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Abstrakt - In Czech 

 V této práci jsem zkoumala vliv složení kultivačního média na rostliny 

Nicotiana tabacum L., Petit Havana SR1 pěstované in vitro v Murashige-Skoogově 

agaru na aktivitu enzymů souvisejících s metabolismem dusíku (NR, GS, GOGAT, 

NAD+-GDH a NADP+-GDH) a enzymů Hatchova a Slackova cyklu (PEPC, NADP-ME, 

PPDK). Rostliny byly rozřazeny do skupin dle složení kultivačního média. Vznikly tak 

skupiny kontrolních rostlin, rostlin stresovaných nedostatkem dusíkatých látek a 

rostlin pěstovaných na kaseinu a glutaminu jako jediném zdroji dusíku pro rostlinu. 

 Tyto skupiny byly dále rozděleny na rostliny, které byly pěstovány 

v přítomnosti 1,5% sacharosy jakožto dodatečném zdroji uhlíku a rostliny pěstované 

bez přídavku sacharosy. 

 Rostliny stresované nedostatkem zdrojů dusíku v médiu vykazovaly  pokles 

aktivity všech enzymů tj. NR, GS, GOGAT, NAD+-GDH a NADP+-GDH vzhledem ke 

kontrolním rostlinám. Pouze u enzymu PPDK došlo vůči kontrolním rostlinám 

k nárůstu aktivity. 

 Rostliny pěstované na médiu obsahujícím kasein většinou vykazovaly nižší 

aktivity než rostliny kontrolní. Výjimkou byly enzymy GS a NADP-ME. 

 Ve většině případů byla enzymatická aktivita stanovovaných enzymů nižší u 

rostlin pěstovaných bez přítomnosti 1,5% sacharosy v médiu oproti rostlinám 

pěstovaným se sacharosou v médiu. Výjimku tvořily enzymy GS a NADP-ME, kde 

došlo ke zvýšení aktivity. 
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Seznam použitých zkratek 

 

AAP aminokyselinová permeasa 

ADP adenosindifosfát  

ATP adenosintrifosfát 

C rostliny pěstované na médiu, obsahující jako zdroj dusíku 

výhradně kasein 

C3 rostlina rostlina, která má jako první stabilní produkt fotosyntézy 

tříuhlíkatou sloučeninu 

C4 rostlina rostlina, jejíž první stabilní produkt fotosyntézy je čtyřuhlíkatá 

sloučenina 

CAM rostlina rostliny, ve kterých probíhá Crassulacean Acid Metabolism 

DTT dithiothreitol 

EDTA ethylendiamintetraacetát 

GDH glutamátdehydrogenasa 

g tíhové zrychlení 

G rostliny pěstované s glutaminem jakožto jediným zdrojem 

 dusíku pro rostlinu 

GOGAT glutamátsynthasa 

GS glutaminsynthetasa 

K  kontrolní rostliny 

LDH laktátdehydrogenasa 

NAD(H) nikotinamidadenindinukleotid (redukovaný) 

NADP(H) nikotinamidadenindiknukleotidfosfát (redukovaný) 

NADP-ME NADP dependentní malátdehydrogenasa 

NNEDD N-(1-naftyl)ethylendiamindihydrogenasa 

NO3  rostliny pěstované se sníženým množstvím dusíkatých látek v 

médiu 

NR nitrátreduktasa 

OAA oxalacetát 

OEP plastid outer envelope protein 

PEP fosfoenolpyruvát 
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PEPC fosfoenolpyruvátkarboxylasa 

PK pyruvátkinasa 

PPDK pyruvát, fosfátdikinasa 

ProT prolin transporter 

PVP polyvinylpolypyrrolidon 

+S rostliny pěstované v médiu s přidanou 2% sacharosou 

-S rostliny pěstované bez přídavku sacharosy v médiu 

TEMED N, N, N´, N´-tetramethylethylendiamin 

Tris tris(hydroxymethyl)aminomethan
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1 Úvod 
 

1.1 Metabolismus dusíku 

1.1.1 Koloběh dusíku 

 Největší zastoupení dusíku v přírodě je ve formě atmosférického dusíku N2. 

Dusík v této formě jsou schopny fixovat pouze některé bakterie, které N2 přeměňují 

na amonné ionty. Tyto amonné ionty mohou být nitrifikačními bakteriemi dále 

zpracovány na dusitanové ionty, to zapříčiňují například bakterie Nitrosomonas. 

Bakterie rodu Nitrobacter dusitanové ionty dále přeměňují na ionty dusičnanové. 

Dusičnanové ionty jsou pak hlavním zdrojem dusíku pro rostliny, které je postupně 

zabudovávájí do svých pletiv ve formě nukleových kyselin, proteinů a dalších 

biomolekul [1]. 

 

1.1.2 Využitelné zdroje dusíku pro rostliny 

 Rostliny jako zdroj dusíkatých látek využívají především dusík v anorganické 

formě NO3- rozpuštěný ve vodě nebo půdě, který jsou schopny asimilovat kořeny 

pomocí speciálních přenašečů [2][3]. Stejně tak jsou schopny využít dusíkaté látky ve 

formě amonných iontů. Další možností je fixace vzdušného dusíku, která může nastat 

pouze v případě symbiózy s bakteriemi jako jsou například Klebsiella, Azobacter nebo 

Rhizobium. Na kořenech rostlin se v takovém případě tvoří útvary zvané noduly, které 

obsahují symbiotické bakterie [1]. V případě potřeby mohou využít i dusík fixovaný 

v organických sloučeninách a to buď ve formě volných aminokyselin z půdy a nebo 

proteinů rozpuštěných v půdě [3] [4] [5]. 

  

1.1.3 Asimilace anorganického dusíku 

 Hlavním a pro rostlinu nejsnazším způsobem příjmu dusíkatých látek je 

transport dusičnanových iontů přes speciální přenašeče v kořenech, využívají 

symport se dvěma protony. Pokud rostlina přijme více dusičnanových iontů než je 

schopna zpracovat, ukládá je do vakuoly a využije je až v případě potřeby [2]. 
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 K asimilaci NO3- dochází u bylin převážně v listech, kam jsou dusičnanové 

ionty transportovány xylémem, u dřevnatých rostlin je významnější asimilace 

dusičnanových iontů kořeny. K redukci NO3- iontů dochází v cytosolu, kde jsou 

enzymem nitrátreduktasa převedeny na dusitanové ionty. Ty jsou transportovány do 

leukoplastu v případě asimilace kořeny a do chloroplastu v případě asimilace listy, 

v těchto místech dochází k jejich okamžité přeměně na amonné ionty 

nitritreduktasou. Amonné ionty jsou pak zabudovány do aminokyselin [1] [2]. 

 
Obr. 1: Příjem, asimilace a transport dusíkatých látek v rostlině. Červeně je vyznačena 
cesta pro asimilaci dusíku listy, černě pak cesta asimilace kořeny [2]. 
 

1.1.4 Enzymy podílející se na metabolismu dusíku 

1.1.4.1 Nitrátreduktasa 

 Systematický název: nitrit:NAD+ oxidoreduktasa, EC 1.7.1.1 (dále NR). 

 NR se vyskytuje v cytosolu a je hlavním enzymem účastnícím se asimilace 

dusíku. V přítomnosti NAD+ či NADP+ přeměňuje dusičnanové anionty na dusitanové 

[1] [2] [6] [7] [8]. 
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NO3- + NAD(P)H + H+ → NO2- + NAD(P)+ + H2O 

1.1.4.2 Glutaminsynthetasa 

 Systematický název: L-glutamát:amonium ligasa (ADP-tvořící), EC 6.3.1.2 (dále 

GS). 

 Katalyzuje přeměnu L-glutamátu na L-glutamin, za spotřeby ATP a NH4+ iontů 

[1]. 

