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Abstrakt
Univerzita Karlova v Praze
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Katedra biochemických věd

Kandidát: Mgr. Blanka Pospíšilová
Školitel: Prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D.
Školitel specialista: RNDr. Radka Podlipná, Ph.D.
Název rigorózní práce: Fytoremediace nitrolátek: toxicita dinitrotoluenu a změny
v proteomu rostlin

Nitrolátky přítomné v půdě, vodě i ovzduší představují již řadu let značnou zátěž
životního prostředí. Např. 2,4-dinitrotoluen (2,4-DNT), používaný hlavně jako
výbušnina, patří k nebezpečným chemickým látkám a častým kontaminantům životního
prostředí. Proto je potřeba nalézt nové efektivní metody odstranění 2,4-DNT
z životního prostředí. Vhodnou metodou by mohla být fytoremediace, která využívá
rostliny k odstranění kontaminantů přímo na kontaminovaných plochách a minimalizuje
vnášení dalších chemických látek do dekontaminačního procesu.
Cílem předložené práce bylo studovat potenciál rostlin odstranit 2,4-DNT
z kontaminované vody. Nejprve jsme se zaměřili na schopnost rostlin metabolizovat
2,4-DNT. Degradační produkty, 2-aminonitrotoluen (2-ANT) a 4-aminonitrotoluen
(4-ANT), byly nalezeny jak v médiích, tak v rostlinách a buňkách suspenzních kultur
Saponaria officinalis L. a Phragmites australis (Cav.) Steud. V rostlinných extraktech
Arabidopsis thaliana L bylo kromě výše uvedených metabolitů nalezeno malé množství
2,4-diaminotoluenu (2,4-DAT). Pomocí 2D elektroforézy jsme také potvrdili změny
v proteomu této rostliny po vystavení 2,4-DNT. Dále jsme se zaměřili na toxicitu
metabolitů 2,4-DNT a zjistili jsme, že při nižších koncentracích (0-25mg/l) je fytotoxicita
obou mononitrotoluenů signifikantně vyšší oproti parentní sloučenině. Toxicita 2,4-DAT
byla naopak výrazně nižší ve všech koncentracích (0-200mg/l) než toxicita 2,4-DNT.

4

Abstract
Charles University in Prague
Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Department of Biochemical Sciences

Candidate: Mgr. Blanka Pospíšilová
Supervisor: Prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D.
Specialized supervisor: RNDr. Radka Podlipná, Ph.D.
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Nitro compounds present in the soil, the water and the air have been a considerable
environmental burden for many years. For example 2,4-dinitrotoluene (2,4-DNT), used
mainly as an explosive, belongs to hazardous chemicals and common environmental
contaminants. Therefore, there is a need to develop new and effective methods of a
removal of 2,4-DNT from the environment. A suitable method could be a
phytoremediation which uses plants for removing pollutants directly from contaminated
areas. It also minimizes the introduction of other chemicals into a decontaminating
process.
The aim of this work is to study the potential of plants to remove 2,4-DNT from
contaminated water. Firstly, we focused on the ability of plants to metabolize 2,4-DNT.
The degradation products: 2-aminonitrotoluen (2-ANT) and 4-aminonitrotoluen (4-ANT)
were found both in media and plant extracts of suspension culture of Saponaria
officinalis L. and Phragmites australis (Cav.) Steud. In plant extracts of Arabidopsis
thaliana L there were found, in addition to above mentioned metabolites, a small
amounts of 2,4-diaminotoluene (2,4-DAT). We also confirmed the change in the
proteome of this plant after the expression of 2,4-DNT using 2D electrophoresis.
Furthermore, we focused on a toxicity of 2,4-DNT metabolites and we found that the
toxicity of both mononitrotoluenes used in low concentration (0-25mg/l) was
significantly higher than the toxicity of the parent compound. The toxicity of 2,4-DAT
was much lower in all concentration (0-200mg/l) than the toxicity of 2,4-DNT.
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1. ÚVOD
Rychlá industrializace, spojená s rozvojem vědy a techniky, vede k uvolňování
enormního množství toxických látek do životního prostředí. Tyto látky, xenobiotika, jsou
pro organismus cizí, neslouží jako zdroj energie nebo prekurzory pro syntézu
potřebných biomolekul (Kvasničková 1995). Xenobiotiky, která nejsou vytvářeny
přírodními procesy, ale jsou syntetizovány uměle člověkem, jsou především léky,
součásti potravin, nečistoty ve vzduchu a různé druhy sloučenin z chemického i
farmaceutického průmyslu. Tyto sloučeniny jsou často perzistentní a toxické pro životní
prostředí. U některých z těchto látek dochází k jejich akumulaci nejen v životním
prostředí, ale také v organismech, které je obtížně odbourávají, a tím ohrožují celý
ekosystém a mohou znamenat nebezpečí pro zdraví zvířat i lidí.
Kontaminanty mohou být jak látky anorganické, jako jsou těžké kovy nebo
radionuklidy, tak látky organické, především barviva, pesticidy, PCB a PAH. Mezi
hlavní toxikanty patří také explosiva (TNT, NG atd.) a jejich metabolity, které jsou
rovněž toxické pro životní prostředí. Tyto látky pronikají do odpadních vod, povrchové a
podzemní vody, půdy a sedimentů.
Vzhledem k této rozšiřující kontaminaci životního prostředí je věnována pozornost
možnostem odstranění takovýchto polutantů z prostředí a dekontaminaci zasažených
ploch. Existuje řada technologií, které se používají k napravování škod na životním
prostředí vzniklých především při ekologických haváriích nebo jako dlouhodobý
pozůstatek lidské činnosti. Mezi ně patří fyzikálně-chemické metody, které mohou být
velmi účinné, avšak většinou také ekonomicky velmi náročné. Navíc opakované čištění
směsí kontaminantů pomocí konvenčních chemických a tepelných metod je technicky
obtížné a tyto metody ničí biotickou složku půd (Hinchman a kol. 1996). Proto se
v posledních letech klade důraz na využití přírodních technologií, jakou je
fytoremediace.
Tato práce je zaměřena na fytoremediaci nitrolátek, konkrétně 2,4-dinitrotoluenu,
který patří k nebezpečným kontaminantům půd a vod.
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2. TEORETICKÁ ČÁST
2.1. FYTOREMEDIACE
Jednou z možností snižování kontaminace z životního prostředí jsou biologické
metody. Zaměřují se především na sanaci znečištěných podzemních vod a zemin.
Mezi takovéto sanační metody patří přirozená atenuace – MNA, definována jako
souhrn dějů, přirozeně se vyskytujících v životním prostředí, které vedou k omezení
množství, toxicity, morbidity, objemu a koncentrace kontaminantů bez lidského zásahu
(Kubal a kol. 2002; Soudek a kol. 2008). Této metody se především využívá
v souvislosti s dekontaminací zemin a podzemních vod v oblastech se zvýšeným
výskytem ropných produktů, polyaromatických uhlovodíků a těžkých kovů (Kubal a kol.
2002). Výhodou této metody je především nižší zásah vůči okolí, spojený s menší
tvorbou a transportem odpadů, a dále nižší náklady. Avšak proces přirozeného poklesu
kontaminace je často pomalý a vyžaduje delší dobu na dosažení požadovaného limitu.
Proto se tato technika často kombinuje s aktivním zásahem nebo je použita následně
po aktivní dekontaminaci.
Daleko významnější přírodní technologií je fytoremediace, metoda, při které jsou
využívány zelené rostliny k přesunu, akumulaci nebo odstranění kontaminantů
životního prostředí (Cunningham a kol. 1995). Hinchman a kol. dále zdůrazňují, že se
jedná o využití zelených rostlin, včetně trav, bylin a dřevin k dekontaminaci životního
prostředí zasaženého látkami, jako jsou těžké kovy, stopové prvky, organické
sloučeniny a radioaktivní látky, nacházející se v půdě a vodě. Tím je myšleno využití
všech procesů, tj. procesy biologické, chemické a fyzikální, napomáhající k degradaci a
metabolismu kontaminantů, na kterých se rostliny podílejí přímo nebo pomocí
organismů tvořící rostlinnou rhizosféru.
Velmi často se na fytoremediaci podílejí rostliny a s nimi asociované mikroorganismy
zároveň (Kvesitadtze a kol. 2006). Pokud se dekontaminačních procesů účastní pouze
organismy, nazýváme tuto metodu bioremediace. Ta využívá žijící organismy,
především

mikroorganismy,

k degradaci

polutantů

na

méně

toxické

formy.

Mikroorganismy mohou pocházet z kontaminované oblasti nebo mohou být izolovány
odjinud a nasazeny na kontaminovaná místa (Vidali 2001). Bylo zjištěno, že tyto
„čistící“ bakterie mohou soutěžit s ostatními přirozeně se vyskytujícími mikroby a jejich
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udržení při vysokých koncentracích vyžaduje přidání dostatek živin (French a kol.
1999). Oproti tomu, fytoremediace je systém autotrofní, a proto vyžaduje jen malý
přísun živin (Cluis 2004).
Fytoremediace získala zvláštní pozornost především v posledních dvou desetiletí. Je
považována za metodu inovativní, nákladově efektivní a alternativní kombinaci
technologických přístupů. Kromě toho je také vnímána velmi pozitivně veřejností,
především díky estetickému zásahu do krajiny a ekologické udržitelnosti. Nejúčinnější
fytoremediační technologie jsou založeny na postupném odstraňování nízké
kontaminace z půdy. Tato in situ metoda nepoškozuje strukturu půdy a jen mírně může
měnit půdní složení mikroorganismů. Navíc rostliny poskytují ochranu před vodní a
větrnou erozí a předcházejí šíření kontaminantů (Cluis 2004, Kvesitadtze a kol. 2006).
Pro úspěšné odstranění kontaminantů z vody a půdy rostlinami je nutné, aby rostliny
byly schopné tyto látky přijímat. Biologická dostupnost kontaminantů pro rostliny závisí
na rozpustnosti látek, typu půdy a stáří kontaminace. Dále úspěšnost fytoremediace
ovlivňuje hloubka dosahu kořenů a tolerance rostliny ke kontaminantu (Vaněk a kol.
2002). Tyto parametry jsou pak klíčové při výběru vhodné remediační metody.

2.1.1. FYTOREMEDIAČNÍ TECHNIKY
Fytoremediační techniky se dělí podle typu kontaminantu, jeho koncentrace,
zpracování rostlinami a dále charakteru znečištěného prostředí. Na základě těchto
parametrů můžeme fytoremediační technologie rozdělit na:
•

fytodekontaminační

(fytodegradace,

rhizodegradace,

fytoakumulace,

rhizofiltrace, fytovolatilizace),
•

fytostabilizační a

•

hydraulickou kontrolu.
Schematické znázornění některých z uvedených technik uvádí Obr. 2.1. Polutant je

buď stabilizován či degradován v rhizosféře nebo uvnitř rostliny, a nebo je uvolněn
v přeměněné formě do ovzduší (Pilon-Smits 2005).

10

Obr. 2.1 Schematické znázornění fytoremediačních technik

Metody užívané k fytoremediaci kovových kontaminantů jsou rozdílné od těch, které
se používají na místa znečištěná organickými kontaminanty. Těžké kovy jsou zpravidla
transportovány do kořenů, stonků a listů a rostliny následně sklizeny. Poškozená
plocha je pak osázena znovu novými rostlinami, dokud se koncentrace kovů nesníží na
požadovanou hladinu. Oproti tomu organické látky jsou degradovány pomocí enzymů
v rostlině (Soudek a kol. 2008). Tab. 2.1 uvádí přehled základních fytoremediačních
metod, včetně typických rostlin užívaných pro jednotlivé aplikace (Dietz a Schnoor
2001).

2.1.1.1. FYTODEGRADACE
Fytodegradace či fytotransformace je proces, při kterém dochází k absorpci,
přeměně a degradaci kontaminantu v rostlině, nebo rostliny a s nimi asociovaná
mikroflóra degradují kontaminanty přímo v půdě na méně toxické látky. Cílem
fytodegradace je zajištění vzniku takových metabolitů, které jsou jednak méně toxické
než původní polutant a zároveň netoxické pro rostlinu a okolní organismy (Soudek a
kol. 2008, Vaněk a kol. 2002).
Fytodegradace se používá především pro odstranění organických polutantů, jako
jsou TPH (ropné látky), PAH (polyaromatické uhlovodíky), chlorované sloučeniny
(PCB, TCE), výbušniny a další nitrolátky, organofosfátové pesticidy a detergenty
(Vaněk a kol. 2002). Na rozdíl od základních prvků, organické sloučeniny mohou být

11

chemicky degradovány na neškodné sloučeniny, nebo dokonce mineralizovány na
molekuly oxidu uhličitého a vodu (Meagher 2000).

2.1.1.2. RHIZODEGRADACE
Rhizodegradace je kořeny stimulovaná mikrobiální degradace toxických látek. Tato
metoda se používá především pro odstranění organických látek v důsledku uvolňování
endogenních metabolitů rostliny do půdy, např. cukrů nebo alkoholů. Stejně jako
rostlina poskytuje zdroje energie pro mikroorganismy žijící v rhizosféře, tak i
mikroorganismy mohou díky svým metabolickým pochodům poskytnout rostlinám látky,
které nejsou schopny samy produkovat. Tato vzájemná symbióza je klíčová pro řadu
dekontaminačním reakcí (Soudek a kol. 2008, Vaněk a kol. 2002).

2.1.1.3. FYTOAKUMULACE
Fytoakumulace či fytoextrakce je založená na absorpci kontaminantu kořeny a
následné akumulaci látek v nadzemní části rostliny. Ty jsou poté sklizeny a nakládá se
s nimi jako s nebezpečným odpadem. Podmínkou pro fungování této metody je
hyperakumulační vlastnost rostliny k danému kontaminantu (Soudek a kol. 2008).
Takové rostliny nazýváme hyperakumulátory, tj. jsou schopny akumulovat nadměrné
množství kovů a dalších kontaminantů (100 násobek oproti běžným rostlinám) (Lasat
2000).
Metoda se používá především při sananci těžkých kovů (např. Pb, Zn, Cu), polokovů
(např. As, Se), radionuklidů a některých nekovů (např. B). Protože základní prvky jsou
neměnné, což znamená, že nemohou být degradovány biologickými nebo fyzikálními
metodami (Meagher 2000), musejí být toxické anorganické látky z místa odstraněny
nebo převedeny na biologickou inertní formu (Cunningham a Ow 1996). Oproti tomu
použití fytoakumulace pro organické látky není vhodné. Vzhledem k metabolizaci
organických látek může dojít k vzniku ještě více toxických látek, které se mohou dostat
zpět do prostředí (Soudek a kol. 2008).
Fytoakumulace se dá dále využít k produkci takzvané „bio-rudy“. Rostlinná biomasa
obsahující nahromaděné těžké kovy se může použít k získání kovů spalováním. Tato
metoda, tzv. fytomining, má řadu výhod. Dochází tak k produkci rudy, která je prakticky
bezsirná, obsahuje vyšší podíl kovu proti běžné rudě a navíc je fytomining šetrný
k životnímu prostředí (Ali a kol. 2013; Soudek a kol. 2008).
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2.1.1.4. RHIZOFILTRACE
Rhizofiltrace se používá nejčastěji k sanaci kontaminovaných podzemních vod.
Kontaminanty jsou buď adsorbovány na povrchu kořene, nebo jsou absorbovány
kořeny rostlin. Na rozdíl od fytoextrakce, nedochází k akumulaci kontaminantu
v nadzemní části rostliny, ale pouze v kořenovém systému (Soudek a kol. 2008, Vaněk
a kol. 2002).
Metoda se využívá při odstranění nízkých koncentrací kovů z velkých objemů. Její
využití je zvláště vhodné při záchytu radionuklidů. S úspěchem byla použita u vodní
nádrže v Černobylu, kde isotopy

137

Cs a

90

Sr byly odstraněny pomocí slunečnic

(Helianthus annus) (Schnoor a Dee 1997).

2.1.1.5. FYTOVOLATILIZACE
Fytovolatilizace je metoda, při které dochází k příjmu kontaminantu kořenovým
systémem rostliny, transportu do nadzemní části rostliny a poté transpirace
kontaminantu do ovzduší. Látka původně netěkavého charakteru je rostlinou
přeměněna na těkavou formu, která by měla být méně toxická než původní
kontaminant (Soudek a kol. 2008).
Metoda bývá aplikována na rtuťnaté ionty, které jsou půdními mikroorganismy
redukovány na kovovou rtuť. Gen, kódující reduktasu rtuti, se podařilo vnést do
genomu rostliny Arabidopsis thaliana, čím byla zvýšena odolnost těchto rostlin vůči
rtuťnatým iontům i množství přeměněné elementární rtuti (Rugh 1996). Ta se ve formě
par, díky svým fyzikálním vlastnostem, rozptyluje do okolí.
Využití fytovolatilizace je kontroverzní, protože nedochází k odstranění znečištění,
pouze k jeho přesunu do ovzduší (Soudek a kol. 2008).

