf 20: Podíl endogenních rozpustných 
sacharidů u tkáňové kultury tabáku linie VBI-O 
pod vlivem arsenu. Podíl je vyjádřen v %. 5ppm, 
10ppm, 30ppm a 45ppm jsou varianty 
koncentrace dodaného arsenu. 
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5. 13. Obsah škrobu u tkáňových kultur tabáku (Nicotiana tabacum 

cv. Virginia Bright Italia, buněčná linie 0) vystavených působení 

arsenu (1. experiment) 

Obsah škrobu v experimentu s tkáňovou kulturou VBIO neukázal velké změny mezi 

jednotlivými koncentracemi arsenu (Graf 21). Nějvětší akumulace škrobu byla naměřena u 

varianty 5 ppm. V dalších variantách dochází k mírnému poklesu obsahu škrobu. Mezi 

variantami nebyl nalezen statisticky významný rozdíl. Obrázek 18 prezentuje tkáňové 

kultury použité v tomto experimentu. 

 

 

 

     

 

 

Graf 21: Obsah škrobu u tkáňových 

kultur tabáku linie VBI-0 pod vlivem 

arsenu. Kontrola, 5ppm,  10ppm, 

30ppm a 45ppm jsou varianty ošetření 

arsenem. Úsečky nad sloupci znázorňují 

směrodatné odchylky. Rozdílná písmena 

znamenají statisticky významný rozdíl 

na hladině α=0,05, one-way ANOVA, 

n=5-7 

Obrázek 18: Kultivace tkáňových kultur tabáku linie VBI-0. Snímky jsou pořízené na konci 

experimentu před odběrem vzorků. Erlenmayerovy baňky s kulturami jsou seřazeny následovně: 

kontrola, 5ppm, 10ppm, 30ppm a 45ppm. U variant 30ppm a 45ppm můžeme pozorovat červené 

zabarvení. 
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5. 14. Obsah rozpustných sacharidů u tkáňových kultur tabáku 

(Nicotiana tabacum cv. Virginia Bright Italia, buněčná linie 0) 

vystavených působení arsenu (2. experiment) 

V opakování experimentu s tkáňovými kulturami VBI-O vystavenými působení arsenu opět 

nejsou velké rozdíly mezi variantami v množství sacharidů (Graf 22). Nejvíce celkových 

sacharidů obsahuje varianta 30ppm, zvýšení oproti kontrole je statisticky významné. 

Ostatní varianty se průkazně od kontroly neliší, statisticky významný rozdíl nebyl nalezen 

ani mezi jednotlivými ošetřeními arsenem. Ve variantě 10ppm byly však velké rozdíly mezi 

některými vzorky, jak znázorňuje směrodatná odchylka.  V podílu jednotlivých  sacharidů 

opět nejsou příliš velké rozdíly (Graf 23). Ve variantách 10, 30 a 45ppm je vidět menší 

nárůst podílu sacharózy. 

 

    
Graf 22: Obsah endogenních sacharidů u tkáňové 
kultury tabáku linie VBI-O pod vlivem arsenu. 5ppm, 
10ppm, 30ppm a 45ppm varianty množství dodaného 
arsenu. Úsečky nad sloupci znázorňují směrodatné 
odchylky jednotlivých celkových sacharidů. Rozdílná 
písmena znamenají statisticky významný rozdíl na 
hladině α=0,05, one-way ANOVA, n=5-7 

 

Graf 23: Podíl endogenních rozpustných sacharidů u 
tkáňové kultury tabáku linie VBI-O pod vlivem 
arsenu, podíl je vyjádřen v %. 5ppm, 10ppm, 30ppm 
a 45ppm - varianty množství dodaného arsenu. 
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5. 15.  Obsah škrobu u tkáňových kultur tabáku (Nicotiana tabacum 

cv. Virginia Bright Italia, buněčná linie 0) vystavených působení 

arsenu (2. experiment)  

V tomto opakování se obsah škrobu mírně liší od prvního pokusu. Zde je největší obsah 

škrobu v kontrolní variantě (Graf 24). V dalších variantách je statisticky průkazný pokles 

obsahu škrobu. Nejnižší obsah škrobu je ve variantě 30ppm, jež je statisticky shodná s 

variantami 10 a 45ppm. Obrázek 19 prezentuje tkáňové kultury tabáku použité v tomto 

experimentu. 

 

 

 

     

Graf 24: Obsah škrobu u tkáňových kultur 

tabáku pod vlivem arsenu. Kontrola, 5ppm,  

10ppm, 30ppm a 45ppm jsou varianty množství 

dodaného  arsenu. Úsečky nad sloupci 

znázorňují směrodatné odchylky. Rozdílná 

písmena znamenají statisticky významný rozdíl 

na hladině α=0,05, one-way ANOVA, n=5-7 

Obrázek 19: Kultivace tkáňových kultur tabáku linie VBI-0 druhé opakování. Snímky jsou pořízené na 

konci experimentu před odběrem vzorků. Erlenmayerovy baňky s kulturami jsou seřazeny následovně: 

kontrola, 5ppm, 10ppm, 30ppm a 45ppm arsenu. U variant 30ppm a 45ppm můžeme pozorovat 

červené zabarvení. 
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5. 16. Růstový koeficient tkáňových kultur tabáku (Nicotiana tabacum 

cv. Virginia Bright Italia, buněčná linie 0) vystavených působení 

arsenu  

Cílem tohoto experimentu bylo zjistit, jak arsen v kultivačním médiu v různých 

koncentracích ovlivňuje růst tkáňových kultur tabáku linie VBI-0. Růst tkáňových kultur je 

vyjádřen pomocí růstového koeficientu. Nejlepší růst můžeme pozorovat u kontrolní 

varianty v obou opakováních (Graf 25). V prvním opakování experimentu můžeme 

pozorovat postupný pokles růstu kultur, statisticky průkazný rozdíl od kontrolní varianty 

je až u varianty 10ppm, jež je zároveň statisticky shodná s variantou 30 a 45ppm. Podobné 

výsledky růstového koeficientu můžeme pozorovat i v druhém opakování, postupný 

pokles hodnot růstového koeficientu je v obou experimentech zaznamenán až do 

koncentrace arsenu 30ppm. Nicméně statisticky průkazný rozdíl od kontroly je v druhém 

experimentu nalezen jen pro variantu 30ppm  (Graf 26). 

