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STUDIUM AKUMULACE T ĚŽKÝCH KOV Ů KULTURAMI ROSTLIN Populus 

tremula x tremuloides NA REÁLNÉ LOKALIT Ě 

 

 

Petr Soudek , Dagmar Benešová , Šárka Petrová , Tomáš Vaněk  

1) Laboratoř rostlinných biotechnologií, Společná laboratoř Ústavu experimentální botaniky AV 

ČR, v.v.i. a Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i., Drnovská 507, 161 06 Praha, ČR 

 

Úvod: 

Vzhledem k tomu, že těžké kovy provázejí lidstvo již od nepaměti, lze předpokládat, že patří mezi 

nejstarší známé toxické látky. V přírodě se těžké kovy v nízkých koncentracích přirozeně vyskytují 

jako součást zemské kůry. Lokálně se pak mohou vyskytovat v mnohonásobně vyšších koncentracích, 

obvykle jde o ložiska příslušné rudy. Vzhledem k mnohostrannému využití nejrůznějších sloučenin 

těžkých kovů však vedle přirozeného výskytu dochází navíc k antropogennímu znečišťování všech 

složek životního prostředí. Sloučeniny těžkých kovů se pak účastní nejen přirozených geochemických 

a biologických cyklů, ale i cyklů antropogenního původu, kterými přecházejí do živých organismů, 

kde se pak tyto látky kumulují[1].  

 

Těžké kovy nelze chemicky degradovat. Možnost jejich odstranění metodami in-situ je tedy značně 

limitována. Jednou z použitelných technologií se zdá být fytoremediace.   

 

Fytoremediace je technologie využívající rostliny k odstraňování, imobilizaci, nebo degradaci 

kontaminujících látek obsažených v půdě, sedimentech, kalech, podzemní a povrchové vodě a 

dokonce i ve vzduchu[2]. Využívá všech biologických, chemických a fyzikálních procesů, které mají 

souvislost s růstem a výživou vyšších rostlin. Pro úspěch tohoto procesu je nutná biologická 

dostupnost kontaminantů, která je dána především lipofilitou látky, typem půdy a stářím 

kontaminace[3]. 
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Fytoremediace je časově náročná metoda vyžadující často několik vegetačních období. Rostliny 

obvykle velmi dobře akumulují jednu látku, nebo skupinu látek, ale kontaminace v reálných 

podmínkách bývá různorodější. Některé druhy rostlin mají velmi dobrou schopnost akumulace, ale 

zpravidla rostou pomalu. Proto je někdy vhodnější použít rostliny s velkým nárůstem biomasy, ale 

nižší schopností akumulovat. Na druhé straně však jde o přirozený přírodní proces, který vyžaduje 

minimální náklady na zařízení a laboratorní techniku, což se odráží v jeho nízké ceně. Je velice 

ohleduplný k okolní krajině a vzhledem k tomu, že nedochází k vytěžení kontaminované půdy a 

vypumpování podzemní vody, umožňuje její pozdější opětovné využití. Vysázení rostlin může často 

zdevastované území dokonce zatraktivnit a také obvykle zamezuje pronikání kontaminujících látek do 

podzemních vod a jiných, dosud neznečištěných oblastí. Proto je tato metoda přijatelná pro 

veřejnost[4]. 

 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem byly pro experimenty vybrány kultury rostlin s vysokým 

nárůstem biomasy, které by mohly být následně spalovány za účelem získání energie. Konkrétní kovy, 

jejichž příjem a translokace rostlinou byl testován, byly dány kontaminací lokality. 

 

Materiál a metody 

Pro polní experimenty byla vybrána lokalita, která byla kontaminována těžkými kovy pocházejícími 

z průmyslové činnosti provozované v blízkém okolí uvedené lokality. Sazenice topolu osiky Populus 

tremula x tremuloides různých klonů byly dodány rostlinnou školkou VULHM Praha. Vytýčená 

kontaminovaná lokalita byla osázena osikami v šesti řadách v rozestupech cca 1,5 m, po dvou řadách 

od každého klonu (L160, L391 a L412). Polovina stromů byla během vegetačního období jednou za tři 

měsíce přihnojena (CERERIT, Lovochemie a.s., Městec Králové). Pokud byly stromy napadeny 

mšicemi, byly postříkány přípravkem proti mšicím MOPSILAN (Nippon Soda Chemical Co. Ltd.- 

Japonsko) a kmínky namazány nevysychavým lepem na lapače hmyzu a housenek CHEMSTOP 

ECOFIX (Fytofarm, spol. s r.o. Bratislava). Při dlouhých obdobích bez deště byla lokalita 

zavlažována, aby stromy neuschly. Jinak byly stromky ponechány bez ošetření. Kontrolní stromy byly 

umístěny na nekontaminovanou plochu a nebyly nijak ošetřeny. Na konci vegetačního období byly 

odebrány vzorky listů. Vzorky byly lyofilizovány a mineralizovány. Koncentrace kovů v jednotlivých 

vzorcích  byla stanovena pomocí metody AAS (SensAA, GBS, Austrálie). 