2.1.1.6. FYTOSTABILIZACE
Tato metoda imobilizuje vodní a půdní kontaminanty. Kontaminant je absorbován,
adsorbován a akumulován kořenovým systémem nebo dochází k precipitaci přímo
v rhizosféře. Tímto je výrazně snižován přenos kontaminantů do okolí. Fytostabilizace
se používá také k obnovení vegetace na místech, která byla obnažena v důsledku
vysoké kontaminace a kde běžnou vegetaci na zasažené území nelze aplikovat. Pro
tyto účely se používají zpravidla stromy, které svým vzrůstem zabraňují vodní a větrné
erozi a také rozptylu kontaminace na povrchu (Soudek a kol. 2008).
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Fytostabilizace se používá především na dekontaminaci půd s vysokou koncentrací
kovů a organických složenin, které nejsou degradovány. Dále je její využití jako finální
úprava ploch, kde byly použity jiné sanační technologie (Soudek a kol. 2008).

2.1.1.7. HYDRAULICKÁ KONTROLA
Hydraulická kontrola je proces založený na rostlinné transpiraci. Využívá rostliny se
schopností nasávat velké množství vody a kontaminantů, a tím brání další migraci
kontaminaci z povrchových vod do podzemních vod a zásobáren pitné vody
(Kvesitadtze a kol. 2006). Pro bioremediace spodních vod lze použít tzv. „pump and
treat“ systém, kdy dochází k čerpání vody na povrch a k jejímu použití k závlaze
dekontaminující rostlinné kultury (Macková a Macek 2005).
Tato

technologie

využívá

rostliny

s rozvinutým

kořenovým

systémem.

Nejvhodnějšími rostlinami jsou topol, bříza, vrba, eukalyptus, atd. (Kvesitadtze a kol.
2006).

Tab. 2.1 Typické rostliny použité při různých fytoremediačních aplikacích (Dietz a
Schnoor 2001)

Aplikace

Médium

Kontaminanty

Typické rostliny

Fytotransformace

půda,
podzemní
voda, výluhy ze
skládek,
aplikace
odpadních vod
na půdy

herbicidy; chlorované
alifatické uhlovodíky
(např. TCE);
aromatické uhlovodíky
(např. BTEX);
explosiva (TNT, RDX,
HMX, perchlorát);
živiny (dusičnany,
amoniak, fosfáty)

freatofytické stromy
(čeleď Salix, vč.
topolu, vrby,
amerického topolu);
trávy (žito, kostřava,
troskut prstnatý, čirok,
proso panenské,
rákos, lesknice
kanárská); Fabaceae
(jetel, vojtěška, vigna)

Rhizosferní
bioremediace

půda,
sedimenty,
aplikace na
půdu, omezené
skládky

biodegradovatelné
organické látky
(BTEX, TPH, PAHs,
PCBs, pesticidy)

traviny s vláknitými
kořeny (troskut
prstnatý, kostřava,
žito); uvolňovače
fenolických látek
(moruše, jabloň,
Maclura aurantica),
freatofytické stromy

Fytostabilizace

půda

kovy (Pb, Cd, Zn, As,
Cu, Cr, Se, U);
hydrofobní organické
sloučeniny, které
nejsou degradovatelné

freatofytické stromy
pro hydraulickou
kontrolu; trávy
s vláknitými kořeny pro
kontrolu eroze
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Fytoextrakce

půda,
sedimenty,
brownfields

kovy (Pb, Cd, Zn, Ni,
Cu)

hořčice sareptská
(Brassica juncea);
slunečnice (Helianthus
spp.); Thlaspi
carulescens

Rhizofiltrace

podzemní
voda, odpadní
voda před
umělé mokřady

Kovy (Pb, Cd, Zn, Ni,
Cu); radionuklidy,
hydrofobní organické
sloučeniny

vodní rostliny:
mokřadní (orobinec,
růžkatec,
Potamogeton
nodosus, maranta
třtinová); vodní (řasy,
parožnatka, stolístek
vodní, Hydrilla spp.)

Fytovolatilizace

půdy a
sedimenty

Se, As, Hg, těkavé
organické sloučeniny
(např. MTBE)

Brassica juncea;
mokřadní rostliny;
freatofytické stromy
pro zachycení
podzemních vod

Vysvětlivky: BTEX – benzen, toluen, ethylbenzen a celkový xylen; HMX – oktahydro-1,3,5,7tetranitro-1,3,5,7-tetrazocin; MTBE – methyl-terc-butylether; PAHs – polycyklické aromatické
uhlovodíky; PCBs – polychlorované bifenyly; RDX – hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin; TCEtrichloroethylen; TNT – 2,4,6-trinitrotoluen; TPH – celkové ropné uhlovodíky

2.1.2. GENOVÁ MODIFIKACE
V současné době je snahou zvýšit účinnost fytoremediačních technik pomocí
vhodných rostlin se schopností aktivně asimilovat škodlivé látky. Účinnost těchto
procesů je dána především schopností rostlin přeměňovat a/nebo akumulovat
organické a anorganické kontaminanty v buněčných strukturách a dosáhnout oxidativní
degradace organických xenobiotik (Kvesitadtze a kol. 2006). Genovou modifikací
získáme rostliny upravené na míru pro potřeby jednotlivých fytoremediačních technik.
Tím

mohou

být

odstraněny

některé

limitující

faktory

remediace.

Geneticky

modifikované rostliny mohou být využívány zejména k zvýšení akumulace těžkých
kovů nebo odstraňování organických látek (Macková a Macek 2005).
Genová modifikace je založena na zvýšení exprese existujících genů nebo vnesení
specifických genů přímo do rostliny. Exprese těchto genů pak zajišťuje rostlinám
zvýšení účinnosti metabolických drah a větší odolnost vůči škodlivým efektům látek
(Macková a Macek 2005).
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2.1.3. VÝHODY A NEVÝHODY FYTOREMEDIACE
Tato metoda má řadu výhod (viz. níže) především díky tomu, že se jedná o in situ
metodu, při které nedochází k poškození životního prostředí odčerpáváním materiálu a
používáním těžké techniky, avšak má i mnohá omezení (viz. níže) (Macková a Macek
2005; Alkorta a kol. 2004; Lasat 2000).

2.1.3.1. VÝHODY FYTOREMEDIACE
•

aplikace in situ (není potřeba transport kontaminované půdy a tudíž snížení
šíření kontaminace)

•

vhodné pro různé typy organických a anorganických kontaminantů;
mineralizace organických molekul

•

pasivní metoda (není potřeba drahé vybavení ani specializovaného personálu)

•

nízké náklady

•

energie je získávána ze slunečního záření

•

minimálně poškozuje okolí

•

estetický přínos

•

je dobře přijímána veřejností

•

snižování množství odpadu ukládaného na skládku

•

rychlejší než přirozená atenuace

2.1.3.2. NEVÝHODY FYTOREMEDIACE
•

je limitována délkou kořenů rostliny a rozpustností/dostupností kontaminantu

•

je pomalejší než běžné fyzikálně-chemické metody (až desítky let)

•

nízká tolerance rostliny k polutantu (koncentrace kontaminantu může být pro
rostlinu toxická)

•

malá velikost remediačních rostlin (nižší výtěžnost kontaminantů)

•

nízký transport kontaminantů z kořenů do nadzemní části rostliny

•

je možné negativní ovlivnění průběhu dekontaminace změnou životních
podmínek (kyslík, voda, živiny)

•

je možný vliv dalších faktorů, např. struktura půdního profilu, pH, koncentrace
solí a polutantů, přítomnost dalších toxinů

•

nebezpečí kontaminace životního prostředí a/nebo potravního řetězce

•

ukládání kontaminovaného rostlinného odpadu

•

kontaminant musí být v biologicky dostupné formě
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•

u biologických metod nedochází ke 100% odstranění polutantů

•

nedostatek rostlinných druhů vhodných pro remediaci

2.1.4. ROSTLINY VHODNÉ K FYTOREMEDIACI A JEJICH VYUŽITÍ V PRAXI
Hlavním parametrem při výběru vhodné rostliny pro fytoremediaci je morfologie
kořene rostliny. Je potřeba nalézt takový rostlinný druh, který je vhodný k danému
druhu kontaminace, resp. k daným organickým nebo anorganickým látkám. Často
bývají využívány rostliny s rozvětveným kořenovým systémem, jako jsou traviny, které
mají velký povrch, a tudíž větší kontakt s kontaminovanou půdou a dále rostliny s
hlavním kořenem, který dosahuje značné hloubky v půdě. Pro dekontaminaci
povrchové půdy se používají bylinné druhy, jako např. vojtěška, která má schopnost
fixovat dusík. Naopak pro remediaci podzemních vod jsou výhodné stromy z rodu
Salicaceae (topoly a vrby), které mají hluboké kořeny, jsou odolné a velmi rychle rostou
(Kučerová a kol. 1999).
Předchozí studie ukazují, že topoly mají vysokou remediační schopnost především s
organickými polutanty. Podporují půdní prosakování a snižují migraci polutantů.
Několik řad hybridních topolů bylo vysázeno ve státě Iowa při úniku zemědělských
hnojiv. Koncentrace dusičnanů se snížila více než 10ti násobně a stromy dokázaly
navázat až 20% z celkového množství atrazinu (Kučerová a kol. 1999). Další studie se
zaměřila přímo na trinitrotoluen (TNT). Stolístek (Myriophyllum aquaticum) byl zasazen
do zaplavené půdy z kontaminované oblasti a již po týdnu koncentrace TNT v půdě
klesla na desetinu. Při podrobnějším sledování rostliny, bylo zjištěno, že nové kořeny
vyrůstají podél kontaminovaných oblastí a pronikají hlouběji, kde zachycují škodliviny
ze spodních vrstev půdy (Schnoor a kol. 1995).
Při použití jednotlivých rostlin v reálných podmínkách je nutno zvážit vzájemné
interakce rostlin a půdních mikroorganismů, které se podílejí především na
odstraňování organických sloučenin, ale mohou ovlivnit také příjem anorganických
látek rostlinou. Výběr rostlin by měl být specifický proto, že exudáty rostlin působí na
organismy žijící v daném prostředí. Mohou působit jako induktory bakteriálních drah,
inhibovat růst konkurenčních rostlin a nebo měnit složení rhizosférní mikroflóry v okolí.
Je třeba zvážit, zda-li nový rostlinný druh přenesený do dané oblasti nemůže být
invazivní a šířit se nekontrolovaně i mimo kontaminované území (Macková a Macek
2005).
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2.2. METABOLISMUS XENOBIOTIK V ROSTLINÁCH
Rostliny jsou v životním prostředí nepřetržitě vystavovány řadě toxických látek a
vzhledem k tomu, že nemohou své místo výskytu opustit, musí mít dobře vyvinuté
mechanismy na jejich detoxikaci. Xenobiotika pro rostliny mohou být kromě
průmyslových a zemědělských kontaminantů také sekundární produkty jiných rostlin,
pomocí kterých potlačují růst soupeřících rostlinných druhů.
Účinky jednotlivých látek na rostlinný organismus je dán chemickou strukturou,
koncentrací a délkou expozice xenobiotika. Látky polární, hydrofilní povahy, samovolně
neprojdou přes plasmatickou membránu, a proto jsou pro rostliny méně nebezpečné.
Oproti tomu látky nepolární, lipofilní povahy, mohou samovolně přejít přes membránu a
akumulovat se v rostlinných tkáních. Rostliny, které jsou vystaveny chemickému
stresu, mohou reagovat na toxikant např. změnou pH, sníženou fotosyntézou,
zvýšenou respirací. Citlivost k různým xenobiotikům je druhově specifická (Skálová a
kol. 2013).

2.2.1. PŘÍJEM XENOBIOTIK ROSTLINAMI
Rostliny přijímají cizorodé látky z půdy, vody a atmosféry pomocí listů a kořenů. Listy
využívají průduchy, zatímco do kořenů se xenobiotika dostávají v rozpuštěné formě
vodního roztoku přes buněčnou stěnu epidermálních buněk, na rozdíl od listů,
nechráněných kutikulou. Další transport látek uvnitř buňky je zprostředkován buď
cytoplasmou buněk propojenou plasmodesmaty (symplastická cesta) nebo buněčnou
stěnou a mezibuněčnými prostory (apoplastická cesta). Z kořenů do nadzemní části
rostlina využívá transport vody v xylému, v opačném směru jsou látky distribuovány
floémem.
Příjem i transport látek je ovlivněn velikostí a charakterem molekuly a druhem
rostliny. Zvýšená rozpustnost molekuly ve vodě snižuje její rozdělení do biologických
membrán, a tudíž její distribuci do buněk a tkání. Látky mohou přecházet přes
membránu prostou difúzí z místa s vyšší koncentrací látky do míst s nižší koncentrací.
Tento transport probíhá pouze po směru koncentračního gradientu. Usnadněná difúze
vyžaduje spoluúčast přenašečů, které jsou selektivní k jednotlivým iontům a umožňují
rychlejší transport oproti prosté difúzi. Nejrychlejším způsobem transportu je aktivní
transport, který kromě substrátově specifického přenašeče vyžaduje také zdroj energie
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nejčastěji ve formě ATP. Dosažená koncentrace látky ve vnitrobuněčném prostoru
může být pak několikanásobně vyšší než v médiu (Skálová a kol. 2013).

2.2.2. BIOTRANSFORMAČNÍ PROCESY
Průběh biotransformačních procesů v rostlinách je velmi podobný metabolickým
procesům v játrech savců. Metabolismus xenobiotika u rostlin je rozdělen do tří fází:
konverze (I. fáze), konjugace (II. fáze) a kompartmentace (III. fáze). Protože rostliny
nemají efektivní cestu vylučování, třetí fáze uskladnění nahrazuje vylučování. Cílem
biotransformace je přeměnit vstupující cizorodou látku na látku pro rostlinu netoxickou
a uložit ji v rostlinných kompartmentech (Macková a Macek 2005).

2.2.2.1. KONVERZE
První fáze biotransformace probíhá v mitochondriích nebo v endoplasmatickém
retikulu a zahrnuje reakce oxidační, redukční nebo hydrolytické. Během této fáze se do
xenobiotika vnáší nebo se odkrývá hydrofilní funkční skupina, jako je hydroxyl,
karboxyl, thioskupina nebo aminoskupina. Tím se substrát stává polárnějším a
vhodnějším pro následnou konjugaci.
Častými enzymy I. fáze u rostlin jsou hydrolasy, především karboxylesterasy, které
jsou kódovány v genomu rostliny Arabidopsis thaliana 460 geny. Hydroxylace a další
oxidační reakce jsou většinou katalyzovány cytochromy P450 (CYP). Struktura a
vlastnosti rostlinných CYP jsou podobné CYP u savců, ale počet isoforem je u rostlin
mnohem vyšší. V rostlinách Arabidopsis thaliana bylo identifikováno více než 60 genů
pro cytochrom P450. Dalšími enzymy účastnící se především dekontaminace explosiv
jsou reduktasy. Xenobiotika s nitroskupinou jsou díky nim transformovány za vzniku
derivátů s nitroso, hydroxylamino nebo aminoskupinou (Skálová a kol. 2013).
Během první fáze ne vždy dochází k přeměně molekuly na méně toxickou.
V některých případech mohou být meziprodukty stejně nebo více toxické než parentní
molekula.

2.2.2.2. KONJUGACE
Konjugací xenobiotika s endogenní molekulou dochází ke zvýšení hydrofility a
snížení mobility cizorodé látky. Xenobiotika jsou navázány s glukózou, malonátem,
glutathionem, aminokyselinou nebo polymery buněčné stěny. Enzymy účastnící se této
fáze jsou glukosyltransferasy, které připojují sacharid na xenobiotikum přes
hydroxylovou nebo aminoskupinu. Dalšími enzymy jsou glutathion-S-transferázy
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připojující glutathion přes thiolovou vazbu cysteinu. Některé látky jsou konjugovány
s kyselinou malonovou či nerozpustnými konjugáty buněčné stěny jako jsou lignin,
celulóza a pektiny (Skálová a kol. 2013).

2.2.2.3. KOMPARTMENTACE
Rostliny nemají vylučovací systém, proto ukládají cizorodé látky do vakuol nebo
buněčné stěny. Před vlastním uskladněním musejí být konjugáty transformovány na
sekundární konjugáty. Připojením malonátu na konjugáty s glutathionem nebo
glukózou dochází ke spuštění transportu přes tonoplast do vakuoly nebo přes
plasmatickou membránu do apoplastu, kde jsou uskladněny (Skálová a kol. 2013).
V současné době je věnována pozornost ABC transportérům. Jsou to přenašeče,
které za spotřeby ATP jsou schopny přenášet různé látky přes membránu vakuol. Jsou
zodpovědné za příjem, transport a uskladnění celé řady vysokomolekulárních látek, ať
už xenobiotik nebo vlastních toxických metabolitů. Tyto transportéry jsou řazeny do
skupiny proteinů spojených s odolností proti farmakům (Gaillard a kol. 1994).

Biotransformační enzymy a transportní proteiny u rostlin jsou indukovatelné stejně
jako u živočichů. Hlavním spouštěčem exprese a aktivity proteinů jsou samotná
xenobiotika, tj. chemický stres.
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2.3. NITROLÁTKY
Výbušniny patří k významným polutantům životního prostředí, které s sebou přinesla
vlna industrilizace konce devatenáctého století. Vzhledem k tomu, že tyto látky jsou
často toxické a jen zřídka mineralizovány živými organismy, představují obrovskou
zátěž pro celou biosféru.
Jedná se často o polynitroaromatické sloučeniny zahrnující 2,4,6-trinitrotoluen
(TNT), 1,3,5-trinitrobenzen (TNB), dinitrotoluen (2,4-DNT a 2,6-DNT), dinitrobenzen
(DNB),

methyl-N-2,4,6,-tetranitroanilin

a

2,4,6-trinitrofenol

(kyselina

pikrová).