 

    

Graf 25 první opakování, graf 26 druhé opakování: Růstový koeficient u tkáňových kultur tabáku linie VBI-0. 

Kontrola 5ppm, 10ppm, 30ppm a 45ppm varianty množství aplikovaného arsenu. Úsečky nad sloupci 

znázorňují směrodatné odchylky. Rozdílná písmena znamenají statisticky významný rozdíl na hladině α=0,05, 

one-way ANOVA, n=7 
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5. 17. Hodnocení viability buněk tkáňových kultur tabáku (Nicotiana 

tabacum cv. Virginia Bright Italia, buněčná linie 0) vystavených 

působení arsenu  

Cílem tohoto experimentu bylo zjištění viability buněk při různých koncentracích arsenu v 

médiu (Obrázky 20, 21, 22). V tomto experimentu jsme zvolili vyšší koncentrace arsenu - 

90ppm, 45ppm a kontrolu. Takto vysoké koncentrace se však běžně vyskytují na 

výsypkových substrátech. V živých buňkách je FDA hydrolyzován intracelulární esterázou 

na fluorescein. Fluorescein vykazuje jasnou zelenou fluorescenci (obrázky 20, 21, 22). PI 

proniká přes poškozené membrány neživotaschopných či mrtvých buněk. Zde reaguje 

s nukleovými kyselinami do jasně červeného fluorescenčního komplexu viditelného 

v neživotaschopných buňkách, zejména v jádře (obrázky19, 20, 21). Jsou zde zařazeny i 

snímky se světlým polem.  

 

 

Obrázek 20: Tyto snímky ukazují kontrolní 

varianty bez arsenu. Obrázek A ukazuje světlé 

pole, obrázek B ukazuje životaschopné buňky, což 

je dokázáno jasně zelenou fluorescenci. Obrázek C 

je stejný snímek, který dokazuje, že zde nejsou 

mrtvé buňky, protože PI není navázán na 

nukleové kyseliny. Většina buněk v této variantě 

byla životaschopných. Zvětšeno 4x 

 

C 

A B 
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Obrázek 21: Tyto snímky ukazují viabilitu 

buněk v přítomnosti 45ppm arsenu. 

Obrázek A ukazuje světlé pole, obrázek B 

ukazuje životaschopné buňky, což je 

dokázáno jasně zelenou fluorescencí. 

Obrázek C je stejný snímek, který dokazuje, 

že zde jsou mrtvé buňky, protože PI je 

navázán na nukleové kyseliny. Poměr 

živých a mrtvých buněk byl celkem 

vyrovnaný. Zvětšeno 20x. 

Obrázek 22: Tyto snímky ukazují viabilitu 

buněk v přítomnosti 90ppm arsenu. 

Obrázek A ukazuje světlé pole, obrázek B 

ukazuje životaschopné buňky, což je 

dokázáno jasně zelenou fluorescencí. 

Obrázek C je stejný snímek, který dokazuje, 

že zde jsou mrtvé buňky, protože PI není 

navázán na nukleové kyseliny.  Poměr 

mrtvých buněk převažoval nad buňkami 

živými. Zvětšeno 4x. 

A B 

A B 

C 

C 
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5. 18. Detekce ROS u tkáňových kultur tabáku (Nicotiana tabacum cv. 

Virginia Bright Italia, buněčná linie 0) vystavených působení arsenu 

Tento experiment byl pouze orientační a měl poskytnout základní informaci o tom, zdali 

se metoda CellRox Green může použít nejen u živočišných buněk, ale také u buněk 

rostlinných. CellRox jsou sondy, které detekují ROS v živočišných buňkách (Obrázek 23). 

CellROX Green po oxidaci jsou vázány na DNA, jejich signál je tedy lokalizován primárně 

v jádře a mitochondriích. Opět jsme zvolili variantu kontrolní (která byla stresována 

vysokou teplotou), a varianty ošetřené 45ppm a 90ppm arsenu. Avšak ukázalo se, že 

zvolený postup není pro tkáňové kultury rostlin příliš vhodná.  

 

 

  

 

 

A 

B 
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Obrázek 23: Snímky z fluorescenčního mikroskopu ukazují detekci ROS pomocí CellRox Green. Levý 

sloupec ukazuje vždy snímky ze světlého pole, pravý sloupec ukazuje snímky pod UV. Svítící jádra 

představují oxidativní stres v jádrech. A-kontrola, B-buňky stresované teplem, C-45ppm, D-90ppm 

arsenu. 

C 

D 
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5. 19. Obsah rozpustných sacharidů u hairy roots kultur křenu 

vystavených působení arsenu (1. experiment) 

V tomto pilotním experimentu s kulturami hairy roots byly zvoleny pouze čtyři varianty. 

V dalších opakování jsme se rozhodli, že přidáme ještě varianty se 45ppm arsenu. Obsah 

celkových sacharidů se snižoval se vzrůstající koncentrací u 5 a10ppm. Nejnižší hodnoty 

zjištěné u varianty 10ppm byly průkazně odlišné od kontroly.  Nejvyšší koncentrace 

arsenu v médiu vyvolala vzestup obsahu rozpustných sacharidů na hodnoty srovnatelné 

s neošetřenou kontrolou.  (Graf 27).  V podílu sacharidů jsou všechny varianty téměř 

shodné až na variantu 10ppm, která vykazuje nejvyšší podíl sacharózy a nejnižší podíl 

fruktózy (Graf 28). Obrázek 23 prezentuje kultury  hairy roots křenu použité v tomto 

experimentu. 