 

Výsledky a diskuse 

Pro polní experimenty byla vybrána kultura Populus tremula x tremuloides, známá jako odolná 

nenáročná, rychle rostoucí dřevina[5]. Jednotlivé stromy topolů osiky byly zasazeny na 

kontaminované lokalitě před začátkem vegetačního období. V průběhu vegetačního období byly 

ošetřovány výše uvedeným způsobem. Pro experimenty byly vybrány tři klony, L 160, L 391 a L 412, 

které byly vyselektovány VÚLHM na základě vysokého nárůstu biomasy a tolerance vůči těžkým 
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kovům. Uvedená lokalita je kontaminována těžkými kovy následkem průmyslové činnosti. Obsah 

cílových kovů v zemině na této lokalitě je: 30-45 mg Cd/kg sušiny, 6000-8000mg Pb/kg sušiny a 

2000-3000 mg Zn/kg sušiny. Obsah těchto kovů na zvolené kontrolní lokalitě se pohybuje kolem: 0,15 

mg Cd/kg sušiny, 35 mg Pb/kg sušiny a 100 mg Zn/kg sušiny. V blízkosti kontaminované lokality 

stále probíhá uvedená průmyslová činnost, je tedy možné, že se kovy do rostlinných tkání dostávají 

nejen ze země, ale také ze vzduchu, popřípadě ulpívají na povrchu rostliny.  

 

Bylo zjištěno, že nejvíce akumulovaly rostliny ve svých listech zinek (až 1000 mg/kg sušiny) (Graf 3). 

Zinek je biogenní prvek[6], a proto je pravděpodobně v rostlině přítomný v poměrně vysoké 

koncentraci i ve vzorcích odebraných na kontrolní lokalitě. V tomto případě nebyl zaznamenán 

signifikantní rozdíl mezi příjmem zinku stromy, které byly přihnojeny a které přihnojeny nebyly. 

Z grafu je vidět, že nepatrně lépe akumuloval zinek klon L 391,a to jak hnojený, tak nehnojený.  

 

Významný rozdíl v příjmu mezi hnojenými a nehnojenými stromy nebyl příliš patrný ani v případě 

olova (Graf 2). I u olova vykazuje nepatrně více naakumulovaného kovu v listech klon L 391 hnojený 

i nehnojený. Významné rozdíly mezi akumulací olova stromy, které byly hnojeny, a které přihnojeny 

nebyly, se ale neprojevily. Olovo je však známé tím, že se do nadzemních částí rostlin, zejména do 

listů, transportuje velice špatně [7].Předpokládáme tedy, že obsah olova naměřený v listech 

představoval z významné části hlavně olovo, které ulpělo na povrchu listů ze vzdušného spadu.  

 

Jako nejvýznamnější akumulátor kadmia (Graf 1) se opět jevil klon L 391, a to především hnojený. 

Celkově se zdá, že přítomnost většího množství živných látek v zemině pozitivně ovlivňuje příjem a 

transport kadmia do listů. Menší množství kadmia bylo stanoveno i v kontrole. To odpovídá hypotéze, 

že kadmium je dobře transportovatelný kov do nadzemních částí, což je dobré pro použití 

fytoremediačních technologií v praxi.   
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Graf 1: Obsah Cd v sušině listů jednotlivých klonů topolu osiky 
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Graf 2: Obsah Pb v sušině listů jednotlivých klonů topolu osiky 
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Graf 3: Obsah Zn v sušině listů jednotlivých klonů topolu osiky 

 

Závěr: 

U listů rostlin topolu osiky byla nejvyšší akumulace zaznamenána u zinku. Dodávání živných látek 

nemělo významný vliv na akumulaci kovů rostlinami. Nepatrný pozitivní vliv byl zaznamenán pouze 

při příjmu a transportu kadmia. Jako nejefektivnější klon pro akumulaci kadmia, olova i zinku se zdá 

být klon L391. 