Nitroaromatické sloučeniny s menším počtem substituentů (jako jsou mononitrotoluen,
nitrobenzen nebo nitrofenol) jsou degradovány všudypřítomnými mikroby. Oproti tomu
polysubstituované nitroaromatické sloučeniny jsou náročnější na degradaci. To je dáno
jednak tím, že mikroorganismy, které jsou schopny tyto látky degradovat, účinkují
pomaleji než u jednodušších molekul díky toxicitě sloučenin a také díky omezené
rozpustnosti těchto látek (Ramos a kol. 2005; Spain 1995).
Nejznámější nitrolátkou z řady explosiv je trinitrotoluen. Jedná se o velmi toxický
kontaminant, po mnoho let hlavní složkou explosiv, který našel využití i v produkci
barviv a fotografického materiálu. Jeho produkce a užití pro vojenské účely vzrostla
především během první a druhé světové války. I přesto, že nyní jeho produkce klesá,
zůstávájí tisíce hektarů kontaminované půdy z jeho dřívějšího hojného využívání.
Mobilita TNT v půdě je limitována díky jeho silné vazbě na půdní částice, a proto
neproniká příliš hluboko. Přesto můžeme kontaminaci najít v povrchových nebo
podzemních vodách (Kvesitadtze a kol. 2006; Hannink a kol. 2001).
Dalšími významnými nitrolátkami jsou dinitrotolueny (DNT), prekurzory TNT. Jedná
se o slabě jedovaté látky a slabé výbušniny, které se samostatně k detonaci
nepoužívají. Kontaminace DNT se rozšířila především za druhé světové války, díky
zvýšené výrobě TNT se jeho prekurzory i metabolity dostávaly do půdy a vody.
Například v Číně více než 500 rostlinných druhů stále obsahuje TNT a díky tomu
vznikají mono- a dinitrotolueny, které způsobují kontaminaci vodních zdrojů (Xu a Jing
2012). V současné době se DNT využívá jako prekurzor toluendiisokyanátu a
methylendifenyldiisokyanátu pro výrobu polyuretanových pěn (Heidi a kol. 2000).

2.3.1. TOXICITA
TNT je toxický pro mnoho organismů, od bakterií po savce. U člověka vyvolává
poruchy krve, především anémii, a poruchy funkce jater. U zvířat, která požila nebo
vdechla TNT, bylo kromě poruch krve a jater pozorováno zvětšení sleziny a celkové
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zhoršení imunitního systému. Při kontaktu s kůží může vyvolat alergickou reakci
projevující se podrážděním a svěděním. Studie na zvířatech prokázaly, že vysoké
dávky TNT způsobují nežádoucí účinky na mužský reprodukční systém. Nemáme
dostatečné informace o tom, zda-li TNT způsobuje rakovinu u lidí, ale studie na
krysách potvrzují, že po dlouhé expozici TNT u nich docházelo k rozvinutým nádorům
močového měchýře. Na základě této studie na potkanech USEPA (US Enviromental
Protection Agency) klasifikovala 2,4,6-TNT do skupiny C – možný lidský karcinom
(Holland a kol. 1995).
EPA řadí také dva hlavní metabolity TNT: 2,4-DNT a 2,6-DNT mezi hlavní polutanty
životního prostředí. Jsou označovány za látky toxické, mutagenní a jako možné lidské
karcinogeny. DNT jsou na seznamu nebezpečných polutantů v pitné vodě (Draft
Drinking Water Contaminant Candidate List) (Karnjanapiboonwong a kol. 2009, Xu a
Jing 2012, Health and Ecological Criteria Division 2008). Stejně jako TNT také isomery
DNT jsou známé, že způsobují rakovinu, snížení počtu spermií a reprodukční fertilitu
u laboratorních zvířat (Rickert a kol. 1984). Lent a kol. (2012) porovnávali subakutní
toxicitu jednotlivých isomerů DNT u krys. 3,5-DNT byl nejvíce toxický a způsoboval
váhový úbytek a mortalitu již po třech dnech. Cyanóza a anémie byly prokázány u
všech isomerů. 2,4-DNT způsoboval abnormality u sleziny, jater a neurotoxické účinky.
Fytotoxicita TNT byla pozorována na velké škále rostlinných druhů, což také
potvrdilo, že je velmi druhově specifická a ovlivněna typem půdy. Dvouděložné rostliny
jsou obvykle citlivější ke xenobiotikům. Scheidemann a kol. (1998) prokázali, že
vojtěška nemůže růst v kontaminované půdě s koncentrací 100 mg TNT kg-1, zatímco
pšenice a fazole přežívají v půdě s koncentrací 500 mg TNT kg-1. Na fytotoxicitou DNT
u suchozemských rostlin se zaměřil Rocheleau a kol. (2006). Fytotoxické testy ukázaly,
že dinitrotolueny jsou více toxické pro všechny testované rostliny v porovnání s TNT.
Genotoxicita 2,4-DNT byla pozorována již při koncentraci 30 mg/l (Gong a kol. 2003).

2.3.2. METABOLISMUS 2,4-DNT
Nejběžnějšími reakcemi všech aromatických sloučenin jsou redukce. Je to dáno
nitroskupinami, které odčerpávají Π-elektrony z aromatického jádra. Jádro je nukleofilní
a na nitroskupině vzniká parciální náboj. Ta je pak náchylná k redukci za vzniku
nitroso, hydroxylaminosloučenin a poté aminoderivátů.
2,4-DNT vzniká jako degradační produkt denitratace TNT (Stenuit a kol. 2005,
Vorbeck a kol. 1994). Degradace 2,4-DNT mikroorganismy byla poprvé zkoumána
v sedmdesátých letech minulého století (McCormick

a kol. 1978). DNT je

biodegradován prostřednictvím oxidační a redukční dráhy (Walker a Kaplan 1992). Při
22

oxidačních reakcích se spotřebovává molekulární kyslík, spolu s oxygenasami a
peroxidasami, které napomáhají k rozštěpění aromatického cyklu, čímž dochází
k mineralizaci (Noguera a Freedman 1996), nitroskupiny se uvolňují ve formě dusitanů.
Redukční dráha je častější reakce vedoucí ke tvorbě metabolitů, jako je 2-amino-4nitrotoluen

(2-ANT),

4-amino-2-nitrotoluen

(4-ANT),

2,4-diaminotoluen

(DAT),

azoxytoluenové isomery a 4-acetamido-2-nitrotoluen (McCormick a kol. 1978, Hudcová
a kol. 2011).
Tvorba

těchto

metabolitů

závisí

na

oxidačně-redukčních

podmínkách.

Aminonitrotolueny se tvoří jak při aerobních, tak anaerobních podmínkách. Azoxy
sloučeniny jsou tvořeny pouze v aerobním systému. Oproti tomu, v anaerobních
podmínkách vznikají aminonitrotolueny (2-ANT a-ANT) přes nitrosonitrotolueny
(2-NO-4NT a 4-NO-2NT) a aminonitrotolueny mohou být dále degradovány
(McCormick a kol. 1978, Liu a kol. 1984). Druhá anaerobní degradační dráha probíhá
přes dihydroxyaminoderiváty (Hughes a kol. 1999). Cheng a kol. (1996) prokázali, že
2,4-DNT byl degradován pomocí mikroorganismů na 2,4-diaminotoluen spolu
s ethanolem jako primárním substrátem.
Podíl mikroorganismů na degradaci DNT je významný. Některé bakterie dokáží
využít nitrolátky jako zdroj dusíku a z nitroskupiny uvolnit dusitan (Bruhn a kol. 1987).
Mikroby dávají přednost redukci nitroskupiny vzhledem ke své elektrofilní povaze, tudíž
aerobní organismy mají schopnost redukovat nitroaromatické sloučeniny. Existuje
několik případů, kdy nitroaromatické sloučeniny jsou zcela degradovány nebo použité
jako růstové substráty (Spain 1995). To je dáno především schopností mikroorganismů
redukovat nitroskupinu na aminoderiváty nebo kondenzační produkty, které jsou
odolné vůči další mikrobiální degradaci (McCormick a kol. 1978).

2.3.2.1. TOXICITA DEGRADAČNÍCH PRODUKTŮ 2,4-DNT
Toxicita degradačních produktů byla stanovena u bakterií, řas a zvířat. U potkanů
byla hodnota LD50 574 mg/kg pro 2-ANT, 6860 mg/kg pro 4-ANT a 260 mg/kg pro 2,4DAT (Sax a Lewis 1989). Toxický účinek byl dále zkoumán pomocí luminiscenčního
testu toxicity u bakterie Vibrio fisheri (Microtox test) a testu toxicity na zelených řasách.
Baktérie byly vystaveny 2,4-DNT a jeho metabolitů po dobu 15 min. Toxicita klesala v
řadě: 4-ANT > 2-ANT > 2,4-DNT > 2,4-DAT. Při testu inhibice růstu byly řasy vystaveny
xenobiotikům po dobu 96 hodin. Na konci testu bylo prokázáno, že nejvyšší toxicitu pro
řasy má 2,4-DNT. Ostatní metabolity byly méně toxické a vykazovaly navzájem
podobné hodnoty (Dodard a kol. 1998).
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Přestože existuje spoustu důkazů, že 2-ANT, 4-ANT a 2,4-DAT jsou toxické, nebyly
tyto sloučeniny prozkoumány v životním prostředí. Kompletní mineralizací 2,4-DNT by
bylo možné eliminovat jeho toxicitu. Organické sloučeniny jsou však zřídka
mineralizovány v rostlinách, neboť jen málo rostlin obsahuje enzymatické proteiny,
které jsou schopny rozštěpit aromatický kruh těchto sloučenin.

V současné době se dinitrotolueny z životního prostředí odstraňují nejčastěji
navázáním na aktivní uhlí a následným spalováním. Tato metoda je nákladná a navíc
vyžaduje odstranění sekundárního odpadu (popela). Další nevýhodou je kvalita
ovzduší, které je znečišťováno v důsledku emisí NOx během spalování (Sax a Lewis
1989). I když během fytoremediace nemusí docházet ke komplexnímu odbourání
parentní molekuly, metabolismus rostlin, resp. konjugace v rostlinách vede zpravidla ke
vzniku molekul s nižší toxicitou.
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2.4. METODY POUŽITÉ V EXPERIMENTECH
2.4.1. HPLC
Vysokoúčinná

kapalinová

chromatografie

(HPLC

-

high-performance

liquid

chromatography) je metoda sloužící k separaci složek, pro stanovení jejich přítomnosti
a koncentrace ve vzorku. Jedná se tedy o separační chromatografickou metodu, která
je založena na rozdílné distribuci dělených látek mezi dvě nemísitelné fáze (stacionární
a mobilní).
HPLC chromatografické kolony pro analytické účely jsou naplněny vhodnými
sorbenty. Nejčastěji se používají tzv. chemicky vázané stacionární fáze. Pokud je
stacionární fáze tvořena látkami polární povahy (např. silikagel), mobilní fáze je méně
polární (např. chloroform). U HPLC s reverzní fází (RP-HPLC) je stacionární fází
vysoce nepolární (nejčastěji uhlíkový řetězec obsahující 18 uhlíkových atomů) a
mobilní fází jsou látky polární (např. alkoholy nebo voda).
Citlivost a selektivita chromatografické analýzy závisí na použitém detektoru, který je
umístěn za kolonou tak, aby detekoval analyty po eluci z kolony. V kapalinové
chromatografii se používají nejčastěji detektory spektrofotometrické (UV/VIS),
fluorimetrické, elektrochemické nebo refraktometrické. Pro detekci látek je často
využíváno též spojení HPLC s hmotnostní spektrometrií (MS).
Kvalitativní charakteristikou v HPLC je retenční čas tR, což je doba od nástřiku
vzorku k maximu chromatografického píku. Shoda retenčních časů mezi složkou ve
vzorku

a

standardem

je

nejčastěji

důkazem

totožnosti

látek.

Kvantitativní

charakteristikou je plocha chromatografického píku (Klimeš 2006; Klouda 2003).

2.4.2. 2D ELEKTROFORÉZA A JEJÍ VYUŽITÍ V PROTEOMICE
Dvourozměrná elektroforéza (2-DE) je separační metoda, která je schopná izolovat
molekuly z komplexní směsi bílkovin. Tato metoda byla popsána již v roce 1975
O´Farellem a Klosem, ale její použití se rozšířilo až v posledních letech. Na rozdíl od
studia genomu organismu má proteomická analýza výhodu v tom, že dokáže zachytit
změny v okamžité odpovědi organismu na podnět, který nemusí být závislý na regulaci
genové exprese (Skalák a kol. 2010).
Klíčovou metodou proteomiky je právě dvourozměrná elektroforéza, která je důležitá
pro tvorbu proteinových map, vycházejících z 2-DE gelů. Tato vizualizace znázorňuje
buněčné proteiny jako spoty, jejichž absorbance je mírou koncentrace za daných
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podmínek. Používá se také jako preparativní metoda, kdy jednotlivé proteiny na
proteinových mapách mohou být různými způsoby charakterizovány, nejčastěji
hmotnostní spektrometrií, a dále identifikovány v databázích (Bouchal a Kučera 2003).
Princip 2-DE je založen na separaci proteinů. V prvním kroku jsou proteiny
rozděleny podle svého isoelektrického bodu pI během isoelektrické fokusace.
Separovaná látka se pohybuje v gradientu pH, a to až do okamžiku, kdy doputuje do
oblasti pH shodující se s jejím pI. V tomto bodě se zastaví a zde se koncentruje.
V dalším kroku se proužek se separovanými proteiny přenese na gel s obsahem
dodecylsulfátu sodného (SDS), který přiřadí proteinům unifikovaný náboj. Díky tomu
jsou dále proteiny rozděleny pouze podle velikosti molekul (relativní molekulové
hmotnosti) (Skalák a kol. 2010).

2.4.2.1. PŘÍPRAVA VZORKU
Příprava vzorku pro 2-DE je jedním z nejdůležitějších kroků a má zásadní vliv na
zobrazení proteinové mapy. Postup se liší především podle typu vzorku. Ideální proces
extrakce proteinů by měl být použitelný pro širokou škálu proteinů, pokud možno
s žádnou nebo minimální degradací a kontaminací neproteinovými sloučeninami
(Sarnighausen a Reski 2008). Základní snahou je převedení vzorku do rozpustného
stavu (solubilizace) a omezení vzájemných interakcí (disagregace) (Rabilloud 1996).
Dále je potřeba minimalizovat případné interference činidel, která zůstala ve vzorku
z předešlých kroků (soli, SDS, inhibitory proteas).
Izolace rostlinných proteinů je náročnější především kvůli přítomnosti buněčné
stěny. Navíc rostlinné buňky obsahují množství proteas a látek, které zkreslují výsledek
2-DE (např. fenolické látky, škrob, polysacharidy, lipidy). Vzorek buněk by měl být
v první řadě centrifugačně promyt v pufru s nepříliš velkou iontovou silou a poté
fyzikálně nebo chemicky rozštěpen. Současně je nutné enzymově odstranit zbytky
DNA a RNA. Při těchto krocích je nutno eliminovat účinky proteolytických enzymů
(pomocí inhibitorů proteas, alkalického prostředí nebo zvýšené teploty).
Ačkoli existuje již řada protokolů pro izolaci proteinů z rostlinného vzorku, stále
nejpoužívanější metodou je precipitace pomocí kyseliny trichloroctové (TCA) a acetonu
(Damerval a kol. 1986). Díky kyselému a hydrofobnímu charakteru těchto látek,
dochází k denaturaci proteinů a jejich vysrážení z roztoku. Supernatant s kontaminanty
(např. chlorofyl, nukleové kyseliny, fenolické látky) je poté odstraněn. Nevýhodou této
metody je poměrně obtížná rozpustnost výsledného peletu.
Proteinový pelet je před nanesením na IEF gel (gel pro isoelektrickou fokusaci)
rozpuštěn v solubilizačním pufru. Ten obsahuje kombinaci chaotropních činidel a
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detergentů pro dosažení potřebné solubilizace a deasgregace proteinů. Přítomnost
chaotropních činidel (např. močoviny, thiomočoviny) brání asociaci proteinů vodíkovými
můstky, zwitteriontové či neiontové detergenty (např. CHAPS) zajištují rozpustnost
hydrofobních částí bílkovin v místě svého pI, redukční činidla, DTT nebo 2merkaptoetanol zamezují vzniku disulfidických můstků a amfolyty či TRIS pufrují pH
(Bouchal a Kučera 2003).

2.4.2.2. ISOELEKTRICKÁ FOKUSACE (IEF) A EKVILIBRACE
Isoelektrická fokusace umožňuje separaci amfoterních proteinů v elektrickém poli
podle jejich isoelektrických bodů. Solubilizované proteiny migrují v elektrickém poli
směrem k elektrodě s opačným nábojem do té doby, dokud se proteiny neocitnou
v místě pH, které je shodné s jejich pI a v tomto místě se fokusují (soustřeďují). Pro
tyto účely se hojně využívají komerčně vyráběné IPG stripy. Jedná se o pH gradient
imobilizovaný v polyakrylamidovém gelu (Görg a kol. 2000).
Předtím než proběhne samotná elektroforéza je nutné ekvilibrovat IPG stripy v
roztoku obsahující dodecylsulfát sodný (SDS) a jodoacetamid (IAA). Tento proces
zajistí redukci a alkylaci cysteinů, což minimalizuje nebo dokonce úplně eliminuje
vertikální pruhy na gelu (Westermeier a Naven 2002).