 

L-glutamát + ATP + NH4+ → L-glutamin + ADP + Pi 

 

 Vyskytuje se jak v cytosolu tak  i chloroplastech. Forma vyskytující se v 

chloroplastech slouží k zabudování amonných iontů, pocházejících z fotorespirace či 

redukce dusičnanů. Tato forma je přítomna v listech rostlin, u C3 se v fotosynteticky 

neaktivních částech se nevyskytuje. Cytosolová forma enzymu se v listech téměř 

nevyskytuje, naopak její přítomnost ve fotosynteticky neaktivních částech je velmi 

důležitá. Zastává funkci reasimilace dusíku pocházejícího z aminokyselin a proteinů, 

ke kterému dochází především v procesu stárnutí [1] [7] [8][9]. 

 

1.1.4.3 Glutamátsynthasa 

 Systematický název: L-glutamát:NAD+ oxidorektasa (trasaminační), EC 1.4.1.14 

(dále GOGAT). 

 Katalyzuje reakci, kde z L-glutaminu je odštěpena aminoskupina a je navázána 

na 2-oxoglutarát, v přítomnosti NADH vznikají 2 molekuly L-glutamátu [1]. 

 

L-glutamin + 2-oxoglutarát + NADH → 2 L-glutamát + NAD+ 

 

 Vyskytuje se v rostlinách a některých bakteriích. U rostlin se GOGAT vyskytuje 

ve dvou izoformách. První izoforma Fd-GOGAT (EC 1.4.7.1) se vyskytuje v 

chloroplastech ve fotosyntetických částech. Druhá izoforma NADH-GOGAT (EC 

1.4.1.14) se vyskytuje v plastidech ve fotosynteticky neaktivních částech rostlin. Tyto 

izoformy se od sebe liší svou metabolickou funkcí [1] [7] [8] [10]. 
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1.1.4.4 Glutamátdehydrogenasa 

 Systematický název: L-glutamát:NAD+ oxidoreduktasa (deaminační), EC 1.4.1.2 

(dále NAD+-GDH). L-Glutamát:NADP+ oxidoreduktasa (deaminační), EC 1.4.1.3 (dále 

NADP+-GDH).  

 GDH katalyzuje reakci, kde se reverzibilně L-glutamát přeměňuje na 

2-oxoglutarát, dle rovnice: [11] 

 

L-glutamát + NAD(P)+ + H2O ↔ 2-oxoglutarát + NH4+ + NAD(P)H 

 

 GDH je lokalizován v cytoplazmě a mitochondriích. Funkce tohoto enzymu 

zatím není zcela jasná, ale bylo potvrzeno, že tento enzym katalyzuje anabolické i 

katabolické reakce [7] [8] [12] [13]. 

 

1.1.5 Asimilace organicky vázaného dusíku 

 Rostliny jsou schopné využít organicky vázaný dusík. Tato skutečnost se stala 

předmětem zkoumání především v posledních letech. Hlavním důvodem je to, že 

v některých půdách je dusík ve formě aminokyselin ve vyšších koncentracích než 

anorganický dusík [3]. 

 Rostliny jsou schopny využít především organické sloučeniny o malých 

molekulových hmotnostech jako jsou aminokyseliny, dipeptidy, tripeptidy i některé 

oligopeptidy. Tyto malé molekuly jsou asimilovány kořeny pomocí speciálních 

transportérů zakotvených v cytoplazmatické membráně a není třeba je před vstupem 

do rostliny štěpit. Větší sloučeniny například proteiny mohou být asimilovány dvěma 

různými mechanismy [14] [5]. 

 Prvním způsobem asimilace je exkrece proteas buňkami kořenů. Proteasy 

vyloučené do půdy postupně štěpí proteiny v půdě na menší molekuly, které je 

rostlina schopna transportovat přes membránu pomocí specializovaných přenašečů a 

uvnitř buněk je dále zpracovat [14]. 
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 Proteasy jsou také uvolňovány mikroorganismy rhizosféry a rostlina má 

mechanismy, kterými podporuje růst rhizosféry, aby tak zvýšila dostupnost volných 

aminokyselin v půdě [4]. 

 Druhý způsob funguje na principu endocytózy. Protein je kořeny pohlcen 

vcelku endocytózou [14]. 

 Schopnost využití dusíku ve formě aminokyselin rostlinami se u jednotlivých 

druhů rostlin značně liší, ovlivňují ji pH, kompetice s mikroorganismy, typ 

aminokyseliny a jejich koncentrace v půdě [4] [5]. 

 

1.1.6 Příjem a transport aminokyselin 

 Aby mohly být volné aminokyseliny z půdy přijaty, musí se dostat do kořenů 

rostliny přes specifické přenašeče [15]. 

 Možnost příjmu aminokyselin kořeny je výrazně ovlivněna koncentrací 

aminokyselin v půdě. Mimo rostlin jsou schopny organický dusík ve formě 

aminokyselin využívat také mikroorganismy, se kterými musí rostlina o jejich získání 

soutěžit. Při nízkých koncentracích aminokyselin v půdě rostliny jen velmi špatně 

konkurují mikroorganismům z půdy. Využití aminokyselin je tak možné jen při 

vyšších koncentracích. Viz obr. 2 [15]. 
 

 
Obr. 2: Schopnost rostlin využít glycin v závislosti na jeho koncentraci v půdě. Na ose 
y je vidět množství glycinu přijatého rostlinou v závislosti na jeho koncentraci v půdě 
[16]. 
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 Transport aminokyselin v rostlině probíhá jak ve směru od kořene k listům, 

xylémem, tak i v obráceném směru floémem. Transport aminokyselin v obou směrech 

je důležitý pro správnou distribuci dusíku v rostlině. Na obr. 3 jsou znázorněny 

možné cesty transportu aminokyselin [17]. 

  

 
Obr. 3: Transport dusíkatých sloučenin v rostlině. Šedě je značen proud floému, ve 
kterém aminokyseliny cestují ve směru od listů ke kořenům. Černě je značen xylém, 
kde aminokyseliny proudí od kořenů směrem k listům [17]. 
 

 K tomu, aby aminokyseliny mohly procházet přes plazmatickou membránu a 

tedy mohou sloužit i k příjmu aminokyselin, jsou nezbytné přenašeče. Zatím byly 

rozřazeny do 5-ti genových rodin [15] [17]. 

 Jako první byly popsány přenašeče z rodiny přenašečů aminokyselin patří 

především transportéry ze skupiny aminokyselinových permeas, které jsou schopny 

přenášet neutrální aminokyseliny a glutamát. Dále sem patří lysinové/histidonové 

přenašeče, které jsou schopné transportovat lysin, histidin, neutrální aminokyseliny a 

kyselé aminokyseliny. Prolinové transportéry přenáší prolin, ale také čtyřuhlíkaté 

dusíkaté sloučeniny. Další skupinou jsou transportéry skupiny aromatických a 

neutrálních aminokyselinových přenašečů [15] [17]. 

 Mezi přenašeče genové rodiny aminokyselin-polyamin-cholinových přenašečů 

náleží transportéry kationtových aminokyselin, která přenáší neutrální a kationtové 

aminokyseliny. Do této rodiny také patří obousměrné aminokyselinové přenašeče, 

které jsou schopny přes membránu přenést alanin, arginin, glutamát a lysin [15] [17]. 
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 Třetí genovou rodinou jsou poriny vnější plastidové membrány, které přenáší 

aminokyseliny a aminy [15] [17]. 

 Do skupiny mitochondriálních přenašečů patří přenašeče bazických 

aminokyselin [15] [17]. 

 Poslední skupinou schopnou transportovat aminokyseliny je divalentní 

aniontový: Na+ symportér , přenáší skrz membránu malát výměnou za glutamát [15] 

[17]. 