 

Poděkování:  

Tato práce byla podpořena projektem NPV II (2B06187), projektem COST 859.10 (1P05OC42). 
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2) Laboratoř rostlinných biotechnologií, Společná laboratoř Ústavu experimentální botaniky AV 

ČR, v.v.i. a Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i., Drnovská 507, 161 06 Praha, ČR 

 

Úvod  

Stále se zpřísňující požadavky na kvalitu vod vypouštěných z čistíren odpadních vod (ČOV) 

mají za následek zvyšování technické úrovně aplikovaných čistírenských technologií. Tato 

modernizace je však obvykle doprovázena produkcí většího objemu kalu, jehož následné zpracování je 

nákladné. Zpracování čistírenských kalů s využitím kořenových systémů rákosových porostů 

s vertikálním průtokem (tzv. „reed-bed“ systémy, dále jen RBS) je dlouhodobě používanou a důkladně 

provozně ověřenou metodou fytoremediace, která má oproti klasickým technologickým přístupům 

(odvodnění na pásových kalolisech, zahuštění na dekantérech) celou řadu výhod. 

V České republice je každoročně nakládáno asi s 200 tisíci tun suš. kalů a převážná většina je 

dnes skládkována. V environmentálně vyspělých státech EU, jakými jsou skandinávské země, Velká 

Británie a Německo, je s těmito kaly nakládáno ve vertikálních vegetačních filtrech, výše zmíněných 

RBS, v průměrné výši 25% celkové produkce kalů. Pro svůj objem, zápašné charakteristiky, 

hygienické vlastnosti a konzistenci, zpravidla 5% hm. suš. ve zvodnělém resp max. 20% hm. suš. 

v zahuštěném kalu, jde o problematiku především z pohledu manipulace a logistiky. Dále nakládání 

s kaly znamená relativně vysoké náklady, které jsou přeneseny na obyvatelstvo a vzhledem 

k předchozí praxi v minulých obdobích se skládkováním kalů, které je běžnou praxí, odsouvá zátěž na 

životní prostředí do pozdějšího období (pokud nepovažujeme skládkování za konečné řešení tzv. 

kalové koncovky). 

Poloprovozní zkoušky instalovaného RBS proběhly během období 2007 – 2011 ve spolupráci 

s partnerskou společností Ekologické služby, s.r.o., provozující ČOV v areálu CHEMKO ve 

Strážskem, SR. V současné době se produkované kaly dopravují kalovodem do 10 km vzdálené 
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lokality na 35 ha kalová pole primárně určená pro odkalení z technologie těžby uhlí. Je velmi 

pravděpodobné, že do budoucna nebude možné dále nakládat s kaly stávajícím způsobem a bude nutné 

nalézt jiné řešení. ČOV zpracovává cca 20 m3 odpadních kalů za hodinu při 5% obsahu suš. Jedná se 

převážně o průmyslové kalové vody s vysokým organickým CHSK. Za uložení kalů společnost platí 

více než 3 mil. SK ročně. 

Cílem poloprovozního testu bylo ověření technologie přirozené biochemické přeměny 

v kořenovém loži s porostem rákosu s výraznou redukcí objemu kalů, eliminací pachových látek bez 

použití chemických prostředků a výslednou tvorbou substrátu s možností dalšího využití. 

Materiál a metody 

Byla využita nepoužívaná nádrž v areálu ČOV, standardní dosazovací nádrž s hloubkou 2,4 m 

a ploše 175 m2, kruhového tvaru s celkovým využitelným objem 250 m3 viz Obr. 2. Čerpání kalu, 

stejně tak jako čerpání vratné vody, bylo zabezpečeno kalovým čerpadlem Lowara s odpovídajícím 

potřebným výkonem. Uspořádání technologie umožňovalo automatické dávkování kalu do 

kořenového lože, pravidelný monitoring procesu a vzorkování. 

Na jaře 2009 byla dokončena stavební část nádrže, došlo k položení všech filtračních vrstev, 

byly dokončeny svařované nerezové rozvody, instalovány armatury a přípravky k zapojení 

automatických a regulačních prvků a plocha osázena rostlinami. 

Technické komponenty systému regulace a dávkování sestávají z čerpadla (Lowara), dvou a 

trojcestného ventilu (BELIMO), rozvaděče s výstrojí a automatu AmiNi-ES (AMiT). Byly připojeny 

sondy Solitax (Hach Lange) s převodníkem SC100 pro měření zákalu, výstup z převodníku společně 

z převodníku průtokoměru Sitrans (Siemens) byly zavedeny do automatu, který obsahuje rozhraní pro 

komunikaci po síti. Aplikace vytvořená na bázi vizualizačního software Promotic poskytuje přehled o 

aktuálních hodnotách a stavech zařízení, grafy měřených veličin s výstupem do Excelu/Accesu 

s možností procházení historie a zoomování časové osy. Osazení systému dovoluje na dálku 

nastavovat a sledovat parametry provozu (časování cyklů). 