2.4.2.3. SDS-PAGE
SDS-PAGE je název pro elektroforézu v polyakrylamidovém gelu v přítomnosti SDS.
SDS detergent se váže na pozitivní náboje proteinů, a tím jim přiřazuje stejný celkový
negativní náboj. Díky tomu se proteiny pohybují směrem k pozitivní elektrodě v
akrylamidovém gelu. Menší proteiny se pohybují rychleji, zatímco větší pomaleji. Proto
se separace proteinů děje na základě jejich velikosti (Mr) (Bouchal a Kučera 2003).

2.4.2.4. POLYAKRYLAMIDOVÉ GELY
SPS-PAGE gely obsahují akrylamid, bisakrylamid, SDS a Tris-HCl pufr s upraveným
pH. Polyakrylamidové gely jsou tvořeny polymerací dvou sloučenin, akrylamidu a N,Nmethylenbisakrylamidu, který je „síťovacím činidlem”. Polymerace je zahájena přidáním
dvou katalyzátorů, peroxodisíranu amonného (APS) a N,N,N’,N’-tetramethylendiaminu
(TEMED). Nevýhodou polyakrylamidových gelů je, že bisakrylamid je neurotoxin.
Separace molekul v gelu je určena také velikostí pórů vytvořených v gelu, která je
dána koncentrací akrylamidu a síťovacího činidla. Vyšší koncentrace akrylamidu
znamená menší velikost pórů, a proto pro menší proteiny by měl být použit
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víceprocentní akrylamid, zatímco u větších proteinů se dává přednost nižší koncentraci
akrylamidu.

2.4.2.5. VIZUALIZACE PROTEINŮ A ANALÝZA OBRAZU
K detekci proteinů se nejčastěji používá barvení separovaných proteinů a následná
analýza obrazu. Nejjednodušším způsobem vizualizace proteinů je použití Coomassie
Brilliant Blue barviva (CBB). Toto barvení je kvalitní a gel je poté možné použít pro
analýzu hmotnostní spektrometrií. Další způsob je barvení stříbrem. Tato metoda je až
100x citlivější, avšak stříbrné ionty se váží jen na některé aminokyselinové zbytky,
takže ji nemůžeme považovat za plně kvantitativní (Rabilloud a kol. 1994). V poslední
době stále používanější způsob je použití fluorescenčního barvení. Je jednoduché a
kvantitativně podobné jako barvení Coomassie, gely není potřeba barvit či odbarvovat,
citlivost je srovnatelná s barvením stříbrem a navíc je kompatibilní s MS charakterizací.
Avšak nevýhodou této metody je vysoká cena (Bouchal a Kučera 2003). Na základě
fluorescenčního

barvení

je

založena

také

dvourozměrná

diferenční

gelová

elektroforéza (2-D DIGE), kdy celá 2-DE probíhá se směsí dvou fluorescenčně
předznačených vzorků (CyDyes barvivy). Po skončení celého procesu jsou srovnávány
fluorescenční obrazce 2-D gelu při různých vlnových délkách. Tímto postupem se
eliminují nepřesnosti 2-DE analýzy, protože separace vzorků probíhá za identických
podmínek (Unlü a kol. 1997).
Analýza obrazu se provádí nejprve převedením obrazu pomocí skenerů do
elektronické formy. Pro skenování gelů obarvených ve viditelné oblasti se nejčastěji
používají tzv. denzitometry, při využití fluorescenčních barviv se používají speciální
fluorescenční skenery. Softwary pro analýzu 2-DE umožňují detekovat skvrny na 2-DE
gelu, odečítat pozadí, navzájem přiřazovat skvrny na různých 2-DE gelech (matching),
standardizovat a kvantitativně vyhodnocovat gely. Tyto speciální programy jsou
schopny srovnávat gely o různých délkách, tvarech a dokonce i gely poškozené.
Existují softwary různé kvality a funkcí, praktické rozdíly mezi jednotlivými druhy jsou
zejména v počtu současně srovnávaných gelů a ve způsobu přiřazování skvrn
(Bouchal a Kučera 2003).
Jak bylo již zmíněno, tyto softwary umožňují přiřadit jednotlivým spotům jejich
molekulovou hmotnost a hodnotu isoelektrického bodu, které charakterizují jednotlivé
proteiny. Avšak k jednoznačné charakterizaci proteinu je potřeba určit alespoň
částečnou primární skupinu bílkoviny. Tu můžeme určit pomocí Edmanova
odbourávání, hmotnostní spektrometrií nebo využitím Western-blottingu.

28

2.4.2.6. IDENTIFIKACE PROTEINŮ
Edmanovo odbourávání je založeno na postupném odbourávání aminokyseliny
z polypeptidového

řetězce

a

následné

HPLC

analýze

vznikajících

PTH

(fenylthiohydantoinových) derivátů aminokyselin. Tím je stanovena N-terminální
sekvence proteinu. Tato metoda je však velmi zdlouhavá a finančně nákladná.
Hmotnostní spektrometrie je analytická metoda, založena na ionizaci chemických
sloučenin, u kterých se poté měří jejich hmotnost vzhledem k náboji. Tímto se určí
hmotnost částic a elementární složení vzorku pro objasnění chemické struktury
molekul. Pro analýzu bílkovin a peptidů se používají nejčastěji dva typy MS: „matricí
asistovaná laserová desorpce (MALDI)“ a „elektrosprejová ionizace (ESI)“.
Částečná informace o primární struktuře proteinu se dále využívá k identifikaci
proteinu v databázi. Existují obrazové databáze 2-DE gelů, které jsou vytvořeny pro
určitý druh vzorku, proteinové databáze (obsahující sekvence všech popsaných
proteinů) a databáze se sekvencí DNA. Oba typy strukturních databází jsou vzájemně
propojené a určené pro identifikaci proteinů (např. Swiss-Prot, TrEMBL (proteinové
databáze), GDB (genomová databáze), NCBI (nukleotidová databáze), atd.) (Bouchal
a Kučera 2003).
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2.5. ROSTLINNÉ DRUHY POUŽITY V EXPERIMENTECH
2.5.1. HUSENÍČEK ROLNÍ (ARABIDOPSIS THALIANA L.)
Dvouděložná bylina huseníček rolní (Obr. 2.2) je malá (5-30 cm), nenápadná,
jednoletá rostlina z čeledi brukvovitých (Brassicaceae) rozšířená téměř po celé Evropě,
na Kanárských ostrovech, i při pobřeží Malé Asie, na Kavkazu, ve Střední Asii a
severní a východní Africe. U nás je huseníček rozšířený především v nížinách na
polích, při okrajích cest, v okolí železnic, na skalnatých a kamenitých svazích a
náspech. V horských oblastech se vyskytuje vzácně. Kvete od dubna do května,
později i od srpna do října. (Hoskovec 2007).
Tento rostlinný druh byl poprvé popsán německých botanikem Johannesem Thallem
v 16. století a postupem času se stal významným modelovým druhem v genetice
rostlin. Rostlina splňuje podmínky modelového organismu – snadná kultivace
v laboratorních podmínkách i podmínkách in vitro, krátká generační doba a prostorová
nenáročnost. Huseníček je typickým příkladem tzv. efemerní rostliny, rostliny schopné
dokončit svůj životní cyklus za velmi krátkou dobu několika dní. Právě kvůli těmto
vlastnostem byl v roce 1992 zahrnut do projektu “The Arabidopsis Genome Initiative”,
jehož cílem bylo porozumět fyziologii, biochemii a vývoji huseníčku jako představitele
kvetoucích rostlin. O 4 roky později začala sekventace, která byla úspěšně dokončena
roku 2000. Díky tomuto projektu je znám sled nukleotidů celého jaderného i
mimojadernho genomu huseníčku rolního u ekotypu Columbia a počet genů byl
stanoven na 25 498. Tato modelová rostlina poslouží jako vzorová a její geny jsou
využívány jako sondy k vyhledávání homologních genů v jiných rostlinných druzích.
Zdrojem kompletních informací o genomu huseníčku je internetová databáze The
Arabidopsis Onformation Resource – TAIR (na adrese www.arabidopsis.org).
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Obr. 2.2 Arabidopsis thaliana L. (The Institut Jean-Pierre Bourgin 2010). Vlevo
vegetativní fáze před rozkvětem, uprostřed kvetoucí dospělá rostlina, vpravo květ, kvetoucí
stonek a semena. Bílé pruhy představují měřítko 1 cm, kromě květu a semen – měřítko 1 mm.
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2.5.2. MYDLICE LÉKAŘSKÁ (SAPONARIA OFFICINALIS L.)
Mydlice lékařská (Obr. 2.3) patří do čeledi hvozdíkovitých (Caryophyllaceae). Tato
až 80 cm trvalka je původně mokřadní rostlina a je nyní rozšířená na celém území
České republiky kromě vyšších poloh. V Evropě ji můžeme najít od Středozemí přes
střední Evropu až po Kavkaz. Dnes je rozšířena až do Skandinávie, na Dálný východ a
v Severní a Jižní Americe. Kvete od června do října.
Jak název napovídá, tato bylina se dříve používala k mytí a praní díky vysokému
obsahuju saponinů. Nyní se používá jako léčivá bylina s expektoračními účinky při
zánětu průdušek, při kašli a s hojivými účinky při kožních nemocech, jako jsou ekzémy,
akné (Möllerová 2008). Její potenciální využití k fytoremediaci je dáno lokalizací u
větších vodních toků a stojatých vod. Mydlice je schopná přežít na území značně
kontaminovaném nitrosloučeninami, a proto byla dále zkoumána jako možný genetický
zdroj pro fytoremediace (Pavlátová a kol. 2009).

Obr. 2.3 Saponaria officinalis L.

32

2.5.3. RÁKOS OBECNÝ (PHRAGMITES AUSTRALIS (CAV.) STEUD.)
Rákos obecný (Obr. 2.4) je vytrvalá travina patřící do čeledi lipnicovitých (Poaceae).
Je rozšířena kosmopolitně takřka po celém světě kromě vysokých hor a některých
tropických oblastí. V našich podmínkách dorůstá až do výšky 4 metrů, v tropických
oblastech může mít až 6 metrů. Rákos má mohutné oddenky a kořeny, které prorůstají
do značné hloubky a tvoří souvislé porosty zvané rákosiny. Roste podél stojatých nebo
pomalu tekoucích vod, kvete v srpnu až v září (Mižík 2008).
Je využívám ke zpevnění břehů a jako ochrana proti erozi. Zejména v minulosti se
využíval jako střešní krytina nebo podklad pod omítku. Z rákosu se také vyrábí
celulóza. Léčivé účinky má oddenek rákosu, působí jako antipyretikum, diuretikum,
hemostatikum nebo antitusikum. Vzhledem k tomu, že rákos je poměrně tolerantní vůči
výkyvům teploty, změn pH nebo okolnímu znečištění, mohl by být využívám k
fytoremediaci především mokřadních ploch.

Obr. 2.4 Phragmites australis (Cav.) Steud.
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2.5.4. HOŘČICE BÍLÁ (SINAPSIS ALBA L.)
Hořčice bílá (Obr. 2.5) je jednoletá rostlina patřící do čeledi brukvovitých
(Brassicaceae) a je díky zemědělskému využití pěstovanou plodinou v mírném pásu a
subtropech celého světa. V České republice se pěstuje na polích od nížin po vrchoviny.
Vyhovují ji sušší oblasti a hlinitopísčitá půda s obsahem vápna. Dosahuje výšky až 120
cm a kvete od května do července (Houska 2011).
Z rostlin jsou využívány zejména semínka, ze kterých se vyrábějí doplňky jídel. Lisují
se na mastný olej využívaný v potravinářském, farmaceutickém a kosmetickém
průmyslu. Semena se dále využívají k testování neškodnosti odpadních vod, které by
mohly být použity pro závlahy např. zemědělských plodin. Hořčice představuje
zástupce kulturních plodin a vyšších rostlin vůbec (Kočí a kol. 2004).

Obr. 2.5 Sinapsis alba L.
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3. CÍLE RIGORÓZNÍ PRÁCE
Má rigorózní práce se zaměřuje na následující cíle:
•

kvantitativní a kvalitativní analýzu degradace 2,4-DNT u různých rostlinných
druhů;

•

sledování změn v proteomu rostliny Arabidopsis thaliana L. po ovlivnění
rostlinných buněk 2,4-DNT a následná identifikace změněných proteinů;

•

stanovení toxicity 2,4-DNT a jeho metabolitů.

35

4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST
4.1. MATERIÁLY
4.1.1. BIOLOGICKÝ MATERIÁL
o

Semena hořčice bílé (Aros osiva s.r.o.)

o

Semena huseníčku rolního (ÚEB AV ČR)

o

Semena mydlice lékařské (odběr in vivo)

o

Semena rákosu obecného (BioPlanta GmbH)

4.1.2. POMŮCKY
o

2-DE apartura - Criterion System (Bio-Rad)

o

Automatické pipety a špičky (Socorex)

o

Criterion TGX precast stainfree gely (Bio-Rad)

o

Filtrační papírky pro fokusaci (Bio-Rad)

o

Fokusační vanička (Bio-Rad)

o

Kultivační krabičky – magenty (Sigma-Aldrich)

o

ReadyStrip IPG stripy 11 cm (Bio-Rad)

o

SEP Pak (Waters GmbH)

o

Vialky a inserty (Labicom)

o

Ostatní laboratorní pomůcky (P-lab):
•

Büchnerova nálevka, eppendorfky, Erlenmayerovy baňky, filtrační
papír, míchadla, mikrotitrační destička, milimetrové pravítko, odparné
baňky, odměrné nádobí, odsávací baňky, Petriho misky o průměru 9
cm, plastové zkumavky (falkonky), pinzeta, třecí miska a těrka

4.1.3. PŘÍSTROJE
o

Analytické váhy AS 200, d=0,1 mg (Ohaus)

o

Analytické váhy, d=0,01 g (Schoeller Pharma)

o

Autokláv DB-23 (Systec)
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o

Centrifuga Universal 32R (Hettick)

o

Centrifugační koncentrátor Speedvac (Labconco)

o

Destilační přístroj (Gerhardt)

o

Gel Doc EZ Imager (Bio-Rad)

o

Homogenizátor T25 Basic (Ika Labortechnik)

o

HPLC autosampler TSP (Thermo Finnigan)

o

HPLC čerpadlo DeltaChrom SDS (Watrex)

o

HPLC detector (Thermo Finnigan)

o

Infinite 200 (Tecan)

o

Kultivační box (Sanyo)

o

Laminární box (Thermo)

o

Ledovač (Follett)

o

Lyofilizátor (Labconco)

o

Mrazící box -80 °C (Sanyo)

o

pH metr (WTW)

o

Protean IEF Cell – fokusátor (Bio-rad)

o

SDS-PAGE Power Pac 3000 (Bio-rad)

o

Sonifikační přístroj Bandelin (Sonorex)

o

Thermoshaker (Biosan)

o

Vakuová odparka Rotavapor R114 (Büchi)

o

Vortex (Velp Scientifica)

4.1.4. CHEMIKÁLIE
o

2,4-D (Sigma-Aldrich)

o

2,4-DAT (Sigma-Aldrich)

o

2,4-DNT (Sigma-Aldrich)

o

2-ANT (Sigma-Aldrich)

o

2-merkaptoetanol (Sigma-Aldrich)

o

4-ANT (Sigma-Aldrich)

o

Aceton p.a. (Lach:ner)

o

Agar p.a. (Dr. Kulich Pharma)

o

Agaróza (Penta)

o

BAP (Sigma-Aldrich)

o

Bradfordovo činidlo (Bio-Rad)

o

Bromfenolová modř (Bio-Rad)

o

CaCl2. 2H2O p.a. (Penta)
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o

CHAPS 98 % (Sigma-Aldrich)

o

CoCl2. 6H2O p.a. (Penta)

o

Coomasie Brilliant Blue G250 barvivo (Bio-Rad)

o

CuSO4. 5H2O p.a. (Penta)

o

DTT 98 % (Sigma-Aldrich)

o

EDTA 99,7 % (Sigma-Aldrich)

o

Etanol 96 %, p.a. (Penta)

o

FeSO4 .7H2O p.a. (Penta)

o

Glycerol 99 % (Sigma-Aldrich)

o

Glycin 99 % (Sigma-Aldrich)

o

H3BO3 p.a. (Penta)

o

H3PO4 85 %, p.a. (Penta)

o

HCl 37 % (Penta)

o

Jodacetamid (Sigma-Aldrich)

o

KCl p.a. (Penta)

o

KH2PO4 p.a. (Penta)

o

KI p.a. (Penta)

o

Kinetin (Sigma-Aldrich)

o

KNO3 p.a. (Penta)

o

Kyselina nikotinová p.a. (Sigma-Aldrich)

o

Metanol (Penta)

o

MgSO4. 7H2O p.a. (Penta)

o

Milli-Q voda (Sigma-Aldrich)

o

Minerální olej (Bio-Rad)

o

MnSO4. 4H2O p.a. (Penta)

o

MnSO4. H2O p.a. (Penta)

o

Močovina 99,5 %, p.a. (Carl Roth)

o

Myo-inositol p.a. (Sigma-Aldrich)

o

Na2EDTA p.a. (Sigma-Aldrich)

o

Na2EDTA. 2H2O 98,5 % (Sigma-Aldrich)

o

Na2MoO4. 2H2O p.a. (Penta)

o

NaHCO3 p.a. (Penta)

o

NaOH 98 %, p.a. (Lach:ner)

o

NH4NO3 p.a. (Penta)

o

PMSF (Sigma-Aldrich)

o

Pyridoxin p.a. (Sigma-Aldrich)

o

Sacharóza (Penta)
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o

Savo Original (Bochemie Group)

o

SDS (Bio-Rad)

o

TCA 99,5°% (Sigma-Aldrich)

o

Tekutý dusík (Linde)

o

Thiamin p.a. (Sigma-Aldrich)

o

Tris 99,8 % (Bio-Rad)

o

ZnSO4. 7H2O p.a. (Penta)