   

 

 

 

 

    

Graf 27: Obsah endogenních sacharidů u kultury 

hairy roots Armoracia rusticana pod vlivem arsenu. 

5ppm, 10ppm a 30ppm varianty množství dodaného 

arsenu. Úsečky nad sloupci znázorňují směrodatné 

odchylky jednotlivých celkových sacharidů. Rozdílná 

písmena znamenají statisticky významný rozdíl na 

hladině α=0,05, one-way ANOVA, n=5-7 

 

Graf 28: Podíl endogenních sacharidů u kultury 

hairy roots Armoracia rusticana pod vlivem 

arsenu. Podíl je vyjádřen v %. 5ppm, 10ppm a 

30ppm varianty množství dodaného arsenu. 

 

Obrázek 23: Kultivace hairy 

roots Armoracia rusticana. 

Snímky jsou pořízené na konci 

experimentu před odběrem 

vzorků. Erlenmayerovy baňky 

s kulturami jsou seřazeny 

následovně: kontrola, 5ppm, 

10ppm, 30ppm arsenu. I při 

vyšších koncentracích arsenu 

můžeme pozorovat, že růst 

kultur není příliš ovlivněn 
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5. 20. Obsah rozpustných sacharidů u hairy roots kultur křenu 

vystavených působení arsenu (2. experiment) 

Ve druhém opakování  experimentu s hairy roots křenu byla přidána ještě další varianta se 

45ppm arsenu.  Ošetření arsenem vedlo ke snížení obsahu sacharidů u všech 

experimentálních variant. Mezi jednotlivými ošetřeními arsenem nebyl pozorován 

významnější rozdíl. (Graf 29). Všechny arsenem ovlivněné se průkazně liší od kontroly. 

Žádná výrazná změna nebyla nalezena v podílu sacharózy na celkovém obsahu sacharidů 

(Graf 30).  

   

 

 

 

 

5. 21.  Obsah škrobu u  hairy roots kultur křenu vystavených působení 

arsenu (2. experiment) 

V opakování experimentu s hairy roots křenu obsahovala největší množství škrobu 

varianta kontrolní, avšak směrodatná odchylka je velmi vysoká (Graf 31). Pokles obsahu 

škrobu vykazují všechny varianty ošetřené arsenem. Hodnoty pro variantu 45ppm jsou 

statisticky významně odlišné od kontroly. 

Graf 29: Obsah endogenních sacharidů u kultury 

hairy roots Armoracia rusticana pod vlivem 

arsenu. 5ppm, 10ppm, 30ppm a 45ppm varianty 

množství dodaného arsenu. Úsečky nad sloupci 

znázorňují směrodatné odchylky jednotlivých 

celkových sacharidů. Rozdílná písmena znamenají 

statisticky významný rozdíl na hladině α=0,05, one-

way ANOVA, n=5-7 

 

Graf 30: Podíl endogenních sacharidů u kultury 

hairy roots Armoracia rusticana pod vlivem 

arsenu. Podíl je vyjádřen v %. 5ppm, 10ppm, 30ppm 

a 45ppm varianty množství dodaného arsenu. 
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5. 22. Obsah rozpustných sacharidů u hairy roots kultur křenu 

vystavených působení arsenu (3. experiment) 

Ve třetím opakování experimentu hairy roots 3 byl obsah celkových sacharidů u variant 

ošetřených arsenem téměř vyrovnán (Graf 32). Nejvíce rozpustných sacharidů bylo ve 

variantě kontrola. Nicméně statisticky významný pokles obsahu sacharidů ve srovnání 

s kontrolou byl nalezen pouze u variant 5 a 45ppm. V podílu sacharidů jsou všechny 

varianty také téměř vyrovnané (Graf 33). Nejmenší podíl sacharózy je v kontrolní variantě. 

     

 
Graf 32: Obsah endogenních sacharidů u kultury 

hairy roots Armoracia rusticana pod vlivem 

arsenu. 5ppm, 10ppm, 30ppm a 45ppm varianty 

množství dodaného arsenu. Úsečky nad sloupci 

znázorňují směrodatné odchylky jednotlivých 

celkových sacharidů. Rozdílná písmena znamenají 

statisticky významný rozdíl na hladině α=0,05, 

one-way ANOVA, n=5-7 

 

Graf 33: Podíl endogenních sacharidů u kultury 

hairy roots Armoracia rusticana pod vlivem 

arsenu. Podíl je vyjádřen v %. 5ppm, 10ppm, 

30ppm a 45ppm varianty množství dodaného 

arsenu. 

 

Graf 31: Obsah škrobu u hairy roots křenu 

pod vlivem arsenu. Kontrola, 5ppm,  

10ppm, 30ppm a 45ppm varianty množství 

dodaného  arsenu Úsečky nad sloupci 

znázorňují směrodatné odchylky. Rozdílná 

písmena znamenají statisticky významný 

rozdíl na hladině α=0,05, one-way ANOVA, 

n=5-7 
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5. 23.  Obsah škrobu u  hairy roots kultur křenu vystavených působení 

arsenu (3. experiment) 

V třetím opakování experimentu s hairy roots křene můžeme pozorovat největší množství 

škrobu v kontrolní variantě, která je statisticky shodná s variantou 5ppm (Graf 34). 

S dalším zvýšením koncentrace arsenu došlo k výraznému poklesu obsahu škrobu. 

Hodnoty pro 10, 30, 45ppm jsou statisticky průkazně odlišné od kontroly, mezi sebou se 

ovšem průkazně neliší.   

 

Graf 34: Obsah škrobu u hairy roots křenu 

pod vlivem arsenu. Kontrola, 5ppm,  

10ppm, 30ppm a 45ppm varianty množství 

dodaného  arsenu. Úsečky nad sloupci 

znázorňují směrodatné odchylky. Rozdílná 

písmena znamenají statisticky významný 

rozdíl na hladině α=0,05, one-way ANOVA, 

n=5-7 
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6. Diskuze 

V životním prostředí se nikdy nevyskytuje kontaminace pouze jedním těžkým kovem. 