Napouštění nádrže bylo oproti plánu opožděno a proběhlo teprve koncem měsíce května 2009 

v pokročilém vegetačním období. První vegetační období bylo postiženo krátkým, teplým a suchým 

obdobím bez srážek. Poměrně pozdním vysazením a pravděpodobně vysokým nevhodně zvoleným 

počátečním zatížením nově osázeného porostu došlo během léta 2009 k podstatnému úhynu sazenic, 

kde se z celkového počtu zachovalo cca 50% rostlinného pokryvu. Opětovné dosázení bylo provedeno 

na počátku září 2009 již do vrstvy 20 – 30 cm odvodněného kalu. 

 

Výsledky vlastního přístupu  

Na obrázku 1 lze sledovat průběhy hodnot vstupů - kalový substrát (znázorněn modře) o 

hustotě od 4,5 do 8,5 mg.l-1 částic nerozpuštěných látek a výstupů - technologická voda (zobrazena 

červeně) s parametry kolísajícími převážně od hodnot blízkým reálné 0,01 do max. zbytkového zákalu 

z měřící komory kolem 2,0 mg částic na 1 l tekutiny 
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Obr. 1 Průběhy toků kořenovým ložem 

 

 

Příklad provozních hodnot jeden měsíc po zkušebním zprovoznění (údaje k 7.7.2009): 

Nátok celkem: 240,47 m3 

Odtok celkem: 213,08 m3 (cca 3 hodiny po posledním napouštění) 

Zákal kalu (poslední napouštění): 8,092 g.l-1 

Zákal vody (poslední odkalení): 0,01 g.l-1 

Dávka cyklu: 1200 l 

Dávka sušiny kalu v posledním cyklu: 9,71 kg 

Průměrný obsah sušiny v kalu: 6 g.l-1 

Celková sušina kalu v nádrži: 1,442 t  
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Obr. 2 Orientační plánek stanoviště, 1, 2- oblast výskytu náletových dřevin topolů a vrb  

 

 

Opětovně osázený porost rákosu se v průběhu vegetační sezóny roku 2010 ujal a vytvořil 

funkční pokryv (viz Obr. 3), jehož vitalita svědčí o funkční rozvinuté kořenové zóně. Díky 

pravidelnému čerpání bez přestávek byl v průběhu léta 2010 patrný dostatečně zakořeněný porost 

kalové nádrže nejen vysazeným rákosem (Phragmites sp.), ale i náletovými koloniemi mokřadních – 

orobinec (Typha sp.), vrba (Salix sp.) a čistě suchozemských rostlinných druhů – topolu (Populus sp.), 

prosa (Panicum sp.), které prokázalo schopnost obývat mokřadní stanoviště, a u kterých byla 

sledována také fytoremediační kapacita. 
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Obr. 3: Srovnání pokryvu na počátku a konci vegetační sezóny 2010 

     

 

Při nastavení optimálních provozních podmínek RBS (parametry nátoku/odtoku) bylo třeba 

několikrát upravit algoritmy řídícího systému. Původní záměr napouštět stanovené množství kalové 

vody v zadaných intervalech se brzy ukázal jako nepraktický, protože vyžaduje časté sledování stavu 

RBS a korekce zadaných parametrů a pro nemožnost zajištění vztahu k momentálním klimatickým 

podmínkám, kdy zvláště v letním období hrozí zaschnutí rostlin a v případě silných srážek naopak 

přeplnění nádrže. 

Počáteční množství kalu při plnění lože bylo zvoleno především s ohledem na vsakovací 

charakteristiku filtračního podloží, pokročilou vegetační sezónu a nutnost zavlažovat všechny nově 

vysázené rostliny rovnoměrně. Tím, jak postupně docházelo ke snižování filtrační propustnosti 

substrátu se zvyšováním jeho hladiny a zahušťováním obsahu v nádrži bylo nutné operativně snížit 

počáteční hodnotu plnění z celkového objemu dávky 5 m3 a limitního odtoku vratné vody 0,2 m3.hod-

1 na 3 m3 a 0,1 m3.hod-1. 

 

Odhad počátečního remediačního výkonu 

Schopnosti rákosu degradovat kontaminanty prostředí jsou známé. Primární funkcí porostu je 

vytvoření příznivého prostředí pro stabilizaci kalového substrátu (provzdušňovací funkce, rozvoj 

kořenové soustavy s vysokým specifickým povrchem a schopnost hostit konsorcia mikroorganismů) a 

jeho gravitační odvodnění. 

Z porovnání dostupných prvotních dat laboratorních analýz odebraných vzorků kalového 

substrátu (vzorek 1 a 2) a biomasy nadzemní části rákosu (vzorek RB 1 a kontrola) viz vybrané 
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parametry v Tab. 1 vyplynuly poměrné počáteční hodnoty efektivity remediace sledovaných látek 

látek, jejichž přírůstek byl periodicky monitorován: 

 

PCB znečištění v úrovni středních hodnot znečištění ±10 % celk. objemu.rok-1 

arsenu-As ve výši ±30 % celk. objemu.rok-1 

chromu-Cr na úrovni ±1,25 % celk. objemu.rok-1 

 

Tab. 1: Srovnání transferu a bioakumulace toxických látek ze substrátu kalu do pletiv [mg.kg -1 suš.] 