4.1.5. KITY
o

Bio-Lyte Amfolyty 20 % (Bio-Rad)

o

ReadyPrep 2-D Cleanup Kit (Bio-Rad)

4.1.6. ROZTOKY
Tab. 4.1 Kultivační média pro huseníček rolní (Arabidopsis thaliana L.)

chemikálie

koncentrace
v zásobním
roztoku[g/l]

konečná
koncentrace
[mg/l]

A

NH4NO3

82,5

1650

B

KNO3

95

1900

C

KH2PO4
H3BO3
Na2MoO4. 2H2O
CoCl2. 6H2O
KI

34
1,24
0,05
0,005
0,166

170
6,20
0,25
0,025
0,83

D

CaCl2. 2H2O

88

440

E

MnSO4. H2O
ZnSO4. 7H2O
CuSO4. 5H2O
MgSO4. 7H2O

3,38
1,72
0,005
74

16,9
8,6
0,025
370

F

Na2EDTA
FeSO4. 7H2O

7,55
2,23

75,5
22,3

Myo-inositol
Thiamin
Kyselina nikotinová
Pyridoxin

100
10
1
1

500
50
5
5

Zásobní roztoky

Vitamíny

39

Pevné kultivační médium

20 ml zásobního roztoku A a B
5 ml zásobního roztoku C, D, E a vitamínů
10 ml zásobního roztoku F
30 g sacharózy
8 g agaru
doplněno na 1000 ml ddH2O
úprava pH na 5,7 pomocí NaOH či HCl
vyklávováno po dobu 20 min (82 kPa, 120 °C)

Tekuté kultivační médium

20 ml zásobního roztoku A a B
5 ml zásobního roztoku C, D, E a vitamínů
10 ml zásobního roztoku F
30 g sacharózy
doplněno na1000 ml ddH2O
úprava pH na 5,7 pomocí NaOH či HCl
vyklávováno po dobu 20 min (82 kPa, 120 °C)

Tab. 4.2 Kultivační MS 2+K médium pro mydlici lékařskou (Saponaria officinalis L.)

chemikálie

koncentrace
v zásobním
roztoku[g/l]

konečná
koncentrace
[mg/l]

A

NH4NO3

82,5

1650

B

KNO3

95

1900

C

KH2PO4
H3BO3
Na2MoO4. 2H2O
CoCl2. 6H2O
KI

34
1,24
0,05
0,005
0,166

170
6,20
0,25
0,025
0,83

D

CaCl2. 2H2O

88

440

E

MnSO4. H2O
ZnSO4. 7H2O
CuSO4. 5H2O
MgSO4. 7H2O

3,38
1,72
0,005
74

16,9
8,6
0,025
370

F

Na2EDTA. 2H2O
FeSO4. 7H2O

3,73
2,78

37,3
27,8

Myo-inositol
Thiamin

20
2

100
10

Zásobní roztoky

Vitamíny
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Růstové regulátory

Pevné kultivační médium

Kyselina nikotinová
Pyridoxin
Glycin

10
10
40

50
50
200

2,4-D
BAP
kinetin

--

1,12
0,5
0,43

20 ml zásobního roztoku A a B
5 ml zásobního roztoku C, D, E a vitamínů
10 ml zásobního roztoku F
30 g sacharózy
8 g agaru
doplněno na 1000 ml ddH2O
úprava pH na 5,8 pomocí NaOH či HCl
vyklávováno po dobu 20 min (82 kPa, 120 °C)

Tekuté kultivační médium

20 ml zásobního roztoku A a B
5 ml zásobního roztoku C, D, E a vitamínů
10 ml zásobního roztoku F
30 g sacharózy
doplněno na 1000 ml ddH2O
úprava pH na 5,8 pomocí NaOH či HCl
vyklávováno po dobu 20 min (82 kPa, 120 °C)

Tab. 4.3 Kultivační RH 2+K médium pro rákos obecný (Phragmites australis (Cav.)
Steud.)

chemikálie

koncentrace
v zásobním
roztoku[g/l]

konečná
koncentrace
[mg/l]

A

NH4NO3

82,5

1650

B

KNO3

95

1900

C

KH2PO4
H3BO3
Na2MoO4. 2H2O
CoCl2. 6H2O
MnSO4. 4H2O
ZnSO4. 7H2O

34
2
0,05
0,005
0,19
0,28

170
10
0,25
0,025
0,95
1,4

D

CaCl2. 2H2O

88

440

Zásobní roztoky
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E

MnSO4. 4H2O
ZnSO4. 7H2O
CuSO4. 5H2O
MgSO4. 7H2O

5
2
0,005
74

25
10
0,025
370

F

Na2EDTA. 2H2O
FeSO4. 7H2O

3,73
2,78

37,3
27,8

Myo-Inositol
Thiamin
Kyselina nikotinová
Pyridoxin

20
2
0,2
0,2

100
10
1
1

2,4-D
kinetin

--

0,225
0,215

Vitamíny

Růstové regulátory

Pevné kultivační médium

20 ml zásobního roztoku A a B
5 ml zásobního roztoku C, D, E a vitamínů
10 ml zásobního roztoku F
30 g sacharózy
8 g agaru
doplněno na 1000 ml ddH2O
úprava pH na 5,6 pomocí NaOH či HCl
vyklávováno po dobu 20 min (82 kPa, 120 °C)

Tekuté kultivační médium

20 ml zásobního roztoku A a B
5 ml zásobního roztoku C, D, E a vitamínů
10 ml zásobního roztoku F
30 g sacharózy
doplněno na 1000 ml ddH2O
úprava pH na 5,6 pomocí NaOH či HCl
vyklávováno po dobu 20 min (82 kPa, 120 °C)

Tab. 4.4 Kultivační médium pro klíčení hořčice bílé

Zásobní roztoky solí

chemikálie

množství [g/l]

CaCl2.2H2O

117,6

MgSO4.7H2O

49,3

NaHCO3

25,9

KCl

2,3
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Kultivační médium

5 ml každého zásobního roztoku
doplněno na 1000 ml ddH2O
úprava pH na 7,6 – 8,0 pomocí NaOH či HCl

Tab. 4.5 Roztoky pro 2-DE

Precipitační roztok A:

10% TCA
0,07% 2-merkaptoetanol
v acetonu

Precipitační roztok B:

2mM EDTA (rozp. v NaOH)
1mM PMSF (rozp. v EtOH)
0,07% 2-merkaptoetanol
v acetonu

Solubilizační pufr:

8M močovina
2% CHAPS
doplněno ddH2O
50mM DTT
0,2% amfolyty

Ekvilibrační pufr (EQI):

6M močovina
375mM Tris HCl, pH 8,8
2% SDS
20% glycerol
doplněno ddH2O

I) EQI-DTT:
před použitím přidat: 2% DTT
II) EQI-IAA:
před použitím přidat: 2,5% jodacetamid

Elektroforetický pufr:

25mM Tris HCl pH 8,8
192mM Glycin
0,1% SDS
doplněno ddH2O
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Fixační roztok:

50% etanol
8% H3PO4
doplněno ddH2O

4.1.7. SOFTWARE
ChromQuest
Image Lab
ImageJ
Microsoft Office
PDQuest
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4.2. METODIKA PRÁCE
4.2.1. KULTIVACE ROSTLIN POUŽITÝCH V EXPERIMENTECH
Kultivace rostlin probíhala za aseptických podmínek. Veškeré práce byly prováděny
v boxu s laminárním prouděním, použitá média a nádobí byly sterizilovány klávováním
v autoklávu. Ostatní laboratorní pomůcky (např. nůžky, pinzety, atd.) byly sterilizovány
nad plynovým kahanem.

4.2.1.1. HUSENÍČEK ROLNÍ (ARABIDOPSIS THALIANA L.)
Semena byla sterilizována v 1 ml 70% etanolu za stálého protřepávání po dobu
2 min. Poté byl etanol odebrán a byl přidán roztok 10% dezinfekčního přípravku Savo
(5% NaClO), ve kterém byla semena taktéž promíchávána, a to po dobu 10 min. Dále
byla semena čtyřikrát promyta 1 ml sterilní vody a nanesena na pevné kultivační
médium o složení uvedeném v Tab. 4.1. Kultivační médium bylo sterilizováno
klávováním po dobu 20 min (80 kPa, 120 °C). V tomto

médiu semena klíčila

v kultivačním boxu po dobu 14 dnů v režimu 8 hodin světla, 16 hodin tmy při teplotě
20 °C. Poté byla semena p řesazena na tekuté médium (viz Tab. 4.1). Do každé
kultivační krabičky bylo vždy přesazeno cca 5 rostlin, jak znázorňuje Obr. 4.1. V tomto
prostředí probíhala kultivace po dobu 40 dnů za stejného světelného a teplotního
režimu jako u kultivace na pevném médiu.

Obr. 4.1 Arabidopsis thaliana L. v kultivačních krabičkách
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Rostlinný materiál použitý pro HPLC:
Sledované rostliny byly ovlivněny 2,4-DNT. Nejprve byly rostliny přeneseny do
nového tekutého média a poté byl přidán 2,4-DNT o výsledné koncentraci 50 mg/l.
V časových intervalech 0, 3, 8, 10 a 14 dnů byly průběžně odebírány vzorky média pro
analýzu. Rostliny byly odebrány 0, 3 a 14 dnů po aplikaci 2,4-DNT. Jako kontrola
stability 2,4-DNT bylo použito kultivační médium s přídavkem 2,4-DNT bez přítomnosti
rostlin, uchovávané za stejných podmínek. Rostliny byly po odběru zváženy, následně
zamraženy tekutým dusíkem a v plastových zkumavkách lyofilizovány. Poté byly,
stejně jako média, uloženy do mrazáku při -20 °C do doby použití.

Rostlinný materiál použitý pro 2-DE:
Sledované rostliny byly ovlivněny 2,4-DNT. Nejprve byly rostliny přeneseny do
nového tekutého média a poté byl přidán 2,4-DNT o výsledné koncentraci 50 mg/l.
Polovina rostlin nebyla ovlivněna 2,4-DNT a byla přenesena pouze do nového
kultivačního média. Tyto rostliny sloužily jako kontrolní skupina. Obě porovnávané
skupiny byly kultivovány za stejných podmínek po dobu 7 dnů. Poté byly rostliny
sklizeny, zamraženy tekutým dusíkem a uloženy do mrazáku při -80 °C do doby
použití.

4.2.1.2. MYDLICE LÉKAŘSKÁ (SAPONARIA OFFICINALIS L.)
Semena byla sterilizována v 1 ml 70% etanolu za stálého protřepávání po dobu
2 min. Poté byl etanol odebrán a byl přidán roztok 10% dezinfekčního přípravku Savo
(5% NaClO), ve kterém byla semena taktéž promíchávána, a to po dobu 10 min. Dále
byla semena čtyřikrát promyta 1 ml sterilní vody a nanesena na pevné agarové MS
médium bez přídavku hormonů o složení uvedeném v Tab. 4.2. Kultivační médium bylo
sterilizováno klávováním po dobu 20 min (80 kPa, 120 °C). V tomto médiu semena
klíčila v kultivačním boxu při teplotě 25 °C nejprve ve tm ě po dobu 5 dnů a poté v
režimu 16 hodinové fotoperiody. Semenáčky byly přesazeny na nové médium po dvou
týdnech. Kalusová kultura byla odvozena z částí listů a stonku. Tvorba kalusu byla
indukována přidáním růstových regulátorů 2,4-D (1,12 mg/l), BAP (0,5 mg/l) a KIN
(0,43 mg/l) do pevného média. Kalusové kultury byly dále kultivovány na světle i ve
tmě a pravidelně pasážovány v intervalu dvou týdnů. Pro sledování biotransformace
nitrosloučenin byla z kalusové kultury odvozena kultura suspenzní (viz Obr. 4.2), která
byla kultivována v Erlenmayerových baňkách ve tmě na stejném kultivačním médiu
jako kalus, avšak bez přídavku agaru (viz Tab. 4.2 Tekuté kultivační médium). Baňky
byly umístěny na třepačce s kruhovým pohybem s rychlostí otáček 120 min-1.
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Obr. 4.2 Suspenzní buněčná kultura Saponaria officinalis L.

Narostlé suspenze byly asepticky rozděleny po 10 g biomasy do čistých
Erlenmayerových baněk spolu se 150 ml tekutého média. Po 5-ti denní kultivaci byl
přidán 2,4-DNT o výsledné koncentraci 50 mg/l. V časových intervalech 1 hod, 6 hod,
1 den, 2 dny, 3 dny, 6 dnů a 9 dnů byly průběžně odebírány vzorky média pro analýzu.
Rostlinné suspenze byly odebrány 1 hod, 6 hod a 12 hod, 1 den, 3 dny, 8 dnů a 15 dnů
po aplikaci 2,4-DNT. Jako kontrola stability 2,4-DNT bylo použito kultivační médium
s přídavkem 2,4-DNT, bez přítomnosti rostlinných buněk, uchovávané za stejných
podmínek. Suspenze byly zpracovány filtrací přes Büchnerovu nálevku s filtračním
papírem za pomocí odsávací baňky a vloženy do předvážené plastové zkumavky,
následně zamraženy tekutým dusíkem a ve zkumavkách lyofilizovány. Poté byly, stejně
jako média, uloženy do mrazáku při -20 °C do doby použití.

4.2.1.3. RÁKOS OBECNÝ (PHRAGMITES AUSTRALIS (CAV.) STEUD.)
In vitro kultury Phragmites australis byly získány od firmy BioPlanta, Německo. Ze
vzrostlého rákosu byly odvozeny kalusové kultury a z nich kultury suspenzní.
Suspenze jsme ovlivnili roztokem 2,4-DNT.
Suspenzní kultura Phragmites australis (Cav.) Steud. byla získána analogicky jako
suspenze Saponaria officinalis L.. Kalusová kultura byla odvozena z částí listů a
stonků. Tvorba kalusu byla indukována přidáním růstových regulátorů 2,4-D
(0,225 mg/l) a KIN (0,215 mg/l) do pevného média (viz Tab. 4.3). Kalusové kultury byly
dále kultivovány na světle i ve tmě a pravidelně pasážovány v intervalu dvou týdnů. Pro
sledování biotransformace nitrosloučenin byla z kalusové kultury odvozena kultura
suspenzní, která byla kultivována v Erlenmayerových baňkách ve tmě na stejném
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kultivačním médiu jako kalus, avšak bez přídavku agaru (viz Tab. 4.3 Tekuté kultivační
médium). Baňky byly umístěny na třepačce s kruhovým pohybem s rychlostí otáček
120 min-1.
Narostlé suspenze byly asepticky rozděleny po 10 g biomasy do čistých
Erlenmayerových baněk spolu se 150 ml tekutého média. Po 5-ti denní kultivaci byl
přidán 2,4-DNT o výsledné koncentraci 50 mg/l. V časových intervalech 3 hod, 1 den,
2 dny, 3 dny, 4 dny a 7 dnů byly průběžně odebírány vzorky média pro analýzu.
Buněčné suspenze byly odebrány 1 den, 2 dny, 4 dny a 7 dnů po aplikaci 2,4-DNT.
Jako kontrola stability 2,4-DNT bylo použito kultivační médium s přídavkem 2,4-DNT,
bez přítomnosti rostlinných buněk, uchovávané za stejných podmínek. Suspenze byly
zpracovány filtrací přes Büchnerovu nálevku s filtračním papírem za pomocí odsávací
baňky a vloženy do předvážené plastové zkumavky, následně zamraženy tekutým
dusíkem a ve zkumavkách lyofilizovány.
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4.2.2. HPLC
4.2.2.1. PŘÍPRAVA VZORKU
Příprava vzorků pro HPLC:
Za účelem uvolnění 2,4-DNT z rostlinných tkání do rozpouštědla byly vzorky rostlin
zhomogenizovány v acetonu a ponechány 24 hodin ve tmě extrahovat. Poté jsme
acetonové extrakty zfiltrovali přes Büchnerovu nálevku a extrakt odpařili na vakuové
odparce. Odparek jsme rozpustili v 2 ml metanolu, resuspendovali nejprve na vortexu a
poté sonifikovali v ultrazvukové lázni, zcentrifugovali (12000 x g) a 1 ml čistého roztoku
jsme převedli do viálky na měření na HPLC.