 Pro příjem aminokyselin rostlinami jsou známy dva přenašeče patřící do 

genové rodiny přenašečů aminokyselin, jmenují je AAP1 a ProT2. Viz. obr. 4 [18]. 

 

 
Obr. 4: Přenašeče dusíkatých látek, které byly doposud objeveny a popsány. Důležitou 
funkci mají AAP1 a ProT2, které slouží k příjmu aminokyselin kořeny rostliny [18].  
 

1.1.7 Transport peptidů v rostlině 

 Peptidy jsou přes membránu v rostlině transportovány speciálními přenašeči 

ze tří různých genových rodin. Transportéry se dělí dle své specifity, která je dána 

délkou peptidového řetězce [15]. 



 17 

 Peptidové transportéry přenáší dipeptidy a tripeptidy. Tyto přenašeče se 

vyskytují nejen u rostlin, ale i u prokyryot, hub a živočichů [15]. 

 Oligopeptidové transportéry zajišťují přenos delších peptidových řetězců o 

délce 4-5 aminokyselin [15]. 

 Poslední genovou rodinou jsou ATP binding cassette transportéry. Ty přenáší 

peptidy o délce 8-12 aminokyselin [15]. 

1.2 Funkce enzymů Hatchova a Slackova cyklu 

 Hatch-Slackův cyklus, také nazývaný C4-cyklus, zajišťuje primární fixaci oxidu 

uhličitého u C4 rostlin. U těchto rostlin dochází k prostorovému oddělení fází 

fotosyntézy. V mesofylových buňkách dochází ke karboxylaci. Produktem této reakce 

je malát, který přes speciální přenašeče jde do buněk pochev cévních svazků. Tam je 

z malátu uvolněn CO2, který je fixován v Calvinově cyklu [1] [19]. 

 

1.2.1 Fosfoenolpyruvátkarboxylasa 

 Systematický název tohoto enzymu je Fosfát:oxalacetát karboxylasa 

(fosforylační), označení EC 4.1.1.31 (dále jen PEPC). Katalyzuje ireverzibilní reakci, ve 

které jako substrát vystupuje hydrogenuhličitanový anion HCO3- a jako kofaktor v 

této reakci slouží Mg2+ nebo Mn2+. Dochází ke karboxylaci fosfoenolpyruvátu (PEP) a 

vzniká tak oxalacetát (OAA) a Pi [7] [8] [20]. 

 
 PEPC je enzym, vyskytující se v cytosolu buněk všech fotosyntetizujících 

organismů jako jsou vyšší rostliny, zelené řasy, sinice, bakterie a prvoci [21]. 

 Nejdůležitější funkcí tohoto enzymu je součást fotosyntézy v C4 a CAM 

rostlinách a jeho hlavní funkcí je katalyzovat primární fixaci vzdušného CO2 [1] [7] 

[8]. 
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1.2.2 NADP-malátdehydrogenasa dekarboxylační 

 Systematický název: L-malát:NADP+ oxidoreduktasa (oxalacetát-

dekarboxylační), EC 1.1.1.40 (dále NADP-ME). 

  

H+ + malát + NADP+ → pyruvát + CO2 + NADPH + H+ 

 

 NADP-ME katalyzuje dekarboxylační reakci v přítomnosti koenzymu NADP+ a 

kofaktorů Mg2+. Malát se přeměňuje na pyruvát, CO2 a NADPH [7] [8] [18]. 

 V C4 a CAM rostlinách má významnou roli při fotosyntéze. Přeměňuje malát 

vzniklý po primární fixaci CO2 na pyruvát. Dochází k opětovnému odštěpení CO2, 

které vstupuje do Calvinova cyklu [7] [8] [23]. 

 

1.2.3  Pyruvát, fosfátdikinasa 

 Systematický název: ATP:pyruvát, fosfát fosfotransferasa, EC 2.7.9.1 (dále 

PPDK). 

 Katalyzuje reakci, při které v přítomnosti Mg2+ iontů, Pi a za spotřeby ATP 

dochází k přeměně pyruvátu na fosfoenolpyruvát [7] [8] [24]. 

 

pyruvát + ATP + HPO4- → fosfoenolpyruvát + AMP + H2P2O72- + 2H+ 

 

 PPDK se vyskytuje ve všech typech rostlin, bakteriích, prvocích, avšak u 

živočichů tento enzym nebyl objeven. U rostlin typu C4 a CAM má fotosyntetickou 

funkci, slouží k regeneraci PEP jakožto primárního akceptoru CO2 [7] [8] [23]. 
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2 Cíl práce 
 

1. Ověřit vliv dusíkatých látek, přítomných v kultivačním médiu, na aktivitu enzymů, 

účastnících se metabolismu dusíkatých látek: 

 a) NR 

 b) GS 

 c) GOGAT 

 d) NAD+/NADP+-GDH 

 

a to v závislosti na: 

 a) dostupnosti dusíkatých látek 

 b) dostupnosti dodatečného zdroje uhlíku (sacharosy) 

 

2. V uvedeném experimentálním modelu ověřit aktivitu enzymů Hatchova a Slackova 

cyklu: 

 a) PEPC 

 b) NADP-ME 

 c) PPDK 

 



 20 

3 Materiál 

3.1 Rostlinný materiál 

 Použitý rostlinný materiál Nicotiana tabacum L., cv. Petit Havana SR1 byl 

vypěstován v Ústavu experimentální botaniky AV ČR. Rostliny byly pěstovány 

v uzavřených kultivačních nádobách na Murashige-Skoogově agaru za sterilních 

podmínek a byly laskavě poskytnuty RNDr. Helenou Synkovou, CSc.. 

 

3.2 Chemikálie 

α-ketoglutarát Sigma, USA 

ATP Sigma, USA 

EDTA Sigma, USA 

Fosfoenolpyruvát Sigma, USA 

Glukosa-6-fosfát Sigma, USA 

Glutamát Sigma, USA 

Glutamin Sigma, USA 

HCl Penta, ČR 

KCl Lachema, ČR 

KH2PO4 Lachema, ČR 

K2HPO4 Lachema, ČR 

KNO2 Fluka Analytical, Německo 

KNO3 Lachema, ČR 

L-malát Sigma, USA 

MgCl2 Sigma, USA 

NADH Sigma, USA 

NAD+ Sigma, USA 

NADPH Sigma, USA 

NADP+ Sigma, USA 

NaHCO3 Penta, ČR 

NH4Cl Lachema, ČR 

NNEDD Sigma, USA 
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Iodonitrotetrazolium chlorid Sigma, USA 

Phenazin methosulfát Sigma, USA 

PVP Sigma, USA 

pyruvát sodný Sigma, USA 

Směs enzymů LDH/PK Sigma, USA 

Sulfanilamid Sigma, USA 

Tris Sigma, USA 

 

3.3 Laboratorní přístroje a pomůcky 

Analytické váhy 100 A Denver Instrument Company, USA 

Centrifuga Hettich Universal 32R, Německo 

pH metr Dencer Instrument Company, USA 

Spektrofotometr Helios α Thermo Spectronic, USA 

Spektrofotometr Ultrospec 2100 Amersham Pharmacia Biotech, Velká Británie 

Vortex Biosan, Lotyšsko 
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4 Metody 

4.1 Příprava rostlinného materiálu 

4.1.1 Pěstování rostlin tabáku 

Rostliny tabáku Nicotiana tabacum L., cv. Petit Havana SR1 byly pěstovány ve 

sterilních uzavřených kultivačních nádobkách (Magenta GA-7, Diesenhofen, 

Německo) na Murashige-Skoogově agaru. 

Rostliny byly pěstovány ve skupinách. V každé skupině byla změněna 

koncentrace jednotlivých složek Murashige-Skoogova agaru dle následující tabulky. 