                       Vzorky

                Kalový substrát                       Biomasa
Mezní hodnoty 

koncentrací kalů

Parametr 1 2 RB 1 kontrola
Příl.č. 3 k vyhl. č. 

382/2001 Sb.

PCB 2,24 2 0,24 0,025 0,6
As 6,39 5,39 1,89 < 1,0 30
Cd 8,78 6,16 < 1,0 < 1,0 5
Cr 498 358 6,34 < 1,0 200  

 

 

Přehledné grafické vyjádření bioakumulace, tedy schopnosti asimilace a degradace znečištění 

biomasou rákosu, v porovnání s kontrolním vzorkem a vzorky substrátu vyjadřuje Obr. 4.  

Obr. 4: Reálné hodnoty srovnání vlivu zatížení rostlin rákosu kontaminujícími látkami s kontrolním 

vzorkem a dvěma vzorky kalových substrátů 
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Systém byl z poloprovozu dočasně odstaven v polovině ledna 2010 kvůli zamrzání - v období 

arktických dnů, kdy se venkovní teplota pohybovala pod hodnotou -10 °C došlo k utváření souvislého 

ledového pokryvu nádrže. Nelze vyloučit, že ledová plocha byla mj. důsledkem náběhu systému a 
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nedostatečnému zásaku nezměněných dávek kalové vody a ovlivněna nedostatečně vytvořenou 

strukturou pórů, které jsou iniciovány nárůstem kořenové zóny rostlin, která nebyla ještě v tomto 

období díky opětovnému sadebnímu zásahu na konci předchozího vegetačního období rozvinuta. 

Na podzim roku 2010 byl pozorován zvlášť výrazný pokles průtoku při plnění nádrže. Běžný 

výkon čerpadla se pohybuje nad 9 m3.hod-1, avšak v uvedených dnech byl průtok pouze okolo 7 

m3.hod-1. K mírnějším poklesům docházelos vyšší frekvencí a proto byla situace vyhodnocena jako 

signál o zhoršujícím se stavu čerpadla. Následně došlo k dalšímu a konečnému výpadku čerpadla. 

Vzhledem k brzkému příchodu zimního počasí a dostatečnému množství srážek nebyla situace do 

konce roku řešena a poloprovoz byl opět dočasně pozastaven. 

Tento nepříjemný fakt, může znamenat omezení provozování systému v zimním období a 

znesnadnit plné využití vertikálních systémů ve středoevropských klimatických podmínkách. 

Kromě výše uvedených příčin existuje spojitost promrznutí tenké vrstvy kalového substrátu s 

regulací odtoku pomocí dvoucestného ventilu, která omezila průtok a zásak kalové vody zadržením 

vody ve spodních porézních vrstvách nádrže. Toto opatření později v průběhu roku zabránilo v jarním 

období překrytí mladého porostu přibývající vrstvou kalového sedimentu, aniž by došlo odkládáním 

počátku periody nátoku nebo omezováním dávek k nedostatečnému zavlažování rostlin v letním 

období beze srážek. Regulace odtoku měla nepochybně za následek také pokles hodnot obsahu kyslíku 

v sedimentu kalového substrátu a tím i vliv na podmínky v kořenové zóně rostlin, nelze však určit, zda 

tento zásah a do jaké míry ovlivnil komfort rostlin vzhledem k anaerobní povaze podmínek 

v kořenové zóně. 

Obr. 5 znázorňuje grafické vyjádření zátěže nádrže s úhrny průtoků a hmotnosti 

akumulovaných množství kalu v jednotlivých měsících roku 2010. 

 

Obr. 5 Zátěž reed-bed systému v roce 2010 
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Výsledky fytoremediačního výkonu 

 

Schopnost mokřadních porostů vegetovat a degradovat živinné mikro a makro prvky půdních 

substrátů včetně obsažených kontaminantů závisí na možnostech růstu a tvorby kořenového systému, 

který svou stavbou (duté kořeny umožňující vedení vzdušného kyslíku směrem do substrátu) a 

četnostností/větvením (vysoký celkový specifický povrch kořenové zóny) umožňují vytvářet příznivé 

existenční podmínky pro konsorcia mikroorganismů vegetujících v symbióze a primárně degradujících 

krystalické formy látek potřebných pro výměnu mezi rostlinou (exudáty) a bezprostředním okolím 

kořenů v rhizosféře. 