Příprava kultivačních médií pro měření na HPLC:
Nitrolátky z média jsme extrahovali sorpcí na C18 kolonku (SEP-Pak) a následným
vymytím kolonky metanolem. Eluát jsme po té odpařili na vakuové odparce a odparek
poté rozpustili ve 2 ml metanolu, resuspendovali na vortexu a zcentrifugovali na max.
otáčky (12000 x g). 1 ml čistého roztoku jsme přenesli do viálky na měření na HPLC.

4.2.2.2. MĚŘENÍ NA HPLC
Spolu se vzorky jsme připravili roztoky standardů (2,4-DNT, 2-ANT, 4-ANT, 2,4DAT) o různých koncentracích. Vzorky (1 ml) a roztoky standardů (200 µl) byly
analyzovány na HPLC za podmínek chromatografie: kolona plněna reverzní fází Si-C18
BIOSPHER PSI 120 C18 7µm, pro analýzu byl zvolen lineární gradient metanolu
(10-100%) s rychlostí průtoku 1 ml/min a aplikován po dobu 40 min, nástřik vzorků
20 µl. Detekce probíhala na UV-VIS detektoru (Thermo Separation Products, USA).
Obsah nitraminů byl vypočítán z plochy píku na chromatogramu při vlnové délce
230 nm a koncentrace příslušné látky ve vzorcích byla vypočítána z kalibrační křivky
standardů.
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4.2.3. 2D ELEKTROFORÉZA
4.2.3.1. PRECIPITACE A DENATURACE PROTEINŮ
Rostliny jsme rozetřeli v třecí misce pomocí tekutého dusíku (1 g) na prášek.
Získaný prášek jsme přenesli do plastových centrifugačních zkumavek a převrstvili
20 ml vymraženého precipitačního roztoku A (složení precipitačních roztoků viz Tab.
4.5), promíchali, uložili do -20 °C na 1 hod a násl edně centrifugovali 15 min při
14 000 rpm v chlazené centrifuze (4 °C).

4.2.3.2. ACETONOVÉ SRÁŽENÍ PROTEINŮ
Po centrifugaci jsme pelet resuspendovali v 1,8 ml vymraženého precipitačního
roztoku B a následně uložili do -20 °C na 1 hod. Poté jsme op ět centrifugovali 20 min
při 14 000 rpm a teplotě 4 °C a opakovali promytí s vymraženým precipita čním
roztokem B, nakonec ještě jednou centrifugovali za stejných podmínek. Vzniklý pelet
jsem vysušili na přístroji Speedvac a použili přímo k solubilizaci nebo uložili do -80 °C.

4.2.3.3. SOLUBILIZACE PROTEINŮ
Rozpustili jsme 20 mg proteinového prášku v 1 ml solubilizačního pufru (viz. Tab.
4.5,). Poté jsme vzorky protřepali na vortexu 1 min, dále inkubovali 1 hod při 37 °C na
termoshakeru a každých 10 min třepali. Po inkubaci jsme vzorky centrifugovali 15 min
při 14 000 rpm (25 °C) a odebrali supernatant do

čisté eppendorfky. Znovu

centrifugovali za stejných podmínek a čistý supernatant přenesli do nové eppendorfky.
Vzorky obsahující solubilizované proteiny jsme rovnou použili na přečištění (clean-up)
nebo jsou uložili do -80 °C.

4.2.3.4. STANOVENÍ KONCENTRACE PROTEINŮ
Koncentrace proteinů byla měřena metodou dle Bradfordové, která patří mezi
spektrofotometrické a je založena na vazbě proteinů s Bradfordovým činidlem. Toto
činidlo obsahuje barvivo, které se váže na bazické a aromatické aminokyselinové
zbytky na proteinech. Při této reakci dochází k barevné změně, která je přímo úměrná
množství proteinu ve vzorku. Vzniklý roztok vykazuje absorpční maximum při 595 nm.
Do mikrotitrační destičky jsme nanesli 250 µl bradfordové činidla, 5 µl vzorku a
nechali 5 min inkubovat. Změřili jsme absorbanci proteinů pomocí přístroje Infinite
Tecan. Koncentrace proteinů byla vypočítána z kalibrační přímky. Požadované
množství proteinů na strip (11 cm) bylo 250 – 1000 µg.
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4.2.3.5. „CLEAN-UP”
Tzv. Clean-up kit umožňuje oddělení proteinů od detergentů, čím zlepšuje kvalitu
proteinových map a viditelnost spotů. Tato čistící sada obsahuje precipitanty (např.
TCA), které vytvoří s proteiny pevný pelet, přičemž neproteinové nečistoty zůstávají v
roztoku. Přečištěný pelet je opět resuspendován v rehydratačním roztoku a výsledný
roztok použit k isoelektrické fokusaci.
K čistění vzorků jsme použili ReadyPrep 2-D Cleanup Kit od firmy Bio-Rad. Tato
sada obsahuje precipitační roztok I, precipitační roztok II, promývací roztok I,
promývací roztok II a promývací aditiva II. Vzorky je třeba udržovat na ledu po celou
dobu procesu čištění.
Do 1,5 ml eppendorfky jsme přenesli 100 µl roztoku solubilizovaných proteinů
(1-500 µg) a přidali 300 µl precipitačního roztoku I. Vzorky jsme protřepali na vortexu a
inkubovali 15 min na ledu. Poté jsme přidali 300 µl precipitačního roztoku II a znovu
protřepali. Sraženinu v roztoku jsme centrifugovali na max. otáčky (12000 x g) 5 min a
poté opatrně odstranili supernatant od peletu. Pro odstranění zbylé tekutiny jsme
zkumavky znovu vložili do centrifugy (vždy ve stejné poloze), stočili 15-30 sekund a
odstranili zbylý supernatant ze dna zkumavky pomocí pipety.
Vzniklý pelet jsme promyli přidáním 40 µl promývacího roztoku I, vložili do centrifugy
a stočili na max. otáčky po dobu 5 min. Pomocí pipety jsme odstranili promývací
roztok, přidali na pelet 25 µl Milli-Q vody a třepali na vortexu 10-20 sekund. Poté jsme
přidali 1 ml promývacího roztoku II (vymraženého na -20 °C minimáln ě 1 hod předem)
a 5 µl promývacího aditiva II. Vzniklou suspenzi jsme třepali 1 min a nechali inkubovat
při -20 °C 30 min. V pr ůběhu inkubace jsme každých 10 min protřepali po dobu
30 sekund. V této fázi se pelet dispergoval, ale nerozpustil.
Po skončení inkubace jsme centrifugovali roztoky na max. otáčky 5 min, poté
odstranili supernatant, opět centrifugovali 15-30 sekund pro odstranění zbývajícího
supernatantu a vzniklý pelet jsme nechali vysušit při pokojové teplotě cca 5 min. Suchý
bílý pelet jsme resuspendovali v odpovídajícím množství rehydratačního roztoku (pro
11 cm stripy 185 µl) (složení viz. Tab. 4.5). Roztoky jsme 30 sekund třepali, pak
3-5 min inkubovali při pokojové teplotě, znovu protřepali do úplného rozpuštění peletu.
Finální centrifugací na max. otáčky po dobu 2-5 min při pokojové teplotě jsme dosáhli
pročištění vzorku a vzniklý supernatant (obsahující rozpuštěné proteiny) jsme použili
rovnou na IEF nebo ho lze skladovat v čisté zkumavce při -80 °C.
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4.2.3.6. ISOELEKTRICKÁ FOKUSACE (IEF)
Pro migraci a následnou fixaci proteinů jsme použili komerčně vyráběné ReadyStrip
IPG stripy, s pH 3-10 od firmy Bio-Rad. Jedná se o pH gradient imobilizovaný v
polyakrylamidovém gelu.
Prvním krokem IEF byla rehydratace IPG stripů. Dehydrovaný vzorek byl rozpuštěn
v solubilizačním (rehydratačním) roztoku (viz Tab. 4.5), tímto roztokem byly poté
rehydratovány také IPG stripy, čímž jsme umožnili proteinům difundovat do gelu IPG
stripy a následně provést fokusaci.
Nejprve jsme nanesli vzorek do žlábku fokusační vaničky (185 µl vzorku pro 11 cm
strip). Na vzorek byl položen strip gelem dolů. Po 20 minutách jsme strip převrstvili
minerálním olejem a dali rehydratovat na fokusátor při aktivní rehydrataci (12 hod,
50 V, 20 °C).
Po ukončení rehydratace byly stripy podloženy v místě styku s elektrodou filtračními
papírky, na které bylo napipetováno 8 µl Milli-Q vody a byla spuštěna isoelektrická
fokusace za níže uvedených podmínek (Tab. 4.6).

Tab. 4.6 Podmínky fokusace

1. krok

odstranění nadbytečných solí

počáteční napětí: 200 V
čas: 30 min, teplota: 20 °C
počáteční napětí: 200 V

2. krok

zvyšování napětí

konečné napětí: 1500 V
čas: 3 hod, teplota: 20 °C
počáteční napětí: 1500 V

3. krok

zvyšování napětí

konečné napětí: 5000 V
čas: 60000 Vh, teplota: 20 °C
napětí: 500 V

4. krok

čas: do vypnutí (až 99 hod),

udržovací krok

teplota: 20 °C

4.2.3.7. EKVILIBRACE
Po skončení fokusace byly IPG stripy zbaveny minerálního oleje (osušením na
filtračním papíře gelem nahoru) a vloženy do čistého žlábku fokusační vaničky (opět
gelem nahoru). Ke každému stripu jsme přidali 2 ml ekvilibračního roztoku I a nechali
inkubovat 15 min ve tmě za mírného třepání. Poté jsme odstranili použitý roztok a za
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stejných podmínek inkubovali s ekvilibračním roztokem II. Nakonec jsme stripy promyli
v elektroforetickém pufru (složení roztoků viz Tab. 4.5).

4.2.3.8. PRŮBĚH SDS-PAGE
Elektroforéza se provádí ve specializovaných aparaturách, kde je nosič se vzorkem
umístěn mezi dvě elektrody, mezi nimiž prochází stejnosměrný proud. Stripy se
vzorkem se pokládají na začátek gelu a překryjí se agarózou, která usnadňuje přechod
proteinů do gelu. Pro lepší viditelnost průběhu 2-DE se k agaróze přidává
bromfenolová modř. Tekutým médiem, které zajišťuje iontové spojení mezi elektrodami
a gelem je elektroforetický pufr obsahující Tris-HCl, glycerol a SDS. Pro naše účely
jsme použili komerčně připravované 12% SDS-PAGE gely od firmy Bio-Rad.
IPG stripy jsme přenesli na gely a zalili rozpuštěnou 0,8% agarózou v
elektroforetickém pufru a roztok obarvili bromfenolovou modří. Gely jsme nechali
20 min ztuhnout a připravili si elektroforetickou vanu s elektroforetickým pufrem
(složení viz Tab. 4.5). Připravené gely jsme vložili do elektroforetické vany s pufrem,
zapnuli chlazení vodou a spustili elektroforézu za níže uvedených podmínek (viz Tab.
4.7).

Tab. 4.7 Podmínky elektroforézy

1. krok

2. krok

nižší napětí zabraňující ztrátám

100 V / 30 mA / 400 W

proteinů

1 hod
150 V / 40 mA / 400 W

mírné zvyšování napětí

2 hod

Po ukončení elektroforézy jsme skla sundali, vyjmuli gely a vložili je do fixačního
roztoku (viz složení Tab. 4.5) na minimálně 3 hodiny. Tím jsme zabránili difúzi proteinů
z gelu.

4.2.3.9. VIZUALIZACE PROTEINŮ A ANALÝZA OBRAZU
Pro analýzu vzorku byly použity komerčně dostupné gely (Criterion TGX precast
stainfree gels) od firmy Bio-Rad. Tyto gely obsahují halogenové látky, které po expozici
UV světlem reagují s tryptofanem a výsledné fluorescenční záření lze ihned bez
barvení analyzovat. Po ukončení fixace byly proteiny detekovány přístrojem Gel Doc
EZ Imager a pomocí software Image Lab vytvořeny proteinové mapy.
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Pro srovnání jsme gely barvili také v CBB. Gely byly několik hodin (až 24h) ponořeny
v barvivu a následně odbarveny v destilované vodě do požadovaného odstínu.
Barevné gely byly opět skenovány na zařízení Gel Doc EZ Imager a takto získané
mapy byly analyzovány pomocí PDQuest softwaru. Vyhodnocovací software umožňuje
přiřadit jednotlivým skvrnám určitou pI hodnotu a relativní molekulovou hmotnost (Mr),
avšak k jednoznačné charakterizaci je potřeba použít další metody jako např.
Edmanovo odbourávání, hmotnostní spektrometrii nebo Western-blotting, což však
nebylo součástí této práce.
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4.2.4. STANOVENÍ FYTOTOXICITY
4.2.4.1. TEST INHIBICE ELONGACE KOŘENE HOŘČICE BÍLÉ
Tento test se používá ke stanovení ekotoxických účinků látek na rostliny. Byl vyvinut
k testování potenciální toxicity odpadních vod, před jejich použitím pro zavlažování
např. zemědělských plodin. Provedení testu je definováno normou ISO 7346 (Čihalík a
další 1989).
Test jsme použili pro stanovení vlivu 2,4-DNT a jeho metabolitů na klíčivost semen a
růst primárního kořene hořčice bílé v počátečních stádiích vývoje rostliny.

Pracovní postup:
Připravili jsme si zásobní roztoky hodnocených látek (2,4-DNT, 2,4-DAT, 4-ANT a 2ANT). Tato xenobiotika byla rozpuštěna v metanolu a příslušném objemu kultivačního
média pro získání 5 koncentrací (200 µmol/l, 100 µmol/l, 50 µmol/l, 25 µmol/l a
12,5 µmol/l). Složení zásobních roztoků na přípravu kultivačního média je uvedeno
v Tab. 4.4.
Pro každou koncentraci jsme připravili 3 Petriho misky s filtračním papírem s předem
vytvořenými 25-ti otvory a poté napipetovali 5 ml kultivačního média s přídavkem
hodnocené látky. Do kontrolních Petriho misek bylo napipetováno pouze 5 ml
kultivačního média. 25 semen hořčice bílé bylo položeno do připravených otvorů každé
Petriho misky a ty byly posléze uchovávány ve tmě při stálé teplotě 24 °C po dobu
3 dnů.

Vyhodnocení:
Po 72 hodinách byla změřena milimetrovým pravítkem délka kořínků. Pro každou
koncentraci byl ze třech paralelních stanovení vypočítán aritmetický průměr délky
kořínku. Porovnáním s kontrolou byla zjištěna inhibice růstu klíčků pro jednotlivé
koncentrace xenobiotik.

Průměr byl počítán dle vzorce:

̅=

∑

̅ = průměrná délka kořínku v mm, resp. průměrná délka kořínku z paralelních
nasazení v mm

= hodnota získaná změřením délky kořínku v mm, resp. průměr získaný z
každého ze tří paralelních nasazení v mm
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= počet semen, resp. počet paralelních nasazení

Směrodatná odchylka byla počítána dle vzorce:

=

∑

− ̅
−1

̅ = průměrná hodnota vypočítaná ze tří paralelních nasazení
= průměrná hodnota každého ze tří paralelních nasazení
= počet semen
= směrodatná odchylka

Procentuální inhibice je vztažena k průměrné hodnotě kontroly dle vzorce:

̅

%=

̅ − ̅
0,01 × ̅

= průměrná hodnota délky kořínku každého ze tří paralelních nasazení
kontroly

̅ = průměrná hodnota délky kořínku každého ze tří paralelních nasazení při
dané koncentraci
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5. VÝSLEDKY
5.1. FYTOTRANSFORMACE 2,4-DNT
5.1.1. DEGRADACE 2,4-DNT
THALIANA L.

IN

VITRO

KULTUROU

ARABIDOPSIS

Rostliny Arabidopsis thaliana L. byly ovlivněny 50 mg/l 2,4-DNT po dobu 14 dnů.
V časových intervalech 0, 3, 8, 10 a 14 dnů byly průběžně odebírány vzorky média pro
analýzu. Rostlinné vzorky byly odebrány 0, 3, a 14 dnů po aplikaci 2,4-DNT. První
odběr (0. den) probíhal 20 min po aplikaci 2,4-DNT. Kultivační médium s 2,4-DNT bez
přítomnosti rostlin bylo použito jako kontrola neenzymového rozkladu 2,4-DNT.
Stanovení obsahu 2,4-DNT a jeho metabolitů v mediích a acetonových extraktech
rostlin bylo provedeno pomocí HPLC.
Počáteční koncentrace 50 mg/l 2,4-DNT v médiu se snížila během několika hodin a
již od třetího dne nepřekročila hranici 10 mg/l (viz Obr. 5.1). Z grafu je také viditelné
snížení

koncentrace

2,4-DNT

u

kontrolních

médií

bez

rostlin,

pravděpodobně fotolýzou. Metabolity nebyly v médiích detekovány.
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Obr. 5.1 Degradace 2,4-DNT v kultivačním médiu rostliny Arabidopsis thaliana L.
Rostliny byly kultivovány in vitro v kultivačních krabičkách (magentách) na bazálním médiu
s přídavkem 2,4-DNT (počáteční koncentrace 50 mg/l).