Půdy, které jsou kontaminované často širokým spektrem těžkých kovů, jsou půdy obvykle 

pocházející z výsypek (Suchara et al. 2011). Pokud však máme rostlinu, kterou chceme 

experimentálně pěstovat na takové půdě, tak nevíme přesně, který z těžkých kovů na ní 

může přednostně působit. I když tato půda může obsahovat vysoké množství určitého 

těžkého kovu, tak netušíme, jestli zrovna tento kov je ve formě přijatelné pro rostlinu 

nebo se vyskytuje ve sloučenině, kterou rostlina přijmout nemůže, a tudíž nemá ani vliv 

na její metabolismus. Naopak třeba kovy, které jsou v půdě přítomny v hladinách nižších, 

mohou být ve formách přijatelných a mít toxický vliv na rostlinu. Protože nevíme přesně, 

kterým kovům se rostlina v tomto prostředí brání, nemůžeme ani cíleně studovat 

mechanismus obrany těchto rostlin. Ve výsypkových půdách kontaminovaných těžkými 

kovy, které byly použity v experimentu, se vyskytuje široké spektrum těžkých kovů. 

Pocházejí z oblasti Sokolovské pánve v západních Čechách. Pro tuto oblast je 

charakteristická dlouhodobá těžba hnědého uhlí. Mezi těžké kovy, které se vyskytují 

v těchto výsypkách, patří Ag, Al, As, Be, Bi, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, Hg, La, Li, Mo, Nd, Ni, Pr, 

Sb, Se, Sn, Sr, Th, U, V a Y (Suchara et al. 2011). Tyto výsypky obsahují především vysoké 

množství As, Hg a Cu. Zároveň mají velice nízkou hodnotu pH. Právě proto, abychom 

zjistili účinky jen jediného kovu a mechanismus, jakým na rostlinu tento konkrétní kov 

působí a zároveň mechanismus jakým se mu rostlina brání, vybrali jsme tedy těžký kov 

rtuť. Právě rtuť se nachází ve vysokých koncentracích v těchto výsypkových substrátech. 

Forma, kterou byly rostliny tabáku ošetřovány, je HgCl2, která je pro rostliny dostupná. 

Pokud rostlina roste v prostředí kontaminovaném těžkými kovy, nepůsobí na ní stres jen 

toxicity kovů, ale také ostatních podmínek prostředí jako je sucho, extrémní teplota, 

vysoká ozářenost a další. Proto jsme k experimentálnímu účelu zvolili prostředí ve 

skleníku, abychom eliminovali ostatní stresy a mohli zjistit, jak stres způsobený právě 

tímto těžkým kovem působí na rostlinu. Zaměřili jsme se na ovlivnění sacharidového 

metabolismu. Sacharidový metabolismus je nepochybně jeden z klíčových ukazatelů stavu 

rostliny a je právě jedním z prvotních cílů toxicity způsobené 
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 těžkými kovy. Porozumění mechanismům odpovědi na vystavení rostliny působení 

těžkých kovů je ovšem nutnou podmínkou pro využití rostlin při fytoremediaci.  

Dalším těžkým kovem, který se ve vysokých koncentracích nacházel ve výsypkách, 

byl arsen. Prací na téma metabolických změn při vystavení stresu působením těžkých 

kovů je málo, však ještě méně je prací, které se zabývají reakcemi na úrovni změn 

sacharidového metabolizmu. Pokud již nějaké jsou, tak jsou většinou vztaženy na klíčení 

semen, či růst sazenic. Většina prací všeobecně pojednávajících o arsenu se týká 

především jeho vlivu na rýži, která je schopná poměrně dobře arsen přijímat a 

transportovat do nadzemních částí (Ma et al. 2008). Pokud budeme uvažovat tyto 

výsledky z hlediska využití rostlin pro fytoremedici, pak je pro nás rýže málo zajímavá. 

Nadějné jsou rostliny, které v prostředí, kde má fytoremediace probíhat, rychle rostou a 

akumulace biomasy je vysoká (Tripathi et al. 2007). Rostliny tabáku, které jsme vybrali pro 

naše experimenty, právě tyto vlastnosti splňují, protože se jedná o rostliny rychle rostoucí 

s velkým vzrůstem. Nedávno se také objevily práce, které prokazují, že tabák je schopen 

akumulovat jeden z těžkých kovů - uran (Stojanović et al. 2012). Pokud je potvrzeno, že 

určitý kultivar tabáku je schopen akumulovat uran, není vyloučené, že by mohl 

akumulovat také další těžké kovy např. právě arsen. Tabáky cv. Samsun použité v této 

práci rostly poměrně dobře i v přítomnosti rtuti, na první pohled nejevily žádné známky 

toxicity (obrázek 12 - Vzhled rostlin použitých v experimentu s aplikací rtuti). 

 

6. 1. Vliv rtuti na rozpustné sacharidy a škrob u rostlin Nicotiana 

tabacum cv. Samsun 

Obsah sacharidů ve výsypkových variantách se od kontroly téměř nelišil. Výsypkové půdy 

sice obsahují velké množství těžkých kovů, ale v jakých formách, a jak jsou dostupné pro 

rostliny, není příliš známo. Je možné, že právě arsen či rtuť, které jsou v těchto půdách 

nejvíce zastoupeny, jsou v nepřijatelné formě pro rostliny, tudíž nemohly ani významně 

ovlivnit metabolismus rostlin, tedy i metabolismus sacharidový.     

 O vlivu arsenu na sacharidový metabolismus není příliš mnoho publikací. O vlivu 

rtuti na sacharidový metabolismus jsem nenašla publikaci žádnou. Právě u variant, které 

byly zalévány pouze roztokem chloridu rtuťnatého, došlo k významnému zvýšení 
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rozpustných sacharidů oproti kontrole i oproti výsypkovým variantám. Zároveň v podílu 

sacharidů došlo ke snížení podílu sacharózy, jež bylo samozřejmě doprovázeno navýšením 

podílu hexóz. Navýšení podílu hexóz může být součástí osmotického přizpůsobení. 