Efekt fytoremediace byl parametricky ověřen analýzami odebraných nadzemních 

vegetativních částí jednotlivých druhů porostu viz Tab. 2 vyskytujících se v podstatném množství 

uvnitř dávkovaného prostoru nádrže. Jedná se o rostlinné druhy majoritně zastoupené v porostu: topol 

(C1), vrba (C2), proso (C3), orobinec (C4) a rákos (C5). Ke srovnání byl analyzován kontrolní vzorek 

rákosu odebraný ze stanoviště na pozemku laboratoře v Dřetovicích (C6). V Tab. 2 jsou pro 

přehlednost uvedeny průměrné hodnoty sledovaných parametrů v odebraných substrátech. 

V přehledu výkonu kořenových soustav uvedeném v Tab. 3 jsou uvedeny jednotlivé 

parametrické hodnoty při plnění a vyprazdňování reed-bed nádrže na konci období roku 2010. 

Účinnost odstranění rizikových látek představuje procentuální rozdíl hodnot z analýz odebrných 

vzorků nátoku „Vz.N“ a odtoku „Vz.O“. 

Tab. 2: Rozbor vzorků biomasy rostlinných druhů zastoupených v reed-bed systému 

  Parametr Jednotka C1 C2 C3 C4 C5 C6 S 

  Sušina [% hm.] 43,2 26,5 15,1 16,1 35,3 59,1 24,3 

  

EOX/AOX 
[mg.kg-1 suš.] 9,2 7,12 5,53 3,05 23,6 1,34 226 

  As [mg.kg-1 suš.] < 1,0 < 1,0 2,35 
< 

1,0 
< 1,0 1,06 15,4 

  Cd [mg.kg-1 suš.] 0,89 < 0,5 < 0,5 
< 

0,5 
< 0,5 < 0,5 11,3 

  Crcelk.  [mg.kg-1 suš.] < 3,0 < 3,0 4,24 
< 

3,0 
< 3,0 < 3,0 710 

  Cu [mg.kg-1 suš.] 13,6 11,3 6,72 4,51 5,71 2,86 303 

  Hg [mg.kg-1 suš.] 0,07 0,03 
< 

0,01 
0,02 0,02 0,01 0,9 

  Ni [mg.kg-1 suš.] 4,05 1,3 4,82 1,35 1,88 < 1,0 89 
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  Pb [mg.kg-1 suš.] < 3,0 < 3,0 < 3,0 
< 

3,0 
< 3,0 < 3,0 74,6 

  Zn [mg.kg-1 suš.] 659 849 265 18,8 178 30,5 4465 

  PAU [mg.kg-1 suš.] 0,19 
< 

0,15 
0,29 0,29 1,37 0,18 3,43 

  Σ PCB [mg.kg-1 suš.] 0,06 0,104 0,132 0,03 0,06 0,017 1,04 

Tab. 3: Přehled účinností odbourávání jednotlivých sloučenin ve vertikálním kořenovém loži 

  

Parametr  
Jednotka  Vz. N Vz. O 

Účinnost 

[%] 

NL(105°C)  [mg.l-1] 10260 10 99,90 

ChSKCr [mg.l-1] 12400 149 98,80 

N-NH4
+ [mg.l-1] 14,9 3,34 77,58 

Pcelk.  [mg.l-1] 130 0,24 99,82 

AOX [mg.l-1] 0,21 0,15 28,57 

As [mg.l-1] 0,36 0,005 98,61 

Cd [mg.l-1] 0,11 < 0,004 > 96,36 

Co [mg.l-1] 0,42 0,02 95,24 

Cr [mg.l-1] 13,6 < 0,05 > 99,63 

Mn [mg.l-1] 16,8 0,68 95,95 

Ni [mg.l-1] 1,46 0,04 97,26 

Pb [mg.l-1] 1,33 < 0,05 > 96,24 

Zn [mg.l-1] 38,8 0,21 99,46 

 

Diskuse 

Z provedených testů RBS vyplynuly následující skutečnosti: překvapivě nejlepšími 

fytoremediačními schopnostmi disponuje náletový porost prosa, který vykazuje nejlepší parametry u 

zatížení TK (As, Cr, Ni) a vzhledem k vysokému obsahu lipidů v semenech, které byly společně se 

vzorkem odebrány a analyzovány také nejlépe akumulovalo PCB. Dalším úspěšným druhem, který 

vynikal v extrakci Cd, Cu a Hg byl topol. Jako nevhodné rostlinné druhy se ukázaly vrba a orobinec. 

Předmětný původní porost rákosu vykazoval nejlepší výsledky u xenobiotik a polyaromatických 

uhlovodíků. 
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Závěr 

Porost obstál v náročných nestabilních klimatických a stanovištních podmínkách a kvalita 

filtračních vrstev po dvouletém provozu nádrže zůstává prozatím nenarušena i přes možnost prorůstání 

geotextilie kořeny původně neplánovaných dřevinných náletů topolu a vrby. Slabiny systému jsou 

spíše spatřovány v průběžné dostatečné funkčnosti technologického zařízení RBS než v samotném 

principu. Kvalita instalovaných komponent se odvíjí víceméně od ceny výrobku, i když ne vždy jej 

plně odráží. 