Malé množství 2,4-DNT bylo detekováno také v rostlinných extraktech 3. a 14. den
po aplikaci 2,4-DNT do kultivačního média (viz Obr. 5.1). Třetí den byl obsah
akumulovaného 2,4-DNT přibližně 1 µg na 1 mg rostlinné tkáně (sušiny). Koncentrace
po 14 dnech od aplikace 2,4-DNT klesla v rostlinných vzorcích na polovinu. Acetonové
extrakty obsahovaly i další metabolity, konkrétně 2-ANT a 2,4-DAT. Detekované
množství metabolitů se pohybovalo také okolo 1 µg/mg sušiny třetí den od aplikace
2,4-DNT. Po dvou týdnech po aplikaci koncentrace 2,4-DAT klesla na 0,3 µg/mg oproti
2-ANT, kde koncentrace zůstala konstantní (blíže viz Tab. 5.1).

Tab. 5.1 Obsah 2,4-DNT, 2-ANT a 2,4-DAT v µg xenobiotika/ mg sušiny (dw) (in vitro
kultury Arabidopsis thaliana L.)

Koncentrace xenobiotika (µg/mg dw rostliny)
počet dnů od aplikace 2,4-DNT

3 dny

14 dnů

2,4-DNT

1,06 ± 0,41

0,50 ± 0,23

2-ANT

0,85 ± 0,24

0,89 ± 0,10

2,4-DAT

1,13 ± 0,19

0,33 ± 0,06
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5.1.2. DEGRADACE

2,4-DNT

SUSPENZNÍ

KULTUROU

SAPONARIA

OFFICINALIS L.
Buněčné kultury Saponaria officinalis L. byly inkubovány s 50 mg/l 2,4-DNT po dobu
15 dnů. V časových intervalech 1 hod, 6 hod, 1 den, 2 dny, 3 dny, 6 dnů a 9 dnů byly
průběžně odebírány vzorky média pro analýzu. Buňky byly odebrány 1 hod, 6 hod,
12 hod, 1 den, 3 dny, 8 dnů a 15 dnů po aplikaci 2,4-DNT. Stanovení obsahu 2,4-DNT
a jeho metabolitů v mediích a acetonových extraktech rostlin bylo provedeno pomocí
HPLC.
Počáteční koncentrace 50 mg/l 2,4-DNT v médiu se již 6. den po aplikaci blížila k
nule a první metabolity se v médiu objevily již za 6 hodin. Tyto látky byly identifikovány
jako 4-ANT a 2-ANT a jejich koncentrace vystoupala na maximum ve dvou dnech a
poté klesala. Po 9 dnech koncentrace 4-ANT byla 2,41± 0,12 mg/l a koncentrace 2ANT byla pod hranicí detekovatelnosti stejně jako 2,4-DNT (viz Obr. 5.2).
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Obr. 5.2 Degradace 2,4-DNT v médiu odebraném ze suspenzních buněčných kultur
Saponaria officinalis L. Suspenze byly kultivovány v Erlenmayerových baňkách ve tmě na
bazálním MS médiu s přídavkem 2,4-DNT (počáteční koncentrace 50 mg/l). Graf vykazuje
významné snížení koncentrace 2,4-DNT v prvních 6 dnech a vznik metabolitů biotransformace
(2-ANT a 4-ANT).

2,4-DNT pronikalo velmi rychle do suspenzních buněk. Již šest hodin po aplikaci
2,4-DNT do kultivačního média byla naměřena nejvyšší množství 0,45 ± 0,06 µg
2,4-DNT na 1 mg sušiny. V acetonovém extraktu buněk byl nalezen stejně jako v
médiu také 4-ANT a jeho nejvyšší množství 0,46 ± 0,06 µg na 1 mg sušiny bylo
naměřeno 3. den po aplikaci 2,4-DNT (viz Obr. 5.3)
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Obr. 5.3 Degradace 2,4-DNT v suspenzních buňkách kultur Saponaria officinalis L.
Suspenze byly kultivovány v Erlenmayerových baňkách ve tmě na bazálním MS médiu
s přídavkem 2,4-DNT (počáteční koncentrace v médiu 50 mg/l).

5.1.3. DEGRADACE 2,4-DNT SUSPENZNÍ
AUSTRALIS (CAV.) STEUD.

KULTUROU

PHRAGMITES

Buněčné kultury Phragmites australis (Cav.) Steud. byly inkubovány s 50 mg/l 2,4DNT po dobu 1 týdne. V časových intervalech 3 hod, 1 den, 2 dny, 3 dny, 4 dny a
7 dnů byly průběžně odebírány vzorky média pro analýzu. Buňky byly odebrány 1 den,
2 dny, 4 dny a 7 dnů po aplikaci 2,4-DNT. Stanovení obsahu 2,4-DNT a jeho
metabolitů v mediích a acetonových extraktech rostlin bylo provedeno pomocí HPLC.
Koncentrace 2,4-DNT v médiu se postupně snižovala stejně jako v předchozích
pokusech, avšak rychlost transformace 2,4-DNT v suspenzních buňkách rákosu byla
pomalejší než v suspenzních buňkách mydlice. Žádné metabolity 2,4-DNT nebyly v
médiu detekovány.
2,4-DNT bylo detekováno také v rostlinných extraktech. 24 hodin po aplikaci jsme
naměřili 0,42 ± 0,07 µg 2,4-DNT na 1 mg sušiny a po týdnu se koncentrace 2,4-DNT
snížila na 0,1 ± 0,01 µg/mg. Dále jsme v acetonovém extraktu buněk rákosu naměřili
velmi malé množství 2-ANT a 4-ANT. Tyto metabolity se v buňkách vyskytovaly v
množství přibližně o dva řády nižší než 2,4-DNT, avšak jejich množství se v závislosti
na čase zvyšovalo (viz Obr. 5.4).
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Obr. 5.4 Degradace 2,4-DNT v suspenzních buňkách kultur Phragmites australis (Cav.)
Steud. Suspenze byly kultivovány v Erlenmayerových baňkách ve tmě na bazálním médiu
s přídavkem 2,4-DNT (počáteční koncentrace v médiu 50 mg/l).

62

5.2. 2D ELEKTROFORÉZA
Rostliny Arabidopsis thaliana L. byly ovlivněny 50 mg/l 2,4-DNT a po 7 denní
kultivaci porovnávány s kontrolními rostlinami bez 2,4-DNT. Po skončení kultivace jsme
mohli pozorovat drobné fyziologické změny mezi porovnávanými skupinami. Rostliny
ovlivněné 2,4-DNT byli zpravidla menšího vzrůstu a v některých případech měly také
nažloutlé listy.
Změny v proteomu rostlin byly studovány pomocí 2-DE. Pro srovnání jsme použili
dva typy barvení (Coomasie a fluorescenční u „stainfree” gelů). Gely byly naskenovány
na zařízení Gel Doc EZ Imager. Každou skupinu (rostliny ovlivněné 2,4-DNT i kontrolní
rostliny) reprezentovaly 4 gely. Výsledkem jsou složené proteinové mapy pro
porovnávané skupiny (tzv. master gel), kde jsou zobrazeny spoty reprezentující
jednotlivé proteiny. Analýza pomocí software PDQuest určila proteiny, jejichž exprese
byla statisticky významně změněna (intenzita korespondujících spotů je alespoň 2
násobně vyšší resp. nižší; t-test, p<0,05).
Při použití Coomasie barviva bylo nalezeno 13 spotů, jejichž intenzita se lišila u
ovlivněných a kontrolních rostlin, 4 spoty byly v ovlivněných rostlinách zvýšeny, ostatní
spoty byly naopak sníženy. Na základě porovnávání proteinových map s databází
SWISS 2-D byla vytvořena síť dovolující přiřadit každému spotu hodnotu značící
příslušnou molekulovou hmotnost (Mr) a isoelektrický bod (pI) (viz Obr. 5.5). Rozložení
spotů s výraznou změnou v intenzitě v porovnávaných skupinách je znázorněno na
scatterplotu a v tabulce (viz Obr. 5.6).
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Obr. 5.5 Změny
ny proteomu u Arabidopsis thaliana v důsledku
sledku aplikace 2,4-DNT
2,4
(50mg/ml)
mg/ml) zobrazené na gelech barvené CBB. První obrázek znázorňuje
ňuje master gel se
signifikantně změněnými
ěnými spoty (t-test,
(t test, p<0,05), kde se projevila statisticky významná odlišnost
v důsledku použití 2,4-DNT
DNT oproti neovlivněné kontrole (n=4) u 13 proteinů,
ů, 4 proteiny byly
exprimovány více.. Další obrázek znázorňuje síť, přiřazující
azující jednotlivým spotům
spotů hodnotu
molekulové hmotnosti a isoelektrický bod (Mr, pI). Poslední obrázek je výřez
řez proteinové mapy
srovnávací skupiny ovlivněné
ovlivně 2,4-DNT s vyznačenými spoty.

64

Spot

Mr (kD)

pI

Kontrola 2,4-DNT
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27,0
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Obr. 5.6 Rozložení spotů dle míry exprese v proteomu Arabidopsis thaliana v důsledku
aplikace 2,4-DNT (50mg/l) při použití CBB. Rozložení spotů je znázorněno na scatterplotu,
porovnání intenzity a přiřazené hodnoty Mr a pI je patrné z tabulky. Žluté hodnoty znázorňují
zvýšené množství daných proteinů.

Oproti tomu při použití fluorescenčního barvení bylo nalezeno spotů pouze 9, z toho
3 spoty byly v ovlivněných rostlinách ve vyšší intenzitě než u kontroly a 6 spotů bylo
naopak v intenzitě nižší než v kontrolních rostlinách (viz Obr. 5.7). Rozložení spotů
stejně jako v předchozím případě je viditelné na scatterplotu a v přiložené tabulce (viz
Obr. 5.8). V proteinové databázi „Tair” pak byly vyhledány pravděpodobné proteiny s
odpovídající Mr a pI (viz Tab. 5.2 a Tab. 5.3).
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Obr. 5.7 Změny
ěny proteomu u Arabidopsis thaliana v důsledku
ůsledku aplikace 2,4-DNT
2,4
(50mg/ml)
mg/ml) zobrazené na „stainfree“ gelech. První obrázek znázorňuje
znázorň
master gel se
signifikantně změněnými
ěnými spoty (t-test,
(t test, p<0,05), kde se projevila statisticky významná odlišnost
v důsledku použití 2,4-DNT
DNT oproti neovlivněné kontrole (n=4) u 9 proteinů,
proteinů 3 proteiny byly
nalezeny ve vyšším množství u ovlivněných
ovlivn
rostlin oproti kontrole.. Další obrázek znázorňuje
znázor
síť,
přiřazující
azující jednotlivým spotům
spotům hodnotu molekulové hmotnosti a isoelektrický bod (Mr, pI).
Poslední obrázek je výřez
výřez proteinové mapy srovnávací skupiny ovlivněné 2,4-DNT
s vyznačenými spoty.
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Obr. 5.8 Rozložení spotů dle míry exprese v proteomu Arabidopsis thaliana v důsledku
aplikace 2,4-DNT (50mg/l) při použití fluorescenčního barvení. Rozložení spotů je
znázorněno na scatterplotu, porovnání intenzity a přiřazené hodnoty Mr a pI je patrné z tabulky.
Žluté hodnoty znázorňují zvýšené množství daných proteinů v ovlivněných rostlinách.
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Tab. 5.2 Přehled pravděpodobných proteinů, jejichž množství se zvýšilo přítomností
2,4-DNT v médiu podle databáze Tair

protein

Mr
(Da)

pI

description
Encodes one of two PEX19 peroxin isoforms. It is
predominantly cytosolic and forms dimers
Ribosomal protein L10 family protein, structural constituent
of ribosome, copper ion binding
Encodes a cytosolic glutamate synthetase, this enzyme has
low affinity with substrate ammonium
Likely a subunit of the chloroplast NAD(P)H dehydrogenase
complex, involved in PSI cyclic electron transport. Located
on the thylakoid membrane. Mutant has impaired NAD(P)H
dehydrogenase activity
Encodes a catalytically active cinnamyl alcohol
dehydrogenase which uses p-coumaryl aldehyde as a
preferred substrate. It can also use caffeyl, coniferyl and dhydroxyconiferyl aldehydes as substrates
Similar to the conserved animal nuclear protein PUR alpha
which was implicated in the control of gene transcription
and DNA replication
Encodes the e1 alpha subunit of the pyruvate
dehydrogenase complex (PDC)

AT3G03490.1

28289

4,42

AT3G09200.2

30618

4,48

AT1G66200.2

29724

4,45

AT1G18730.3

20268

4,95

AT3G19450.1

39098

5,24

AT2G32080.1

32201

6,05

AT1G59900.1

43059

7,54

Tab. 5.3 Přehled pravděpodobných proteinů, jejichž množství se snížilo přítomností
2,4-DNT v médiu podle databáze Tair

protein

Mr
(Da)

pI

AT5G10350.2

22824

4,31

AT2G16900.2

32817

4,48

AT3G06270.1

38330

4,43

AT3G23860.1

26528

4,88

AT5G15690.1

19372

5,42

AT2G26400.1

23442

5,39

AT1G28680.1

49679

5,64

AT1G06850.2

27636

5,82

AT2G42670.1

27183

6,23

AT1G32470.1

17897

4,88

AT2G41380.1

30557

5,11

AT3G56220.1

17307

5,31

AT3G27830.1

20075

5,37

AT2G26210.1

20324

5,83

AT2G16760.1

35310

6,16

description
RNA-binding (RRM/RBD/RNP motifs) family protein
Arabidopsis phospholipase-like protein (PEARLI 4) family
Protein phosphatase 2C family protein,protein
serine/threonine phosphatase activity, catalytic activity
GTP-binding protein-related
Zinc ion binding
Encodes a protein predicted to belong to the acireductone
dioxygenase (ARD/ARD)family.
HXXXD-type acyl-transferase family protein, transferase
activity, transferring acyl groups other than amino-acyl
groups, transferase activity
Basic leucine-zipper 52 (bZIP52),DNA binding, sequencespecific DNA binding transcription factor activity
Cysteamine dioxygenase activity
Single hybrid motif superfamily protein, glycine
dehydrogenase (decarboxylating) activity
S-adenosyl-L-methionine-dependent methyltransferases
superfamily protein
Transcription regulators
50S ribosomal protein L12-A
Ankyrin repeat family protein
Calcium-dependent phosphotriesterase superfamily protein
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5.3. STANOVENÍ TOXICITY 2,4-DNT A JEHO METABOLITŮ POMOCÍ
EKOTOXICKÝCH TESTŮ
Fytotoxicita 2,4-DNT a jeho degradačních produktů byla testována pomocí
standartního testu inhibice růstu kořene klíčících rostlin Sinapsis alba L. (ISO 7346).
Použita byla koncentrace 12,5 µmol/l, 25 µmol/l, 50 µmol/l, 100 µmol/l a 200 µmol/l,
přičemž poslední uvedená koncentrace je maximální koncentrací vodného roztoku
2,4-DNT.
Po třídenní kultivaci jsme změřili velikosti kořene klíčků rostlin, jehož nárůst při
různých koncentracích 2,4-DNT znázorňuje Obr. 5.9.
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Obr. 5.9 Nárůst primárních kořenů Sinapsis alba L., při různých koncentracích 2,4DNT. Test fytotoxicity po 3 denní kultivaci semen rostlin s 2,4-DNT (n=3). Graf vykazuje
závislost inhibice růstu na výši koncentrace testované látky.

Procentuální inhibici růstu u 2,4-DNT a jeho metabolitů znázorňuje Obr. 5.10, kde je
viditelná koncentrační závislost inhibice růstu kořene u všech testovaných látek. Při
koncentraci nad 100 mg/l jsou 2,4-DNT, 2-ANT a 4-ANT velmi toxické. Způsobují přes
80% inhibici růstu (vztahováno k průměrné hodnotě kontroly) oproti 2,4-DAT, která
způsobuje pouze cca 25% inhibici.
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Obr. 5.10 Inhibice růstu
ůstu primárních ko
kořenů Sinapsis alba L. u jednotlivých testovaných
látek v závislosti na koncentraci látek. Standardní test klíčivosti
ivosti (ISO 7346) byl proveden u
testovaných látek (2,4-DNT;
DNT; 2,4-DAT;
2,4
4-ANT; 2-ANT) s koncentrací od 0-200mg/l.
200mg/l. Délka kořenů
ko
po třídenní
ídenní kultivaci byla změřena
změř
a porovnána s kontrolou (n=3).

Nižší koncentrace degradačních
degrada
produktů 2-ANT a 4-ANT (0--25 mg/l) způsobují
výrazně vyšší inhibici rů
ůstu kořene než původní sloučenina 2,4-DNT
DNT (viz Obr. 5.11).
Pro porovnání těchto
ěchto dat jsme provedli nepárový tt-test,
test, kdy jsme srovnávali inhibice
růstu semen při
ři podávání
podává
2,4-DNT (12,327 ± 7,67) a 4-ANT
ANT (48,413 ± 5,69)
v koncentraci 12,5 mg/l. P-hodnota
P
byla 0,0027, což značí,
čí, že rozdíl je statisticky
vysoce signifikantní. Dále jsme porovnávali 2,4-DNT
2,4
(29,339 ± 7,61) s 4-ANT
4
(53,901 ±
8,72) a také 2,4-DNT
DNT s 2-ANT
2
(55,072 ± 2,51) v koncentraci 25 mg/l. P-hodnoty
P
byly
0,0434 (2,4-DNT vs. 4--ANT) a 0,0216 (2,4-DNT vs. 2-ANT),
ANT), což znamená, že rozdíl
jejich inhibicí je statisticky signifikantní.