Každá ze skupin byla pěstována ve dvou variantách, a to buď v přítomnosti 1,5% 

sacharosy a nebo bez ní. Všechny rostliny byly pěstovány v režimu 16 hodin světlo při 

teplotě 25°C a 8 hodin tma při 20°C. Vlhkost vzduchu v nádobách přesahovala 90% a 

koncentrace CO2 v místnosti, kde se rostliny pěstovaly, byla                              

350 µmol(CO2).mol-1(vzduchu). 

 

Tabulka 1.: Koncentrace některých složek Murashige-Skoogova agaru v jednotlivých 

skupinách rostlin 

Složky média 

[koncentrace] 

Kontrolní 

rostliny 

(K) 

Rostliny 

stresované 

nedostatkem 

NO3 

(-NO3) 

Rostliny 

pěstované s 

přidaným 

kaseinem 

(C) 

Rostliny 

pěstované s 

přidaným 

glutaminem 

(G) 

KNO3 [mM] 18,7 - - - 

NH4NO3 [mM] 20,6 3,74 - - 

kasein [%] - - 0,5 - 

glutamin [mM] - - - 20,5 

 

4.1.2 Odběr vzorků 

Vzorky rostlin tabáku byly odebírány ze sterilních kultivačních nádob a ze tří 

rostlin byl připraven směsný vzorek. Zvlášť byly odděleny listy, kořeny a stonky. Po 
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odběru byly vzorky zmrazeny tekutým dusíkem a následně byly uchovávány při 

teplotě -80°C. 

 

4.2 Příprava rostlinného extraktu 

Stanovovaný vzorek jsem homogenizovala ve třecí misce s trojnásobným 

množství extrakčního pufru o složení 100 mM Tris-HCl pufr o pH 7,8, 1 mM DTT, 1 

mM EDTA, 5 mM MgCl2. 

K takto upravenému vzorku jsem přidala 0,02 g PVP a následně ho 

centrifugovala při teplotě 4°C a 16 600 x g po dobu 15 minut. 

Ke stanovení enzymových aktivit jsem použila po centrifugaci odebraný 

supernatant. 

 

4.3 Měření enzymové aktivity 

Ke stanovení enzymové aktivity u kinetických metod jsem použila 

spektrofotometr Helios α. Ke změření aktivity enzymů metodou „end point“ jsem 

použila spektrofotometr Ultrospec 2100. Pro oba typy přístrojů jsem použila plastové 

kyvety o délce 1 cm. 

Ke stanovení jsem použila 950 µl reakční směsi a 50 µl rostlinného extraktu 

nebo 900 µl reakční směsi a 100 µl rostlinného extraktu. 

 

4.3.1 Měření aktivity NR 

 Aktivita NR byla měřena metodou end-point pomocí reakce, ve které dochází k 

tvorbě diazonového iontu z dusitanových iontů a sulfanilamidu. Ten následně reakcí s 

NNEDD tvoří růžové azobarvivo. Absorbanci jsem měřila při 540 nm. 

 Měření aktivity NR jsem prováděla v reakční směsi o složení: 100 mM 

K2HPO4/KH2PO4 pufr (pH 7,4); 10 mM EDTA; 0,15 mM NADH. Slepý vzorek obsahoval 

100 mM K2HPO4/KH2PO4 pufr (pH 7,4); 10 mM EDTA. Do reakční směsi bylo přidáno 

100 µl rostlinného extraktu. Po 30-ti minutách jsem k reakční směsi přidala 100 µl 

5,8 mM sulfanilamidu a 100 µl 0,8 mM NNEDD. Absorbanci jsem proti slepému 

vzorku měřila při 540 nm. 
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 Pro výpočet aktivity NR jsem použila kalibrační křivku viz. obr. 5. 
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Obr. 5: Kalibrační křivka pro stanovení aktivity enzymu nitrátreduktasa 
 

4.3.2 Měření aktivity GS 

 Aktivita GS se měří také při 340 nm. Katalyzuje reakci při níž dochází ke 

vzniku ADP. Spřaženou reakcí ADP s PK vzniká pyruvát, který dále slouží jako 

substrát pro LDH. Při této reakci dochází ke spotřebě NADH. Úbytek NADH jsem 

sledovala při 340 nm a je přímo úměrný aktivitě GS. 

 Složení reakční směsi bylo: 100 mM Tris-HCl pufr (pH 7,6); 5 mM KCl; 5 mM 

MgCl2; 10 mM L-glutamát; 2,5 mM ATP; 10 mM NH4Cl; 0,3 mM NADH; 1 mM PEP; 

6,6 U PK a 13,5 U LDH. Připravila jsem také slepý vzorek, který obsahoval 100 mM 

Tris-HCl pufr (pH 7,6); 0,3 mM NADH. Reakce byla nastartována pomocí 100 µl 

rostlinného extraktu. 

 

4.3.3 Měření aktivity GOGAT 

 GOGAT katalyzuje reakci, kde dochází k přeměně glutaminu a 2-oxoglutarátu 

na 2 molekuly glutamátu, a to za spotřeby NADH, jehož úbytek jsem měřila při 

340 nm. 

 Reakční směs obsahovala: 100 mM Tris-HCl pufr (pH 7,6); 5 mM                         

α-ketoglutarát; 5 mM L-glutamin; 0,3 mM NADH. Slepý vzorek obsahoval 100 mM 

Tris-HCl pufr (pH 7,6); 0,3 mM NADH. Reakce byla startována přidáním 100 µl 

rostlinného extraktu. 
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4.3.4 Měření aktivity NAD+/ NADP+-GDH 

 GDH byla využita metoda end-point. GDH katalyzuje reakci, při které mění 

glutamát na 2-oxoglutarát a k tomu spotřebovává NAD+ nebo NADP+.   Vzniká tak 

NADH/NADPH. Obě tyto látky spolu s jodonitrotetrazolium chloridem a phenazin 

methosulfátem vytváří červené zbarvení. Absorpční maximum je 500 nm, při kterém 

jsem prováděla měření  na spektrofotometru Ultrospec 2100 oproti slepému vzorku. 

 Reakční směs obsahovala: 100 mM Tris-HCl pufr (pH 7,1); 20 mM L-glutamát; 

0,2 mM NAD+/NADP+. Slepý vzorek obsahoval 100 mM Tris-HCl pufr; 0,2 mM 

NAD+/NADP+. K nastartování reakce jsem přidala 100 µl rostlinného extraktu. K 

výpočtu aktivity NAD+/NADP+-GDH byla použita kalibrační křivka (viz. obr. 6 a 7). 
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Obr. 6:  Kalibrační křivka pro stanovení aktivity enzymu glutamátdehydrogenasa    
NADH-dependentní 
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Obr. 7: Kalibrační křivka pro stanovení aktivity enzymu glutamátdehydrogenasa 
NADPH-dependentní 
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4.3.5 Měření aktivity PEPC 

Měření aktivity enzymu jsem prováděla v reakční směsi o složení 100 mM 

Tris-HCl pufr (pH 8,1); 5 mM NaHCO3; 2 mM MgCl2; 0,2 mM NADH; 2 mM PEP. Reakce 

byla startována 50 µl rostlinného extraktu a při vlnové délce 340 nm byl 

spektrofotometricky měřen úbytek NADH. 

Aktivita enzymu byla také měřena při sníženém pH a subsaturaci PEP a to 

v reakční směsi 100 mM Tris-HCl pufr (pH 7,3); 5 mM NaHCO3; 2 mM MgCl2; 0,2 mM 

NADH; 0,2 mM PEP. Měření probíhalo taktéž při vlnové délce 340 nm a reakce byla 

startována přidáním 100 µl rostlinného extraktu. 

Aktivitu PEPC jsem stanovovala také za přítomnosti aktivátoru glukosa-6- 

fosfátu, reakční směs obsahovala 100 mM Tris-HCl pufr (pH 7,3); 5 mM NaHCO3; 

2 mM MgCl2; 0,2 mM NADH; 0,2 mM PEP a 5 mM glukosa-6-fosfát. Reakci jsem 

startovala 100 µl rostlinného extraktu. 

