
ABSTRAKT 
Leptosphaeria maculans je patogenní houba způsobující fómové černání stonků řepky 

Brassica napus. V rámci této práce bylo zjištěno, že L. maculans produkuje in vitro řadu 

fytohormonů a dále se soustředila se na auxiny a brassinosteroidy. Z auxinů byla v myceliu 

nejvíce zastoupena IAA a její oxidační produkt OxIAA. Složení kultivačního media 

významně ovlivňuje zjištěnou koncentraci IAA. Přítomnost extraktu z rostlin Brassica napus 

v kultivačním mediu zvyšuje koncentraci IAA. V rostlinách, infikovaných L. maculans, byla 

zjištěna zvýšená koncentrace OxIAA oproti kontrolním rostlinám ošetřeným vodou. Byly 

zjištěny významné odlišnosti v produkci IAA mezi dvěma použitými sesterskými izoláty JN2 

a JN3. V chemicky definovaném mediu Gamborg JN2 neprodukuje téměř žádnou IAA, JN3 

produkuje IAA v koncentraci asi 1000 pmol/g čerstvé hmotnosti. Tato odlišnost byla využita 

jako model pro studium exprese genů biosyntetické dráhy auxinů v L. maculans. Tyto geny 

byly nalezeny na základě homologie s geny Arabidopsis thaliana (YUCCA1.1 a NIT1.2) a 

Ustilago maydis (IAD1.2 a TAM1-2.1). Pomocí ošetření prekurzory IAA (tryptofan a 

tryptamin) byla v izolátu JN2 pozorována zvýšená transkripce kandidátních genů biosyntézy 

auxinů. Po ošetření JN2 kultury tryptofanem a tryptaminem se zvýšila produkce IAA. U JN3 

nebyla pozorována zvýšená transkripce genů ani vyšší koncentrace auxinů. Překvapivě byly 

trankripce kandidátních genů a syntéza IAA v JN2 indukovány i ošetřením GABA, která byla 

použita jako kontrolní dusíkatá sloučenina, u níž nebylo předpokládáno, že by byla 

prekurzorem auxinů.  

V další části práce byla studována schopnost L. maculans syntetizovat brassinosteroidy. Jako 

hlavní brassinosteroid L. maculans byl zjištěn teasteron, který se v myceliu vyskytoval 

v sedmkrát vyšší koncentraci než ve vegetativních částech rostlin. Ostatní brassinosteroidy 

byly v myceliu nalezeny v nízkých koncentracích, které byly srovnatelné s koncentrací ve 

vegetativních částech rostlin. Byly nalezeny geny pravděpodobně se účastnící biosyntézy 

brassinosteoridů v L. maculans CYP90A1, DET2. Pro studium vlivu brassinosteroidů na 

průběh infekce L. maculans na B. napus byly připraveny vektory pro posttranskripční umlčení 

těchto genů.  

Z dlouhodobého hlediska se tato práce snaží zjistit, zda by L. maculans mohla používat 

hormonální molekuly jako efektory při infekci hostitele. 

 