Obr. 5.11 Souhrnné srovnání inhibice růstu
r
primárních kořenů Sinapsis alba L. pro
jednotlivé testované látky v závislosti na koncentraci látek. Standardní test klíčivosti
klí
(ISO
7346) by proveden u testovaných látek (2,4-DNT;
(2,4
2,4-DAT; 4-ANT; 2-ANT)
ANT) s koncentrací od 0200mg/l. Délka kořenů
ř ů po třídenní
tř
kultivaci byla změřena a porovnána s kontrolou (n=3). Graf
znázorňuje
uje signifikantní zvýšení inhibice u ANT při
p i nižších koncentracích (0-25
(0
mg/l)
v porovnání s 2,4-DNT
DNT (p<0,05). Při
P koncentraci 12,5 mg/l byl rozdíl inhibice dokonce statisticky
vysoce signifikantní (p<0,01).
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6. DISKUZE
Výroba a užívání aromatických nitrosloučenin vede ve velké míře ke kontaminaci
životního prostředí. Aromatické nitrosloučeniny jsou navíc obtížně degradovatelné díky
omezené rozpustnosti těchto látek ve vodě a pomalejší schopnosti mikroorganismů
rozkládat složitější a více toxické sloučeniny (Ramos a kol. 2005). Právě proto je
potřeba rozvoje moderních technik pro odstranění takovýchto kontaminantů z životního
prostředí.
Fytoremediace nitrolátek je moderní způsob využívání rostlin a jejich kořenových
mikroorganismů k odstranění, přeměně nebo uskladnění toxických látek v půdě,
podzemní nebo povrchové vodě. Osud a metabolismus TNT byl popsán již mnohokrát
a jeho degradační produkty byly pozorovány u několika rostlinných systémů (Panz a
kol. 2001), ale jen málo víme o isomerech DNT, které se často vyskytují jako
doprovodný polutant a tvoří hlavní složku znečištění především u továren na výrobu
polyuretanových pěn.
Předchozí studie ukazují, že DNT je vychytáván kořeny rýže a jeho transport je
zprostředkován díky symplastické dráze (Su a Zhu 2007). Su a Liang (2011) poukázali
na to, že 2,4-DNT se z kořenů transportuje přes xylém. Koncentrace 2,4-DNT
v sazenicích pšenice a rajčete se lineárně zvyšuje s nárůstem 2,4-DNT v médiu. Na
transformaci 2,4-DNT u Arabidopsis thaliana se zaměřuje Yoon a kol. (2006). Ti
detekovali isomery monoaminonitrotoluenu a neznámé metabolity s krátkým retenčním
časem jako produkty transformace 2,4-DNT. Dále jejich výzkum s radioaktivně
značeným C naznačuje, že produkty transformace 2,4-DNT mohou být začleněny do
složek buněčné stěny jako lignin nebo celulóza.
Pro prohloubení těchto znalostí se náš výzkum zaměřil na fytotransformaci 2,4-DNT
u různých rostlinných druhů v různých modelových systémech. Pozorovali jsme
degradaci 2,4-DNT u in vitro semenáčků Arabidopsis thaliana. Koncentrace 2,4-DNT
v kultivačním médiu se snížila během několika hodin a již od třetího dne zůstala na
méně než 20 % původního množství. Snížení koncentrace 2,4-DNT bylo viditelné i u
kontrolních médií bez rostlin, které je způsobené pravděpodobně fotolýzou této
sloučeniny, kterou popisuje O´Sullivan a kol. (2010). Na základě předchozích studií na
mikroorganismech (Cheng a kol. 1996) a na rostlinách (Yoon a kol. 2007) jsme
předpokládali,

že

prvním

krokem

degradace
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2,4-DNT

bude

redukce

jedné

z nitroskupiny za vzniku 2-ANT a 4-ANT. Zatímco v médiu byl detekován pouze 2,4DNT, v rostlinných extraktech Arabidopsis thaliana bylo nalezeno také malé množství
jiných metabolitů. Oproti výsledkům Yoona a kol. (2006) jsme z monoaminonitrotoluenů
detekovali pouze 2-ANT, nikoli 4-ANT. Navíc jsme však detekovali 2,4-DAT, který
nebyl při pokusech Yoona a kol. nalezen. Jeho množství se však pohybovalo na hranici
detekce, což může být způsobeno tím, že jako finální produkt degradace je ihned
ireverzibilně zabudován do buněčné stěny, a tudíž nedochází k jeho vymytí při
acetonové extrakci. Obecně můžeme říct, že rychlost degradace je závislá na velikosti
rostliny a rozvoji jejího kořenového systému. Pro detailnější studium metabolismu a
degradačních produktů jsme použili suspenzní kultury kultivované ve tmě.
Fytodegradace 2,4-DNT byla pozorována na suspenzních kulturách Saponaria
officinalis a Phragmites australis. U rákosu byla transformace 2,4-DNT v médiu
pozvolnější než u mydlice (viz Obr. 6.1). Po týdnu byl 2,4-DNT stále přítomen v médiu,
ale žádné redukované metabolity v médiu rákosu naměřeny nebyly. V rostlinných
extraktech rákosu byl naměřen jednak 2,4-DNT, ale také oba monoaminonitrotolueny,
jejichž množství se i po týdnu stále pomalu zvyšovalo. 2-ANT a 4-ANT byly ve velmi
malých koncentracích, což také naznačuje, že 2,4-DNT a jeho degradační metabolity
jsou během biotransformace vázány v buněčné stěně stejně jako TNT. Nepovím a kol.
(2005) popsali distribuci TNT v rákosu použitím

14

C-TNT, kdy 40 % radioaktivně

značeného uhlíku bylo detekováno jako vázané na buněčné struktury. Stejnou metodu
použili Yoon a kol. (2006) u 2,4-DNT a zjistili, že množství radioaktivně značeného
uhlíku vázaného v buňce vzrostlo ze 49 % (3. den) na 72 % (14. den), a proto je
pravděpodobně začleněn do buněčné stěny.
Fytotransformace u mydlice lékařské byla výrazně rychlejší. 2,4-DNT z média
vymizel po 6 dnech a první metabolity 2-ANT a 4-ANT se v médiu objevily již za 6
hodin. Po dvou dnech začala jejich koncentrace klesat a na konci experimentu (9. den)
byl v médiu pozorován pouze 4-ANT, což potvrdily také experimenty na rostlinných
buňkách. 2,4-DNT se do suspenzních buněk dostal velmi rychle a nejvyšší koncentraci
4-ANT jsme naměřili 3. den po aplikaci 2,4-DNT. Semena mydlice lékařské byla
sklizena z rostlin rostoucích na kontaminované půdě a vzhledem k tomu, že
koncentrace 4-ANT v rostlinném extraktu byla téměř 100krát vyšší než u rákosu,
předpokládáme přítomnost specifických enzymů u této rostliny, které umožňují rychlou
detoxikaci nitrosloučenin a bezproblémový růst rostliny na kontaminované půdě.
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6.1 Srovnání degradace 2,4-DNT v médiu odebraném ze suspenzních buněčných kultur
Saponaria officinalis L. a Phragmites australis (Cav.) Steud. Suspenze byly kultivovány
v Erlenmayerových baňkách ve tmě na kultivačním médiu s přídavkem 2,4-DNT (počáteční
koncentrace 50 mg/l).

Pro získání lepší představy o vlivu 2,4-DNT na rostlinu jsme studovali rostlinný
proteom metodou 2-DE. Tím jsme získali proteinové mapy u modelové rostliny
Arabidopsis thaliana L. ke zjištění kvalitativních a kvantitativních rozdílů v zastoupení
proteinů při stresových podmínkách v porovnání s kontrolami. Použity byly dva druhy
barvení. Po odfiltrování proteinů s expresí změněnou méně než 2x a splnění podmínky
statistické významnosti (p-hodnota < 0,05) nám zbylo 13 spotů při použití Coomasie
barviva a 9 spotů při fluorescenčním barvení. Více proteinů bylo vlivem 2,4-DNT ve
sníženém množství oproti kontrole, což naznačuje, že rostliny byly pod výrazným
stresem. Na základě porovnání proteinových map s databází SWISS 2-D jsme
každému spotu mohli přiřadit příslušnou molekulovou hmotnost a isoelektrický bod. Na
základě těchto parametrů byly vyhledány nejpravděpodobnější proteiny podle databáze
Tair.
Přítomnost 2,4-DNT v médiu vyvolala u pokusných rostlin metabolickou odezvu. K
zvýšené expresi mohlo dojít u proteinů podílejících se na biotransformaci a/nebo
souvisejících s oxidačním stresem – oxidoreduktasy, peroxidasy (např. AT3G03490.1).
Jednou z biotransformačních cest xenobiotik jsou reakce katalyzované cytochromem
P450 a následná konjugace s glutathionem (Sandermann 1994). Glutathion je tripeptid
složený z glutamátu, cysteinu a glycinu a jeho zvýšená koncentrace byla pozorována u
kořenů rostlin po expozici aromatických nitrátů (Mezzeri a kol. 2005). Na syntéze
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glutathionu se podílejí geny GSH1 a GSH2, jejichž exprese byla zvýšena po aplikaci
2,4-DNT, stejně jako gluthation-S-transferasa a CYP450 (Yoon a kol. 2006). Ačkoli z
našich výsledků nevyplývá zvýšená koncentrace výše uvedených proteinů, pozorovali
jsme nárůst glutaminsyntetázy (AT1G66200.2), která by mohla mít souvislost s
detoxikací amoniaku vzniklého degradací 2,4-DNT. Naopak snížená exprese byla
pozorována u proteinů primárního metabolismu, což může být spojeno se snížením
fotosyntézy, DNA a dělením buněk.
Proteomická analýza je schopna reflektovat změny přímo v okamžiku odpovědi
organismu na podnět, avšak její nevýhodou je omezení množství proteinů, které jsme
schopni sledovat. I u modelové rostliny Arabidopsis thaliana L., jejíž genom obsahuje
přibližně 26 000 genů, je identifikováno současně pouze 5 000 proteinů (méně než
10 % předpokládaných možných proteinů v tomto organismu) a běžnou elektroforézou
můžeme sledovat přibližně 1200 proteinů (Skalák a kol. 2010). Proto je potřeba
předem zvolit takové podmínky, které poskytnou co nejpřesnější rozdělení proteinů,
které ve vzorku očekáváme. Stejně tak je důležité správně vybrat typ barvení. Při
použití různého druhy barvení byly výsledky analýzy odlišné. Pro ověření této teorie
jsme provedli analýzu obrazu u kontrolních gelů rostliny Arabidopsis thaliana L. První
srovnávací skupinou byly barevné gely (barvené CBB) naskenované pomocí
denzitometru, druhou skupinou byly „stainfree” gely naskenované speciálními
fluorescenčními skenery. Ačkoli se jednalo o ty samé gely, různou metodou barvení
byly výsledné proteinové mapy rozdílné (viz Obr. 6.2). Některé proteiny vykazovaly
vyšší expresi u CBB, jiné při fluorescenčním barvení.
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Obr. 6.2 Exprese proteinů u kontrolní skupiny Arabidopsis thaliana L. v závislosti na
druhu barvení. Obrázek a) znázorňuje master gel se signifikantně změněnými spoty (t-test,
p<0,05), kde se projevila statisticky významná odlišnost v důsledku použití CBB oproti „stainfree“ barvení (n=4) u 5 proteinů. 2 proteiny vykazovaly vyšší expresi u CBB, 3 při
fluorescenčním barvení. Obrázky b) a c) znázorňují proteinové mapy s vyznačenými spoty u
jednotlivých porovnávacích skupin.

2-DE nám potvrdila, že dochází ke změně proteomu po aplikaci 2,4-DNT. Proteiny,
které byly prokazatelně odlišné, jsme určili podle hodnot pI a Mr. Tyto hodnoty jsou
však pouze přibližné a nedostačující k jednoznačné charakterizaci proteinu. Pro
přesnější určení bychom museli zjistit primární strukturu bílkoviny Edmanovým
odbouráváním nebo hmotnostní spektrometrií.
Nakonec jsme se zaměřili na samotnou toxicitu 2,4-DNT a jeho metabolitů.
O 2,4-DNT víme, že je to látka toxická pro vodní organismy zahrnující ryby, obratlovce,
řasy, prvoky a bakterie již při koncentraci 0,03 mg/l (Gong a kol. 2003), ale o
metabolitech toho doposud mnoho publikováno nebylo. Měřili jsme fytotoxicitu pomocí
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standardního testu klíčivosti a při maximální koncentraci 200 mg/l způsobovaly oba
monoaminonitrotolueny inhibici růstu přes 90 %. Při nižších koncentracích (0-25 mg/l)
byla toxicita 2-ANT a 4-ANT signifikantně vyšší než parentní sloučenina. Toxicita 2,4DAT byla výrazně nižší ve všech koncentracích. Stejně tak Picka a Friedl (2004) zjistili,
že toxicita 2,4-DAT je nižší než u 2,4-DNT, ale výrazně nižší toxický efekt našli u 2ANT a 4-ANT pouze u pšenice. Z toho vyplývá, že toxicita závisí především na
rostlinném druhu.
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7. ZÁVĚR
•

HPLC analýza potvrdila schopnost rostlin metabolizovat 2,4-DNT přítomný v
in vitro kulturách Arabidopsis thaliana a suspenzních kulturách Saponaria
officinalis a Phragmites australis. Degradační produkty 2-ANT a 4-ANT byly
nalezeny jak v médiích, tak v rostlinných extraktech obou suspenzních kultur.
Mydlice metabolizovala 2,4-DNT rychleji než rákos a koncentrace 4-ANT byla
v acetonovém extraktu u mydlice 100krát vyšší než u rákosu. U rostlinných
extraktů Arabidopsis byl kromě výše uvedených metabolitů přítomen také
2,4-DAT.

•

Inkubace rostlin s 2,4-DNT vyvolala změny v proteomu rostliny Arabidopsis
thaliana. 2,4-DNT vyvolal snížení i zvýšení exprese několika proteinů.
Pomocí internetové

databáze

podle

hodnot

pI

a

Mr

byly

určeny

nejpravděpodobnější proteiny, jejichž množství v buňce se vlivem 2,4-DNT
mění.
•

Vysoká toxicita byla zjištěna u 2-ANT a 4-ANT, stejně jako u 2,4-DNT při
koncentraci 200 mg/l. Při nižších koncentracích (0-25mg/l) byla pozorována
signifikantně vyšší fytotoxicita obou mononitrotoluenů oproti parentní
sloučenině. Toxicita 2,4-DAT byla výrazně nižší ve všech koncentracích
(0-200mg/l).
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8. SEZNAM ZKRATEK
2,4-D

2,4-dichlorfenoxyoctová kyselina

2,4-DAT

2,4-diaminotoluen

2,4-DNT

2,4-dinitrotoluen

2-ANT

2-amino-4-nitrotoluen

2-D DIGE

Dvourozměrná diferenční gelová elektroforéza

2-DE

Dvourozměrná elektroforéza

2-NO-4NT

2-nitroso-4-nitrotoluen

4-ANT

4-amino-2-nitrotoluen

4-NO-2NT

4-nitroso-2-nitrotoluen

APS

Peroxodisíran amonný

BAP

6-benzylaminopurin

BPB

Bromfenolová modř

CBB

Coomasie brilliant blue barvivo

CHAPS

3-[3-(cholamidopropyl)dimethylamonio]-1propansulfonát

DNA

Deoxyribonukleová kyselina

DNB

Dibenzen

DNT

Dinitrotoluen

DTT

Dithiotreitol

dw

Dry weight (koncentrace vztažená na suchou hmotnost)

EDTA

Kyselina ethylendiamintetraoctová

ESI

Elektrosprejová ionizace

GDB

Genomová databáze

HPLC

Vyskoúčinná kapalinová chromatografie

IAA

Jodoacetamid

IEF

Isoelektrická fokusace

IPG

pH gradient imobilizovaný v polyakrylamidovém gelu

KIN

Kinetin, 6-furfurylaminopurin

LD50

Letální dávka (látky podané testovaným jedincům, která
způsobí úhyn 50 % testovaných živočichů do 24 hodin
od expozice)

MALDI

Matricí asistovaná laserová desorpce

Mr

Relativní molekulová hmotnost
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MS

Hmotnostní spektroskopie

NCBI

National Center for Biotechnology Information

NG

Nitroglycerin

p.a.

Pro analýzu

PAH

Polyaromatické uhlovodíky

PCB

Polychlorované bifenyly

pH

Potenciál vodíku (číslo, které určuje, zda vodný roztok
reaguje kysele nebo zásaditě)

pI

Isoelektrický bod

PMSF

Fenylmethylsulfonyl fluorid

PTH

Fenylthiohydantoin

RE

Rostlinný extrakt

RNA

Ribonukleová kyselina

RP-HPLC

HPLC s reverzní fází

SDS

Dodecylsulfát sodný

SDS-PAGE

Elektroforéza v polyakrylamidovém gelu v přítomnosti
dodecylsulfátu sodného

TCA

Kyselina trichloroctová

TCE

Trichlorethen

TEMED

N,N,Nʼ,Nʼ-tetramethylendiamin

TNB

1,3,5-trinitrobenzen

TNT

2,4,6-trinitrotoluen

TPH

Celkové ropné uhlovodíky

TRIS

2-amino-2-hydroxymethyl-1,3-propandiol
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