 

4.3.6 Měření aktivity NADP-ME 

Aktivitu NADP-ME jsem měřila také spetrofotometricky při 340 nm. Sledovala 

jsem přírustek NADPH. 

Reakční směs obsahovala 100 mM Tris-HCl (pH 7,4); 10 mM L-malát; 2 mM 

MgCl2; 0,2 mM NADH. K reakční směsi jsem k nastartování reakce přidala 50 µl 

rostlinného extraktu. 

 

4.3.7 Měření PPDK 

 Měření aktivity PPDK jsem prováděla na spektrofotometru Helios α při 340 

nm. Tento enzym  katalyzuje reakci, při které vzniká PEP, který je následně 

karboxylován pomocí PEPC. Touto reakcí vzniká malát a ten pomocí enzymu         

NAD-MDH přechází na malát. Aby reakce proběhla je nezbytná přítomnost NADH. 

Reakční směs obsahovala 100 mM Tris-HCl pufr (pH 8,1); 10 mM MgCl2; 5 mM 

NaHCO3; 2 mM pyruvát; 1 mM ATP; 2 mM K2HPO4; 0,2 mM NADH. Reakci jsem 

nastartovala přidáním 100 µl rostlinného extraktu. 
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5 Výsledky 

5.1 Aktivita enzymů v závislosti na zdroji dusíku použitém 

v kultivačním médiu v různých částech rostliny, 1. série pokusů 

 V závislosti na zdrojích dusíkatých látek jsem stanovovala aktivitu enzymů 

účastnících se metabolismu dusíku a enzymů Hatchova a Slackova cyklu. Aktivita 

enzymů byla měřena u různých typů rostlin. Rostliny byly rozděleny do skupin, dle 

složení kultivačního média v závislosti na zdroji dusíkatých látek. A to na rostliny 

kontrolní, v jejichž živné půdě byl dostatek NO3- iontů (tato skupina dále označována 

K). Další skupinou jsou rostliny stresované nedostatkem dusíkatých látek, jako zdroj 

dusíku byl do Murashige-Skoogova agaru přidán NH4NO3 (tato skupina je dále 

označována NO3). Jako zdroj dusíku u třetí skupiny rostlin byl do agaru přidán kasein 

(tato skupina označena C). Poslední skupina rostlin využívá k získání dusíku glutamin 

(dále označována G). Tyto skupiny byly dále rozděleny na rostliny, jejichž médium 

obsahovala dodatečný zdroj uhlíku 1,5% sacharosu (označení +S) a nebo ne 

(označení -S). 

 Druhá série pokusů obsahovala pouze kontrolní rostliny a rostliny pěstované 

na agaru, do kterého byl jako výhradní zdroj dusíku přidán kasein. 

 

5.1.1 Aktivita NR v rostlinách tabáku 

 Jednoznačně nejvyšší aktivitu enzymu nitrátreduktasa jsem naměřila u listů 

kontrolních rostlin pěstovaných v přítomnosti 1,5% sacharosy. Výraznější aktivitu 

jsem také zjistila u stonků a listů rostlin pěstovaných v přítomnosti kaseinu bez 

přidané sacharosy. Viz. obr. 8, str. 28. 

 U listů všech typů rostlin jsem naměřila u +S vyšší aktivitu NR než u -S. 

Největší rozdíl byl patrný u skupiny kontrolních rostlin, kde byla aktivita +S více než 

5x vyšší. Viz. obr. 8, str. 28. 

 U stonků kontrolních rostlin a rostlin pěstovaných na médiu s nedostatkem 

dusičnanových iontů došlo k poklesu aktivit NR u skupin -S. U rostlin pěstovaných s 

kaseinem tomu bylo naopak. Rostliny -S měli aktivitu vyšší než rostliny s přidanou 

sacharosou. Viz. obr. 8, str. 28. 
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 U kořenů rostlin jsem nejnižší aktivitu NR oproti ostatním skupinám zjistila 

u kontrolních rostlin, a to bez ohledu na to, zda byl v médiu přidán dodatečný zdroj 

uhlíku ve formě sacharosy či ne. Nejvyšší aktivitu jsem naměřila pro rostliny skupiny 

NO3 bez přidané sacharosy, která byla přibližně 2x větší než u rostlin téhož typu s 

přidanou sacharosou. U rostlin pěstovaných na médium obsahujícím kasein byla 

naopak vyšší aktivita u +S rostlin. Viz. obr. 8. 
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Obr. 8: Aktivita NR vztažená na čerstvou hmotnost u jednotlivých skupin rostlin: 
kontrolní (K), stresované nedostatkem NO3- (NO3), pěstované v přítomnosti kaseinu 
(C), pěstované v přítomnosti glutaminu (G) v jednotlivých částech rostliny 
pěstovaných v přítomnosti (+S) nebo nepřítomnosti sacharosy (-S). 
 

5.1.2 Aktivita GS v rostlinách tabáku 

 U obou typů kontrolních rostlin a rostlin NO3 s přidanou sacharosou platí, že 

nejvyšší aktivita enzymu GS byla naměřena v listech rostlin. Nižší byla u stonků a 

nejnižší byla v kořenech. U NO3 - S a rostlin pěstovaných s kaseinem - S byla nejvyšší 

aktivita tohoto enzymu ve stoncích. Viz. obr. 9, str. 29. 

 U listů kontrolních rostlin i rostlin stresovaných nedostatkem NO3- byla vyšší 

aktivita GS u rostlin s přidanou sacharosou, u kontrolních rostlin byl nárůst přibližně 

dvojnásobný. U NO3 rostlin došlo k nárůst aktivity přibližně 1,8x. Viz. obr. 9, str. 29. 

 Stonky kontrolních rostlin s přídavkem sacharosy v médiu měly přibližně 2x 

vyšší aktivitu než stonky rostlin pěstované bez přidané sacharosy. U skupiny NO3 byla 

aktivita enzymu ve stonku +S vyšší než u -S. Viz. obr. 9, str. 29. 
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 U kořenů kontrolních rostlin se výrazněji neprojevil vliv přidané sacharosy na 

aktivitu GS. U rostlin stresovaných nedostatkem dusičnanových iontů došlo ve 

skupině -S k mírnému poklesu aktivity enzymu. Viz. obr. 9. 
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Obr. 9: Aktivita GS vztažená na čerstvou hmotnost u jednotlivých skupin rostlin: 
kontrolní (K), stresované nedostatkem NO3- (NO3), pěstované v přítomnosti kaseinu 
(C), pěstované v přítomnosti glutaminu (G) v jednotlivých částech rostliny 
pěstovaných v přítomnosti (+S) nebo nepřítomnosti sacharosy (-S). 
 
 

5.1.3 Aktivita GOGAT v rostlinách tabáku 

 Nejvyšší aktivitu GOGAT jsem naměřila u listů kontrolních rostlin, nárůst byl 

oproti ostatním částem rostliny více než dvojnásobný. U skupiny stresované 

nedostatkem dusičnanových iontů a skupiny pěstované na médiu s přidaným 

kaseinem, jsem také zaznamenala nárůst aktivity enzymu u listů oproti kořenům, ale 

nebyl tak výrazný jako v případě kontrolních rostlin. Viz. obr. 10, str. 30. 

 V listech kontrolních rostlin i rostlin skupiny NO3 jsem měřením zjistila vyšší 

aktivitu u -S rostlin. Nárůst u kontrolních rostlin byl 1,05x, u NO3 byl 1,75x. Viz. obr. 

10, str. 30. 