Druhým možným vysvětlením je snížení metabolického požadavku na sacharidy vedoucí 

k jejich akumulaci (Krsek 2009). HgCl2 je forma rtuti pro rostliny velice dobře dostupná, 

ovlivňuje vodní provoz rostlin a tím také transport CO2 do míst karboxylace 

v chloroplastech (Terashima a Ono 2002). Tím, že ovlivňuje transport CO2 ovlivňuje také 

účinnost fotosyntézy a tudíž by tak mohla ovlivnit i sacharidový metabolismus. V tomto 

případě se však cukry akumulovaly a potom rtuť nemohla ovlivnit sacharidový 

metabolismus přes transport CO2. Jelikož rtuť významně ovlivňuje vodní provoz hlavně 

přes aquaporiny, mohly by rostliny tabáku akumulovat cukry, aby přispívaly 

k osmoprotekci při nedostatku vody. Zvýšení obsahu sacharidů pozoroval při stresu 

chladem Krsek (2009) u tkáňových kultur jabloně (Malus domestica cv. Šampion Red). 

Obsah škrobu byl ve výsypkových i rtuťových variantách nižší oproti kontrole.  Snížení 

obsahu škrobu pozoroval např. Guanqiu et al. (2007) u rostlin mangrovníků (Aegiceras 

corniculatum) pod vlivem těžkých kovů. Snížení obsahu škrobu může být důsledkem 

zvýšení jeho hydrolýzy, a tím by mohlo dojít k navýšení rozpustných sacharidů, jak uvádí 

např. Kim et al. (2003) u borovice lesní (Pinus sylvestris). 

 

6. 2. Vliv arsenu na rozpustné sacharidy a škrob u rostlin Nicotiana 

tabacum cv. Samsun 

Rostliny tabáku byly v následujícím experimentu vystaveny dalšímu shora 

zmíněnému kontaminujícímu těžkému kovu - arsenu. Výsledky ze skleníkových pokusů 

s rostlinami tabáku vystavenými působení arsenu ukázaly v obou případech malý vliv 

arsenu na obsah celkových sacharidů u variant s 30 ppm arsenu v kultivačním médiu. Pro 

vyšší koncentraci arsenu -60 ppm- byly výsledky rozdílné. V pilotním pokusu v roce 2012 

ukázaly výsledky stanovení celkových sacharidů snížení oproti kontrole. Při opakování 

experimentu v další sezoně byly výsledky u varianty 60ppm opačné. Nejvyšší množství 

sacharidů bylo tedy ve variantě 60ppm.  Rostliny obecně odpovídají na zvýšenou 

koncentraci těžkých kovů změnami obsahu sacharidů (Samarakoon a Rauser 1979). 
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U mnoha rostlinných druhů, byla zjištěna akumulace rozpustných cukrů při různých 

stresových podmínkách (Dubey a Singh 1999). Rozdíly ve výsledcích těchto experimentů si 

lze vysvětlit odlišnými klimatickými podmínkami při kultivacích. V  roce 2012 bylo 

v průběhu experimentu celkem vyrovnané počasí bez větších výkyvů, zatímco v roce 2013 

bylo počasí variabilní. Kromě zvýšené koncentrace arsenu tedy působila na stav rostlin 

také zátěž změn teploty – počasí bylo nejprve chladné a potom velmi horké, a to by 

mohlo ovlivnit také výsledky obsahu sacharidů. Zatímco v experimentu v roce 2012 byly 

rostliny stresované arsenem schopné růstu ještě i na konci experimentu, ve druhém 

opakování byly rostliny na konci experimentu již téměř mrtvé. U obou opakování však 

můžeme pozorovat s narůstající koncentrací arsenu snížení podílu sacharózy doprovázené 

zvýšením podílu hexóz (glukózy a fruktózy). Snížení obsahu sacharózy pozorovali i Wang a 

Stutte (1992) u tkáňových kultur jabloně (Malus domestica cv. Jonathan) vystavených 

působení zasolení. U mnoha rostlinných druhů, byla zjištěna akumulace rozpustných 

cukrů při různých stresových podmínkách, mezi něž patří i těžké kovy (Dubey a Singh 

1999). Akumulace cukrů přispívá k regulaci vnitřní osmolarity a ochraně biomolekul a 

membrán, dále také k  osmoregulaci svěracích buněk, které kontrolují stomatální pohyb a 

regulují vodní tok (Talbott a Zeiger 1993).  Zvýšení obsahu redukujících cukrů pozorovali 

např. i Mishra a Dubey (2008) u sazenic rýže ošetřených arsenem.  

Ovlivněním sacharidového metabolismu byl pravděpodobně u rostlin tabáku 

následně ovlivněn i růst rostlin. Rostliny byly zakrslé, povadlé, s chlorózou na listech 

přecházející v léze a u některých docházelo až k úhynu. Především ve druhém opakování 

experimentu byly některé rostliny mrtvé. Přítomnost arsenu významně ovlivnila i obsah 

škrobu. Při koncentraci 30ppm došlo k poklesu obsahu škrobu oproti kontrole, zatímco ve 

vyšší koncentraci arsenu 60ppm se obsah škrobu oproti kontrole průkazně zvýšil. Zvýšení 

obsahu škrobu pozorovali i  Verma a Dubey (2001)u sazenice rýže (Oryza sativa) při 

kontaminaci kadmiem, arsenem (Jha a Dubey, 2005) a hliníkem (Mishra and Dubey, 2008). U 

hrachu setého (Pisum sativum) bylo při kontaminaci kadmiem zjištěno, že těžké kovy ovlivňují 

enzymy metabolismu škrobu snížením jejich aktivity, následkem toho pak dochází k akumulaci 

škrobu, (Devi et al. 2007). 
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6. 3. Experimenty s  kulturami in vitro 

Jelikož experimenty prováděné ve skleníku mají i jisté nevýhody, tak další experimenty 

týkající se vlivu arsenu na sacharidový metabolismus probíhaly pouze in vitro. Ve skleníku, 

kdy aplikujeme určité množství roztoku příslušné sloučeniny arsenu k jednotlivým 

rostlinám, není zaručené, že se ke každé rostlině dostane shodné množství arsenu, část 

vody se může vypařit, rostliny často bývají napadeny hmyzem a i některé další faktory 

mohou zkreslovat výsledky. Proto, aby se zamezilo těmto vlivům, využili jsme k dalším 

experimentům kultury pěstované in vitro. 