Potvrzená vysoká účinnost čistících schopností systému je impulsem pro rozhodnutí zahrnout 

RBS do portfolia biotechnologií jako firemního produktu řešení kalové koncovky pro komerční 

subjekty s možností výhledu využití RBS jako ekonomického řešení antropogenní zátěže životního 

prostředí. 
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VÝBĚR VHODNÝCH DRUH Ů LESNÍCH DŘEVIN PRO REMEDIACE  

A TRANSFORMACE ZA Ú ČELEM ZVYŠOVÁNÍ  

REMEDIA ČNÍCH SCHOPNOSTÍ 

Jana Malá, Helena  Cvrčková, Pavlína Máchová, Tomáš Vaněk2, Petr Soudek2 
 

1)VÚLHM, v.v.i , Zbraslav-Strnady 

2) Laboratoř rostlinných biotechnologií, Společná laboratoř Ústavu experimentální botaniky AV 

ČR, v.v.i. a Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i., Drnovská 507, 161 06 Praha, ČR 

 

Remediace 

 

Průzkum a výběr dřevin byl proveden na extrémních lokalitách s imisní zatíží na testovacích 

plochách v Krušných horách a na odkališti ve Vysočanech (Tušimice). Na základě růstových a 

morfologických kritérií byly vytipovány perspektivní druhy a stromy, které byly dále namnoženy in 

vitro a následně testovány na schopnost fytoremediace a schopnost regenerace v souvislosti s 

transformačními pokusy.  

V Krušných horách se výběr zaměřil na dřeviny rostoucí na 5 provenienčních plochách 

s topolem osikou a jeho hybridy a na 2 testovacích plochách s jeřábem ptačím ve vyšších 

nadmořských výškách (800–1000 m nad mořem). Na testovacích plochách byly vybírány druhy, které 

se vyznačovaly nadprůměrným přírůstem, tvárným kmenem a byly vitální. Tyto vlastnosti splňoval jak 

jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), tak topol osika (Populus tremula) a mezidruhový hybrid osiky a 

kanadského topolu osikovitého (P. tremula x P. tremuloides). Z  hlediska rychlého růstu se jevil jako 

zvláště významný mezidruhový hybrid osiky a kanadského topolu osikovitého (P. tremula x P. 

tremuloides). Hlavním kritériem výběru stromů pro mikropropagaci a další studium byl především 

jejich přírůst a vitalita na všech vybraných testovacích plochách. Na základě hodnocení klonů bylo 

vybráno a označeno 20 jedinců jeřábu ptačího rostoucích v lokalitě „U Trianglu“ v blízkosti Hory Sv. 

Šebestiána a 5 klonů topolu osiky a 20 klonů hybridní osiky rostoucích na pěti provenienčních 

plochách (Špičák, Popova školka, Školní, Přísečnice, U trianglu).  

Pro namnožení dospělých stromů výše uvedených druhů byla použita mikropropagace 

(organogeneze). Namnožení klonů touto metodou bylo předpokladem pro jejich další testování 

v semisterilních podmínkách, s vyloučením dalších faktorů především mikroflory, která může 

významné ovlivnit „uptake“ těžkých kovů. Metodika mikropropagace vypracovaná v rámci tohoto 

projektu byla publikována v zahraničním odborném recenzovaném časopise: Malá, J., Máchová, P., 

Cvrčková, H., Čížková, L., Soudek, P.: Effective micropropagation of mature aspen: use in breeding. 

Acta Horticulturae, 764: 239-246, 2007. 
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Vrby (Salix sp.) vytvářejí rychle rostoucí křovinné porosty, takže se nabízejí jako vhodné 

dřeviny pro remediace kontaminovaných lokalit (atmosférický spad, výsypky elektráren, odkaliště) 

Maxted a kol. 2007. Pro testování schopnosti různých druhů vrb fytoextrahovat některé zvlášť toxické 

těžké kovy bylo vytipováno odkaliště ve Vysočanech na Chomutovsku. Odkaliště bylo využíváno cca 

18 let ke skladování elektrárenského popele (strusky a popílků) z tepelné elektrárny Tušimice.  

Už v roce 1997 zde bylo vysazeno 98 klonů odvozených od 72 druhů vrb. Detailní hodnocení 

výsadeb bylo provedeno na podzim v roce 2008. Hodnoceny byly jejich adaptační a růstové vlastnosti 

(schopnost zakořenit, ujímavost a růst v nepříznivých podmínkách). Ukázalo se, že se na toto 

stanoviště adaptovaly zvláště druhy úzkolistých vrb.  