 Oproti ostatním skupinám jsem ve stoncích nejnižší aktivitu GOGAT naměřila u 

rostlin pěstovaných na médiu s přidaným kaseinem. Srovnatelná a zároveň nejvyšší 

aktivita byla u kontrolních rostlin +S a NO3 +S rostlin. 
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 U kořenů kontrolních rostlin byla aktivita GOGAT naměřená u +S a -S rostlin 

srovnatelná. U rostlin stresovaných nedostatkem NO3- byla u rostlin pěstovaných na 

médiu bez přidané sacharosy 2,2x vyšší než u rostlin s přidanou sacharosou. 
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Obr. 10: Aktivita GOGAT vztažená na čerstvou hmotnost u jednotlivých skupin rostlin: 
kontrolní (K), stresované nedostatkem NO3- (NO3), pěstované v přítomnosti kaseinu 
(C), pěstované v přítomnosti glutaminu (G) v jednotlivých částech rostliny 
pěstovaných v přítomnosti (+S) nebo nepřítomnosti sacharosy (-S). 
 

5.1.4 Aktivita GDH v rostlinách tabáku 

 Z provedených měření vyplynulo, že nejvyšší aktivita enzymu GDH byla s 

ohledem na části rostliny, a to jak u NAD+-GDH tak i u NADP+-GDH, u stonků, a to ve 

všech typech rostlin bez ohledu na přítomnost či nepřítomnost přidané sacharosy v 

médiu. Naopak nejnižší aktivitu s výjimkou jedné skupiny (NAD+-GDH, K-S) měly listy. 

Viz. obr. 11 a 12, str. 31. 

 V listech u obou měření (v přítomnosti NAD+ i NADP+) jsem zjistila, že skupiny 

kontrolní skupiny rostlin i rostliny stresované nedostatkem dusičnanových iontů 

měly vyšší aktivity GDH rostliny bez přidané sacharosy v kultivačním médiu. Viz. obr. 

11 a 12, str. 31. 

 U stanovení GDH ve stoncích měřených v přítomnosti koenzymu NAD+ jsem 

zjistila, že aktivity rostlin pěstovaných s přídavkem sacharosy byly vyšší než u rostlin 

pěstovaných bez sacharosy. Stejné stanovení, ale tentokrát v přítomnosti koenzymu 
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NADP+ jsem u kontrolních rostlin -S naměřila vyšší aktivitu než u +S. Viz. obr. 11 a 12, 

str. 31. 

 U všech měřených skupin v kořenech rostlin, bez ohledu na použitý koenzym 

při stanovení, byly aktivity GDH vyšší u rostlin, ve kterých nebyla do kultivačního 

média přidána sacharosa. Viz. obr. 11 a 12. 

 

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

K+S K-S NO3+S NO3-S C+S C-S G+S G-S

Skupiny rostlin

A
kt

iv
ita

 N
A

D
+ -G

DH
[µ

m
ol

.m
in

-1
.g

-1
]

kořen
stonek
list

 
Obr. 11: Aktivita NAD+-GDH vztažená na čerstvou hmotnost u jednotlivých skupin 
rostlin: kontrolní (K), stresované nedostatkem NO3- (NO3), pěstované v přítomnosti 
kaseinu (C), pěstované v přítomnosti glutaminu (G) v jednotlivých částech rostliny 
pěstovaných v přítomnosti (+S) nebo nepřítomnosti sacharosy (-S). 
 

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

K+S K-S NO3+S NO3-S C+S C-S G+S G-S

Skupiny rostlin

A
kt

iv
ita

 N
AD

P
+ -

G
D

H
[µ

m
ol

.m
in

-1
.g

-1
]

kořen
stonek
list

 
Obr. 12: Aktivita NADP+-GDH vztažená na čerstvou hmotnost u jednotlivých skupin 
rostlin: kontrolní (K), stresované nedostatkem NO3- (NO3), pěstované v přítomnosti 
kaseinu (C), pěstované v přítomnosti glutaminu (G) v jednotlivých částech rostliny 
pěstovaných v přítomnosti (+S) nebo nepřítomnosti sacharosy (-S). 
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5.1.5 Aktivita PEPC v rostlinách tabáku 

 Nejvyšší aktivita PEPC byla naměřena u listů kontrolních rostlin. Naopak 

nejnižší aktivita byla naměřena u kořenů skupiny pěstované v přítomnosti kaseinu. 

Viz. obr. 13. 

 Nejvyšší aktivitu PEPC v listech jsem měřením zjistila u kontrolních rostlin s 

přidanou sacharosou, dále u kontrolních rostlin bez přidané sacharosy. Aktivita u +S 

rostlin byla přibližně 1,4x vyšší. Ve skupině stresované nedostatkem NO3- byla 

aktivita tohoto enzymu značně nižší. I u skupiny NO3- platí, že aktivita +S byla vyšší 

než u rostlin -S a to přibližně 1,5x. Viz. obr. 13. 

 U stonků všech měřených skupin rostlin platí, že aktivita PEPC +S rostlin je 

vyšší než -S rostlin. Výraznější aktivita oproti ostatním skupinám se projevila u rostlin 

pěstovaných v přítomnosti glutaminu. Viz. obr. 13. 

 Při porovnání aktivity PEPC u jednotlivých skupin v kořenech rostlin v 

závislosti na přítomnosti či nepřítomnosti sacharózy je u kontrolních rostlin 1,8x 

vyšší aktivita enzymu  rostlin pěstovaných s přídavkem sacharosy, zatímco u rostlin 

pěstovaných v nedostatku NO3- byla naopak 1,8x vyšší aktivita naměřena u rostlin bez 

přidaného dodatečného zdroje uhlíku. U rostlin pěstovaných v přítomnosti kaseinu je 

aktivita enzymu v kořenech srovnatelná. Viz. obr. 13. 
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Obr. 13: Aktivita PEPC vztažená na čerstvou hmotnost u jednotlivých skupin rostlin: 
kontrolní (K), stresované nedostatkem NO3- (NO3), pěstované v přítomnosti kaseinu 
(C), pěstované v přítomnosti glutaminu (G) v jednotlivých částech rostliny 
pěstovaných v přítomnosti (+S) nebo nepřítomnosti sacharosy (-S). 
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5.1.6 Aktivita NADP-ME v rostlinách tabáku 

 Nejvyšší aktivity enzymu NADP-ME byly naměřeny u stonků všech typů rostlin 

s výjimkou skupiny pěstované na médiu s přidaným glutaminem, kde jsem vyšší 

aktivitu zjistila u listů. Viz. obr. 14. 

 V listech rostlin jsem  nejvyšší aktivitu zaznamenala u skupiny pěstované s 

přídavkem glutaminu. Naopak nejnižší aktivita byla u rostlin pěstovaných na médiu s 

přídavkem kaseinu. U kontrolních rostlin byla enzymatická aktivita +S rostlin vyšší 

než u -S a to přibližně o 1,3x. U skupiny pěstované s nedostatkem NO3- byla aktivita 

NADP-ME srovnatelná. Viz. obr. 14. 

 Aktivity NADP-ME naměřené ve stoncích rostlin s výjimkou rostlin 

pěstovaných v přítomnosti kaseinu, byly u +S vyšší než u rostlin -S. Viz. obr. 14. 

 Nejvyšší aktivitu stanovovaného enzymu mezi kořeny jednotlivých skupin 

jsem naměřila u kontrolních rostlin s přídavkem sacharosy, je více než 2x vyšší než u 

kontrolních rostlin bez přidané sacharosy. U skupiny stresované nedostatkem NO3- 

byla aktivita -S rostlin vyšší než u +S. Viz. obr. 14. 
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Obr. 14: Aktivita NADP-ME vztažená na čerstvou hmotnost u jednotlivých skupin 
rostlin: kontrolní (K), stresované nedostatkem NO3- (NO3), pěstované v přítomnosti 
kaseinu (C), pěstované v přítomnosti glutaminu (G) v jednotlivých částech rostliny 
pěstovaných v přítomnosti (+S) nebo nepřítomnosti sacharosy (-S). 
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5.1.7 Aktivita PPDK v rostlinách tabáku 

 Nejvyšší aktivitu PPDK jsem naměřila ve stoncích rostlin pěstovaných na 

médiu s přidaným glutaminem.  Výraznější aktivitu enzymu jsem také zaznamenala u 

stonků skupiny stresované nedostatkem dusičnanových iontů. Viz. obr. 15. 