V publikacích, které se zabývají studiem vlivu kontaminantů na rostliny ve spojitosti s 

fytoremediacemi, se rostlinná pletiva kultivovaná in vitro zdají být doporučována jako 

velmi zajímavý systém. Přičítá se jim řada experimentálních výhod, a to zejména ve 

studiích, kde jsou zjišťovány skutečné metabolické schopnosti rostlinných buněk pro 

detoxifikaci polutantů, a kde díky aseptické kultivaci nedochází ke zkreslování výsledů 

 působením mikroorganismů. Nicméně je otázka, do jaké míry mohou být výsledky 

získané studiem rostlinných pletiv použity k predikci, jak by odpovídala celá rostlina. 

Ukazuje se, že vypovídací hodnota těchto experimentů je často dobrá a nadto využití 

kultivovaných pletiv umožňuje redukci nákladů, které vyžadují experimenty s celými 

rostlinami (Doran 2009). 

6. 4. Tkáňové kultury Nicotiana tabacum  

Tkáňové kultury pro experimenty s arsenem byly zvoleny proto, že práce s těmito 

kulturami in vitro je relativně snadná. Je možná dobrá kontrola podmínek kultivace 

(teploty, ozářenosti, dostupnosti živin) včetně přesné aplikace sledovaných prvků a 

zároveň snadnější manipulace při zpracování odebraných vzorků. Nediferenciované 

buňky, velká biomasa, snadnost pěstování kultury a výborná sekvestrace arsenu jsou 

ideálními vlastnostmi pro studium mechanismů odpovědí arsenu na nediferencované 

úrovni (Yang et al. 2007). Stále ale přetrvávají pochybnosti, zda buňky rostoucí in vitro 

odpovídají stejným nebo alespoň podobným způsobem na vystavení arsenu, jako celé 

rostliny. Všeobecně je velmi málo známo o mechanismech v buněčných kulturách 

podílejících se na odpovědi/toleranci vůči těžkým kovům (Rai et al. 2012). U rostlin 

celistvých je ale situace podobná.   



94 

 

 Kultury tabáku in vitro se často používají jako model pro analýzu metal-DNA interakce 

(Taddei et al. 2007). Za pomoci kultur pěstovaných in vitro je možné získávat nové 

informace o proměnách obsahů endogenních sacharidů nezávisle na snížení rychlosti 

fotosyntézy, které se často projevuje pod vlivem abiotických stresů, mezi něž patří i těžké 

kovy (Rejšková 2003). 

 

 

 

6. 5. Tkáňové kultury Nicotiana tabacum cv. Virginia Bright Italia VBI-

0 

Tkáňové kultury VBI-0 Nicotiana tabacum cv. Virginia Bright Italia se zdají být vůči arsenu 

velmi tolerantní. I při relativně vysokých koncentracích arsenu (30ppm) rostly buňky 

kultury překvapivě dobře.  Při nejvyšší variantě (45ppm) byl dokonce jejich přírůstek 

biomasy vyšší oproti variantě 30ppm. Ačkoli tedy nebyl růst působením vysokých 

koncentrací arsenu výrazně ovlivněn, tak bylo patrné zabarvení do červena. U obou 

opakování byly růstové koeficienty podobné. Proč kultury při koncentraci arsenu 45ppm 

zvýšily svůj růst lze pouze spekulovat. Je možné, že ve snaze vyhnout se vysoké 

koncentraci arsenu, buňky přijímaly hodně vody. Publikací o vlivu arsenu na tkáňové 

kultury jsem nenašla mnoho. Jednou z nich je publikace o vlivu arsenu na kalusy Brassica 

juncea (Rai et al. 2012), kde zkoumají vliv vápníku na akumulaci arsenu, růstové 

charakteristiky však autoři neuvádějí. Se zvýšením nárůstu biomasy pod vlivem arsenu se 

můžeme setkat u některých rostlin - stimuluje klíčení semen a růst kořenů a stonku např. 

u pšenice, hrachu, dále také u bazalky (Ocimum ssp.), kde arsen zvýšil nárůst biomasy a 

sušiny a dokonce zvýšil i obsah esenciálních olejů (Li et al. 2007, Dho et al. 2010, Siddiqui 

et al. 2013). Toto bylo experimentálně dokázáno ale pouze při nízkých koncentracích 

arsenu. Při vyšších koncentracích se růst opět snížil. Yang et al. (2007) studovali akumulaci 

arsenu a odpovědi u tkáňových kultur křídelnice (Pteris vittata) a huseníčku (Arabidopsis 

thaliana). Uvádějí, že křídelnice akumulovala více arsenu, toleruje vyšší AsV koncentraci a 

všeobecně ukázala méně symptomů toxicity ve srovnání s kulturou huseníčku. Kultury 

křídelnice zvětšily svůj růst v přítomnosti arsenu. Křídelnice je však hyperakumulátor 
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arsenu, tudíž nemůžeme tyto kultury přímo srovnávat. Je však možné, že kultury tabáku 

VBI-0 jsou k arsenu tolerantní. U těchto kultur se měřil pouze obsah sacharidů, množství 

arsenu nikoliv. Možná by bylo zajímavé změřit v těchto kulturách i obsah arsenu a zjistit, 

zdali můžou arsen akumulovat ve velkém množství, nebo dokážou omezit jeho příjem, tak 

aby nezpůsobil žádnou toxicitu. Autoři Yang et al. (2007) dále uvádějí, že už při nízkých 

koncentracích (0.2 mM) se u huseníčku objevilo hnědé zbarvení, jež naznačuje, že některé 

buňky byly mrtvé nebo by také mohly akumulovat fenolické látky.  

Při hodnocení viability kultur VBI-0 nebyl zjištěn významný podíl buněk, které by 

byly mrtvé ve vysokých koncentracích. Podíl mrtvých buněk jen mírně přesahoval podíl 

buněk živých i při koncentraci 90ppm arsenu v médiu. V menší koncentraci 45ppm arsenu 

byl podíl celkem vyrovnaný. Faktem je, že hodnocení viability bylo pouze orientační a 

proto z toho nemůžeme vyvozovat žádné velké závěry. Nicméně i ve variantě 90ppm bylo 

pozorováno dost živých buněk, což svědčí o tom, že buněčné kultury VBI-0 jsou schopny 

mít značnou životaschopnost i ve vysokých koncentracích arsenu.  

U tkáňových kultur VBI-0 jsme zkoušeli i metodu detektce ROS pomocí CeLLRox 

Green. Jak už bylo řečeno v metodice, tato metoda se používá dosud jen u živočišných 

buněk. Ačkoli jsme nechali činidlo působit dostatečně dlouho dobu, tak výsledky při 

zvoleném postupu nejsou příliš pozitivní. Pronikání činidla do buněk brání pravděpodobně 

buněčná stěna. Ačkoliv ve vyšších koncentracích arsenu a ve variantě stresované teplem 

byly nalezeny nějaké buňky s detekcí ROS, tak se tato metoda neukázala jako příliš 

vhodná k tomuto účelu. Další komplikací byla velmi vysoká autofluorescence buněk.  Aby 

v tak vysokých koncentracích arsenu bylo nalezeno tak málo buněk s produkcí ROS je 

zcela nepravděpodobné. Sledování ROS v rostlinných buňkách pomocí CeLLRox Green 

v odlišném experimentálním uspořádání se ukázalo jako velmi citlivá metoda (Jan Černý, 

2013 osobní sdělení), tedy je třeba výsledky získané s kulturami VBI-0 ověřit za jiných 

experimentálních podmínek.   

Obsah celkových sacharidů u VBI-0 neukázal žádné velké rozdíly mezi variantami. Mezi 

variantami došlo pouze k mírnému kolísání sacharidů. Ani podíly sacharidů neukázaly 

žádné odlišnosti. Podíl sacharózy je ve všech variantách téměř vyrovnaný. Zdá se, že tyto 

kultury pravděpodobně nebyly arsenem příliš stresovány, a tak ani nedošlo k zahájení 

výraznější stresové odpovědi, která by mohla vést k ovlivnění sacharidové bilance.  Stejné 
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to bylo i u obsahu škrobu, který byl v prvním opakování vyrovnaný. Pouze ve druhém 

opakování došlo k výraznému poklesu ve variantách 30 a 45 ppm.  

 

6. 6. Tkáňové kultury Nicotiana tabacum cv. Samsun 

Tyto tkáňové kultury se zdály být vůči arsenu mnohem více senzitivní oproti linii VBI-0. 

Zatímco buňky VBI-0 snášely velmi vysoké koncentrace arsenu, tak tkáňové kultury cv. 

Samsun byly značně stresovány již při koncentraci 10ppm. Už při 5ppm byl signifikantně 

snížen růstový koeficient. Ve vyšší koncentraci (10ppm) již některé kultury byly tmavé a 

růst nebyl žádný. V nejvyšších koncentracích arsenu (30 a 45ppm) již byla pro některé 

kultury tato koncentrace téměř letální. Kultury byly velmi tmavé, dehydratované. Růstový 

koeficient tedy vyšel dokonce v záporných hodnotách. Podobné výsledky měli i Taddei et 

al. (2007), kteří studovali vliv mědi na tkáňové kultury Nicotiana glauca. Tyto kultury po 

aplikaci těžkého kovu snížily také růst biomasy. Podobné to bylo třeba u tkáňových kultur 

huseníčku, kde již nízká koncentrace arsenu byla pro kultury značně stresující, a tudíž 

zastavily růst. V publikacích, kde se studuje vliv arsenu na rostliny ve většině případů 

dochází k omezení růstu rostlin, také k chlorózám, vadnutí či dokonce smrti (Päivöke a 

Simola 2001, Shaibur et al. 2009, Rahman et al. 2007, Abedin et al. 2002, Chakrabarty et 

al. 2009 a další). 

V obsahu sacharidů byla jednotlivá opakování s těmito kulturami variabilní. V prvním 

experimentu byl obsah sacharidů spíše vyrovnaný, k nárůstu došlo jen při koncentraci 

30ppm oproti kontrole. Ve druhém opakování došlo k výraznému zvýšení obsahu 

celkových sacharidů.  Jak již bylo řečeno, tyto kultury jsou vůči arsenu velmi citlivé, tím si 

můžeme vysvětlit nejednotnou reakci v obsahu sacharidů při vystavení arsenu. Lze 

předpokládat, že u tak citlivé kultury bude velmi záležet na velikosti inokula, které se 

ovšem pro jednotlivá opakování v rámci experimentu liší. Je tedy potřeba zvýšit počet 

měřených vzorků v dalších opakováních tohoto experimentu (které byly odebrány a jsou 

připraveny k měření), abychom měli jednotnější závěry. Zvýšení obsahu celkových 

sacharidů sledoval na tkáňových kulturách jabloně např. Satiropoulos (2007) při stresu 

způsobeném zasolením nebo Krsek (2009) u buněčných kultur jabloně, kde došlo také ke 

zvýšení obsahu sacharidů vlivem stresu salinity.  
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Stejně jako se v jednotlivých opakováních liší některé varianty sacharidů, tak u škrobu jsou 

výsledky také nejednotné. V prvním opakování došlo k mírnému zvýšení obsahu škrobu 

při nižších koncentracích arsenu, při vyšších pak došlo ke snížení obsahu škrobu oproti 

kontrole.  Ve druhém opakování měly všechny varianty menší obsah škrobu. Stejně tak 

tomu bylo u experimentu s hairy roots, které měly také snížený obsah škrobu vlivem 

ošetření arsenem. Snížení obsahu škrobu pravděpodobně pomohlo k navýšení 

rozpustných sacharidů vlivem zvýšené hydrolýzy škrobu (Kim et al. 2003).  