 U listů kontrolních rostlin se přítomnost či nepřítomnost přidané sacharózy 

neprojevila, naopak u rostlin pěstovaných v nedostatku NO3- došlo k poklesu aktivity 

u rostlin -S. Viz. obr. 15. 

 Nejvyšší aktivitu jsem mezi stonky jedotlivých typů rostlin naměřila u typu 

pěstovaného v přítomnost glutaminu. Aktivita enzymu PPDK ve stonku s výjimkou 

kontrolních rostlin byla vyšší u skupin pěstovaných bez přítomnosti přidané 

sacharosy a to přibližně 1,2x. Viz. obr. 15. 

 Obdobně jako u stonků jsou aktivity u skupin stresovaných nedostatkem NO3- 

a pěstovaných v přítomnosti kaseinu vyšší u -S. U skupiny NO3- je nárůst aktivity více 

než dvojnásobný. Kontrolní rostliny vykazují trend opačný, aktivita enzymu byla vyšší 

u +S rostlin. Viz. obr. 15. 
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Obr. 15: Aktivita PPDK vztažená na čerstvou hmotnost u jednotlivých skupin rostlin: 
kontrolní (K), stresované nedostatkem NO3- (NO3), pěstované v přítomnosti kaseinu 
(C), pěstované v přítomnosti glutaminu (G) v jednotlivých částech rostliny 
pěstovaných v přítomnosti (+S) nebo nepřítomnosti sacharosy (-S). 
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5.2 Rostliny pěstované v přítomnosti kaseinu jako výhradního zdroje 

dusíku, 2. série pokusů 

Při těchto pokusech byly zkoumány pouze rostliny pěstované na agaru 

obsahujícím kasein oproti kontrolním rostlinám. Obě tyto skupiny byly pěstovány 

v přítomnosti 1,5% sacharosy i bez ní. 

5.2.1 Aktivita NR v rostlinách tabáku 

 U tohoto enzymu je aktivita v kořenech srovnatelná, jedinou výjimkou je 

skupina C-S, kde došlo ke snížení aktivity na polovinu. Viz. obr. 16. 

 U listů kontrolních rostlin klesla aktivita NR přibližně pětkrát. U rostlin 

pěstovaných s kaseinem v médiu došlo k 50% nárůstu aktivity. Viz. obr. 16. 

 Stonky obou skupin vykazují vyšší aktivitu bez přítomnosti sacharosy v médiu. 

Viz. obr. 16. 
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Obr. 16: Aktivita NR v jednotlivých skupin rostlin vztažená na čerstvou hmotnost u 
jednotlivých skupin rostlin: kontrolní (K), pěstované na kaseinu jako zdroji dusíku 
(C); s 2% sacharosou v médiu (+S), bez sacharosy (-S). 
 

5.2.2 Aktivita GS v rostlinách tabáku 

 U rostlin pěstovaných na kaseinovém zdroji dusíku došlo u kořenů k nárůstu 

aktivity proti kontrolním rostlinám +S téměř trojnásobně. U -S rostlin byl nárůst také 

pozorovatelný, aktivita enzymu stoupla dvojnásobně. Viz. obr. 17, str. 36. 
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 U listů i stonků byla u kontrolních rostlin aktivita +S výrazně vyšší než u -S 

rostlin. Přesně naopak tomu bylo u C rostlin, kde aktivita enzymu naopak narostla. 

Viz. obr. 17. 
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Obr. 17: Aktivita GS v rostlinách pěstovaných na kaseinu (C) jako zdroji dusíku oproti 
kontrolním rostlinám (K), pěstováno v přítomnosti (+S) či nepřítomnosti 1,5% 
sacharosy (-S). 
 

5.2.3 Aktivita GOGAT v rostlinách tabáku 

 Aktivita GOGAT v listech obou typů rostlin je srovnatelná a to v přítomnosti i 

nepřítomnosti 1,5% sacharosy v médiu. U stonků rostlin C+S došlo k výraznému 

poklesu aktivity. U skupiny C-S naopak došlo k nárůstu aktivity. V kořenech se u 

rostlin pěstovaných v přítomnosti kaseinu aktivita snížila. Skupina C+S vykazovala 

snížení o 600% , u C-S zhruba na polovinu. Viz. obr. 18, str. 37. 
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Obr. 18: Aktivita GOGAT vztažená na čerstvou hmotnost u různých skupin rostlin: 
kontrolní (K), pěstované na médiu obsahujícím kasein (C) v přítomnosti 1,5% 
sacharosy (+S) či v její nepřítomnosti v médiu (-S). 

5.2.4 Aktivita GDH v rostlinách tabáku 

 U obou typů GDH NAD+ dependentní i NADPH dependentní došlo k poklesu 

aktivity enzymu u kořenů rostlin, a to jak v přítomnosti tak i nepřítomnosti 1,5% 

sacharosy. U listů také došlo k poklesu aktivity enzymů GDH, výjimkou je pouze 

NADP+-GDH v přítomnosti sacharosy, kde došlo k mírnému nárůstu aktivity. U NAD+-

GDH i NADP+-GDH došlo k několikanásobnému nárůstu aktivity u skupiny C-S oproti 

kontrolním rostlinám. Viz. obr. 19 a 20, str. 37, 38. 

 U kořenů všech typů rostlin platí, že aktivita rostlin +S byla vyšší než -S. Viz 

obr. 19 a 20, str. 37, 38. 
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Obr. 19: Aktivita GDH NAD+ dependentní v rostlinách pěstovaných na kaseinu (C) 
jako zdroji dusíku oproti kontrolním rostlinám (K), pěstováno v přítomnosti (+S) či 
nepřítomnosti 1,5% sacharosy (-S). 
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Obr. 20: Aktivita GDH NADP+ dependentní vztažená na čerstvou hmotnost u různých 
skupin rostlin: kontrolní (K), pěstované na médiu obsahujícím kasein (C) 
v přítomnosti 1?5% sacharosy (+S) či v její nepřítomnosti v médiu (-S). 

5.2.5 Aktivita PEPC v rostlinách tabáku 

Aktivita PEPC u kořenů rostlin pěstovaných na kaseinu jako zdroji dusíku byla 

srovnatelná s kontrolními rostlinami, ale u listů došlo k nárůstu aktivity. U rostlin 

pěstovaných v přítomnosti sacharosy byl nárůst aktivity téměř dvojnásobný. U rostlin 

-S tento nárůst byl výrazně nižší, pouze o 15%. Viz. obr. č. 21. 

U obou typů kořenů rostlin platí, že aktivita enzymu byla přibližně o polovinu 

nižší než v rostlinách pěstovaných bez přídavku sacharosy. Viz. obr. 21. 
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Obr. 21: Aktivita PEPC u jednotlivých typů rostlin vztažená na čerstvou hmotnost: 
kontrolní (K), pěstované na kaseinu (C) v přítomnosti 2% sacharosy (+S) či v její 
nepřítomnosti v médiu (-S). 
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5.2.6 Aktivita NADP-ME v rostlinách tabáku 

Z grafu na obr. 22 je vidět, že nejvyšší aktivita tohoto enzymu byla u všech 

skupin rostlin ve stonku, s výjimkou skupiny C-S byla pak u aktivita enzymu NADP-

ME vyšší u listů než u kořenů.  
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Obr. 22: Aktivita NADP-ME vztažená na čerstvou hmotnost u jednotlivých typů 
rostlin: kontrolní (K), pěstované na kaseinu (C) v přítomnosti 1,5% sacharosy (+S) či 
v její nepřítomnosti v médiu (-S). 
 