 

6. 7. Vliv arsenu na sacharidový metabolismu kultur hairy roots křene 

Biologické chování hairy roots nabízí velkou míru autenticity a podobnost s 

netransformovanými kořeny, protože jsou pletiva organizovaná s větší podobností 

struktury a funkce celým rostlinným orgánům a větší genotypovou a fenotypovou 

stabilitou ve srovnání s nediferencovanými rostlinnými kulturami (Flores 1987). Hairy 

roots se široce používají pro studování příjmu, toxicity a tolerance některých kovů, např. 

arsenu (Sato et al. 1991). 

V pilotním experimentu s hairy roots kulturami jsme zvolili pouze 4 varianty, 

abychom věděli, zdali jsou vůbec schopné tyto kultury růst v přítomnosti vyšší 

koncentrace arsenu. Když bylo jasné, že kultury jsou schopné růst v médiu obsahující 

30ppm arsenu, přidali jsme ještě jednu variantu – 45ppm arsenu – stejně jako u 

tkáňových kultur tabáků. Ačkoli hairy roots byly schopny růst v těchto vyšších 

koncentracích, tak na první pohled bylo vidět, že tvoří mnohem více postranních kořínků 

než varianty s nižšími koncentracemi.   

Obsah rozpustných sacharidů v experimentech s hairy roots byl ve všech 

variantách poměrně ve vyrovnaném množství. Pouze v prvním opakování byl u 10ppm 

snížen obsah sacharidů a zároveň výrazně zvýšený podíl sacharózy doprovázený snížením 

podílů fruktózy a glukózy. I u ostatních opakování byl podíl sacharózy lehce vyšší ve všech 

variantách. Ačkoli rostliny při působení stresu těžkými kovy většinou snižují koncentraci 

sacharózy ve prospěch monosacharidů, tak některé rostliny naopak zvyšují hladinu 

sacharózy. Příkladem může být okurka setá (Cucumis sativa), která akumuluje sacharózu 
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v listech, pokud je vystavena kontaminaci mědí (Alaoui – Sosse et al. 2004). Důvodem 

akumulace sacharózy může být to, že aktivita alkalické invertázy není inhibována těžkými 

kovy, zatímco aktivity obou kyselých invertáz ovlivněny těžkými kovy jsou. Extracelulární 

kyselá invertáza je zapojena v regulaci síly sinku a v produkci hexóz při abiotickém a 

biotickém stresu, který potřebuje rychlou indukci sinkového metabolismu pro schopnost 

aktivovat kaskádu defenzivních odpovědí a zprostředkování fyziologické adaptace (Sturm 

1999; Roitsch et al. 2003). Snížení obsahu celkových sacharidů pozorovala také Rejšková 

(2003) u olivy kultivované v in vitro podmínkách pod vlivem zasolení. Obsah škrobu v 

experimentech s hairy roots s narůstající koncetrací arsenu spíše klesal. Vyjímkou je druhé 

opakování - varianta 10ppm, kde došlo k prudkému nárůstu oproti kontrole. Při 

kontaminaci těžkými kovy dochází většinou k akumulaci škrobu, jako např. u kontaminace 

arsenem a hliníkem u sazenic rýže (Jha a Dubey 2005, Mishra a Dubey 2008). Ale naopak 

snížení množství škrobu bylo pozorováno u rostlin mangrovníků či borovice, jak již bylo 

popsáno výše (Guangqiu et al. 2007, Kim et al. 2003). 

 

Experimenty prokázaly vliv studovaných těžkých kovů na růst a metabolismus sacharidů. 

Zároveň můžeme pozorovat, že reakce rostlin a kultur in vitro na působení těžkých kovů na 

úrovni sacharidového metabolismu rozhodně není jednotná. Je potřeba ještě tyto 

experimenty zopakovat a zvýšit množství analyzovaných vzorků tak, aby bylo možné 

spolehlivě postihnout i méně výrazné důsledky působení těžkých kovů např. při nižších 

koncentracích kontaminantů.  
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7. Závěry 

Působení arsenu a rtuti vyvolalo změny v obsahu sacharidů téměř u všech použitých 

experimentálních rostlin a rostlinných kultur v  podmínkách in vitro.  

Rostliny tabáku Nicotiana tabacum cv. Samsun pod vlivem rtuti vykazují  

 zvýšení celkového obsahu rozpustných sacharidů  

 snížení podílu sacharózy v sacharidovém spektru 

 

Rostliny tabáku Nicotiana tabacum cv. Samsun na působení arsenem reagují  

 při vyšších koncentracích snížením růstu rostlin až jejich úhynem  

 snížením obsahu sacharózy v sacharidovém spektru 

U tkáňových kultur tabáku Nicotiana tabacum cv. Samsun při působení arsenem 

dochází  

 ke snížení obsahu sacharózy. Avšak s narůstající koncentrací arsenu dochází 

k navýšení obsahu sacharózy a signifikantnímu ovlivnění růstového koeficientu  

 

Tkáňové kultury Nicotiana tabacum linie VBI-O při ošetření arsenem vykazují   

 mírné změny obsahu i zastoupení jednotlivých sacharidů ve spektru, malé změny 

v obsahu škrobu, se vzrůstající koncentrací arsenu se prohlubují ovlivnění 

růstového koeficientu, avšak mnohem méně významně než u tkáňové kultury cv. 

Samsun.  

 značnou toleranci vůči tomuto stresovému vlivu  

 

Tkáňové kultury hairy roots Armoracia rusticana na působení arsenu reagují 

 snížením obsahu rozpustných sacharidů 

 snížením obsahu škrobu 
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