5.2.7 Aktivita PPDK v rostlinách tabáku 

Aktivita PPDK je u kořenů jednotlivých skupin rostlin srovnatelná, pouze 

u skupiny C-S došlo k poklesu o 20%. U stonků +S rostliny pěstované na médiu s 

kaseinem vykazují nárůst aktivity enzymu, zatímco u rostlin bez sacharosy došlo k 

výraznému poklesu aktivity PPDK. Viz. obr. 23, str. 40. 

 U listů rostlin pěstovaných v přítomnosti sacharosy byla aktivita enzymu 

srovnatelná. Bez přítomnosti sacharosy aktivita PPDK vzrostla a u C+S skupiny došlo 

k téměř 100% nárůstu. Viz. obr. 23, str. 40. 
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Obr. 23: Aktivita PPDK vztažená na čerstvou hmotnost u různých skupin rostlin: 
kontrolní (K), pěstované na kaseinu (C) v přítomnosti 2% sacharosy (+S) či v její 
nepřítomnosti v médiu (-S). 
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6 Diskuze 

 U skupiny pěstované se sníženou koncentrací dusíkatých látek došlo v listech 

ke snížení aktivity všech enzymů spojených s metabolismem dusíku, tj. NR, GS, 

GOGAT, NAD+-GDH i NADP+-GDH. A sníženou aktivitu taktéž vykazovaly PEPC a 

NADP-ME. Jediný enzym, u kterého došlo ke zvýšení aktivity byl PPDK. Tyto výsledky 

jsou ve shodě s pozorováními, která byla již dříve provedena u nás v laboratoři 

Biochemie rostlin na PřF UK [8]. 

 Rostliny pěstované na médiu obsahujícím kasein jako výhradním zdroji dusíku 

rostou. Oproti kontrolním rostlinám však pomaleji, jak je vidět především z první 

série pokusů. Viz. obr. 24. Ve druhé sérii pokusů rostliny rostly v porovnání 

s kontrolními rostlinami srovnatelně. Viz. obr. 25, str. 42. Důvodem těchto rozdílů a 

následně i rozdílů v aktivitách enzymů v 1. a 2. sérii pokusů mohou být podmínky 

pěstování rostlin, které nejsou jasně specifikovány. Mimo podmínek jasně 

stanovených jako je složení kultivačního média, teplota, režim světla a tmy, vlhkost 

vzduchu mohou růst rostlin pravděpodobně ovlivňovat i jiné faktory, které bohužel 

neznáme. Z porovnání obou tabulek (24, str. 41 a 25, str. 42) vychází, že váhový 

průměr rostlin pěstovaných na kaseinu jako zdroji dusíkatých látek byl srovnatelný. 

Zatímco velký rozdíl nastal u kontrolních rostlin. Kontrolní rostliny z první série byly 

několikanásobně větší. S ohledem na výsledky měření aktivity enzymů zjištěných 

v obou sériích pokusů, byly rostliny nejen větší, ale také enzymová aktivita byla 

výrazně vyšší. Pro ilustraci např. u enzymu PEPC v 2. sérii pokusů došlo k poklesu o 

300% oproti 1. sérii pokusů. Viz obr. 13, str. 32 a obr. 21, str. 38. 
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Obr. 24: Porovnání váhových průměrů rostlin pěstovaných na médiu obsahujícím 
kasein jako výhradním zdroji dusíkatých látek pro rostlinu oproti kontrolním 
rostlinám, 1. série pokusů. 



 42 

0,000
0,050
0,100
0,150
0,200

0,250
0,300
0,350
0,400
0,450

K+S K-S C+S C-S

Skupiny rostlin

V
áh

ov
ý 

pr
ům

ěr
 ro

st
lin

 [g
]

kořen
stonek
list

 
Obr. 25: Porovnání váhových průměrů rostlin pěstovaných na médiu obsahujícím 
kasein jako výhradním zdroji dusíkatých látek pro rostlinu oproti kontrolním 
rostlinám, 2. série pokusů. 
 
 Pro porovnání aktivity enzymů rostlin pěstovaných na výhradním zdroji 

dusíkatých látek jsem použila druhou sérii pokusů, vzhledem k vyššímu počtu 

experimentálních vzorků. Ve druhé sérii pokusů došlo v kořenech rostlin ke snížení 

aktivity enzymů GOGAT, NAD+-GDH, NADP+-GDH, PEPC a PPDK. Zvýšenou aktivitu 

jsem zaznamenala u GS a NADP-ME. Tento nárůst aktivity není ve shodě se zjištěními, 

které provedla ve své diplomové práci Květa Garčeková [7]. Důvodem těchto rozdílů 

je pravděpodobně dříve diskutované odlišnosti mezi rostlinami pěstovanými v první 

a druhé sérii pokusů. 

 Nově zkoumanou skupinou rostlin oproti předchozím pokusům prováděným 

v naší laboratoři byla skupina rostlin pěstovaná na glutaminu jako výhradním zdroji 

dusíku. Bohužel tyto rostliny velmi špatně rostly a navíc byly náchylné k napadání 

plísněmi, proto bylo pouze málo experimentálních vzorků a stanoveny byly pouze 

některé enzymy. Z výsledků, které jsem pro skupinu pěstovanou na médiu 

obsahujícím glutamin vyplývá, že u listů skupiny G-S došlo k nárůstu enzymatické 

aktivity NR, PEPC, NADP-ME i PPDK, tj. všech stanovovaných enzymů. U stonků 

skupiny rostlin pěstované bez sacharosy došlo k poklesu aktivity u NR. U PEPC, 

NADP-ME a PPDK naopak došlo ke zvýšení aktivity vzhledem ke kontrolním 

rostlinám. U všech kořenů skupiny C+S byla aktivita enzymů NR, PEPC a NADP-ME 

snížena. Vzhledem k relativně vysokým aktivitám stanovovaných enzymů vůči 

kontrolním rostlinám není jasné proč rostliny špatně rostou a tato otázku 

pravděpodobně bude předmětem dalšího zkoumání. 
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 Přidání sacharosy jako dodatečného zdroje uhlíku taktéž ovlivnilo aktivitu 

enzymů. U kontrolních rostlin jsem téměř vždy došla ke stejnému závěru a to, že 

rostliny pěstované bez přítomnosti sacharosy měli nižší enzymovou aktivitu než 

rostliny pěstované s přídavkem sacharosy. Tato zjištění také odpovídají pokusům 

dříve provedeným u nás v laboratoři [7] [8]. 
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7 Závěr 
 
 1. Snížené množství anorganického dusíku v kultivačním médiu vedlo 

k poklesu aktivity všech enzymů metabolismu dusíkatých látek (NR, GS, GOGAT, 

GDH). Ke snížení aktivity enzymů došlo také u PEPC a NADP-ME. Výjimkou byla 

PPDK, kde došlo ke zvýšení aktivity. 

 2. Kasein jako jediný zdroj dusíkatých látek byl rostlinami využíván. Aktivita 

enzymů metabolizujících dusíkaté látky se lišila oproti kontrolním rostlinám 

v závislosti na dodatečném zdroji uhlíku sacharose. Aktivita PEPC, NADP-ME byla 

v těchto rostlinách zvýšená. PPDK nebyla příliš ovlivněna. 

 3. Rostliny pěstované s glutaminem v živném médiu jako jediným zdrojem 

dusíkatých látek vykazovaly zvýšené hodnoty aktivit enzymů NR, PEPC, NADP-ME a 

PPDK v listech. V kořenech rostlin naopak došlo ke snížení aktivit. 
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 Svoluji k zapůjčení této práce pro studijní účely a prosím, aby byla řádně 

vedena evidence vypůjčovatelů. 
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