Na základě hodnocení výzkumných ploch byly vybrány perspektivní klony, ze kterých byl 

rostlinný materiál odebrán pro založení explantátových kultur (S. acutifolia - klon S-567, S. alba - 

klony S-128, S-379, S-390, S. x blanda – klon S-522, S. fragilis – klon S-492, S. udensis – klon S-763, 

S. miyabeana – klon S-114, S. elbursensis – klon S-527, S. viminalis – S-337). Pro namnožení 

dostatečného počtu explantátů pro testování byla použita opět metoda indukce organogeneze na 

extirpovaném vzrostném vrcholu z dormantních pupenů odebraných z rostlin rostoucích na 

venkovních plochách.  

Založené explantátové kultury byly testovány na schopnost remediací a regenerace. Testování 

vybraných klonů lesních dřevin (osiky, jeřáb a vrby) na schopnost akumulace těžkých kovů (Pb, Cd, 

Mn) probíhalo v hydroponii. Byla vypracována certifikovaná metodika rychlého testování schopnosti 

remediace. Malá, J., Cvrčková H., Máchová, P., Dostál, J., Soudek, P., Šíma, P.: Užití krátkodobé 

hydroponie pro selekci vhodných druhů listnatých dřevin využitelných pro remediační účely. Lesnický 

průvodce 3/2010. s. 19. 

Z výsledků hydroponických experimentů vyplývá, že byly významné rozdíly jak v akumulaci 

tak i translokaci těžkých kovů u sledovaných klonů vybraných druhů lesních dřevin. Pb i Cd byly 

akumulovány především v pletivech kořenů a jejich koncentrace se lineárně zvyšovala v souvislosti 

s délkou experimentu. Hybridní topol osika ve srovnání s jeřábem ptačím vykazoval vyšší schopnost 

akumulace obou těžkých kovů. Pb se většinou akumulovalo v pletivech kořenů obou druhů, zatímco 

v nadzemní části lineárně vzrůstal obsah Cd. Převažující akumulace Pb v kořenech dřevin by mohla 

být vysvětlena tvorbou málo rozpustných sloučenin v průběhu procesu detoxifikace kovů a jejich 

ukládání v buňkách. 

Výsledky byly zpracovány formou publikace ve vědeckém recenzovaném časopise: J. Malá, P. 

Máchová, H. Cvrčková, T. Vaněk: Heavy metals uptake by hybrid aspen and rowan – tree clones. J. 

Forest. Sci., 53: 491 -497, 2007 a byly prezentovány na mezinárodním Workshopu COST Action 859 

pořádaném Vilnius Gediminas Technical University „Fate of pollutants in the plant/rhizosphere 

system: Fundamental aspects and their significance for field applications - Prospects and research 

needs“, formou posteru J. Malá, P. Máchová, H. Cvrčková „Phytoremediation capability of hybrid 

aspen in hydroponic and soil conditions“, který byl uveden ve sborníku z konference (Abstrakt books, 



19  
 

30 May – 1 June 2007 Vilnius, Lithuania). Na základě navazujících experimentů byla vypracována 

publikace ve vědeckém recenzovaném časopise: Máchová, P., Malá, J., Cvrčková, H., Dostál, J., 

Vaněk, T.: Srovnání akumulačních schopností hybridní osiky a jeřábu ptačího. Zprávy lesnického 

výzkumu, 53 (4): 285-290, 2008.  

Předpoklad vynikajících fytoremediačních schopností vrb se potvrdil v experimentech, které 

probíhaly paralelně ve standardizovaných semisterilních podmínkách krátkodobé hydroponie 

(vyloučení komplexního vlivu mikroedafonu) a v nádobových pokusech na pevném substrátu 

(rašelina, perlit) (aproximace akumulačních podmínek in situ). Výsledky získané v průběhu srovnání 

obou způsobů testování prokázaly, že jsou rovnocenné, protože v obojích podmínkách jsou rostliny 

schopny akumulovat těžké kovy ze substrátu především do kořenů a v dostatečném množství i do 

nadzemních částí. U dříve vybraných mikropropagovaných klonů vrb 114 (Salix miyabeana), 522 (S. 

x blanda), 527 (S. elbursensis) a 337 (S. viminalis), které vykazovaly vysokou schopnost akumulovat 

toxické kovy Pb a Cd byla studována fytoremediační kapacita pro další kov Cr a paralelně byly 

opakovány pokusy s Cd. Cd a Cr jsou hlavními kontaminanty na výsypce ETU ve Vysočanech, kde 

byly zjištěny zvláště vysoké koncentrace Cr.  

Největší koncentrace akumulovaných kovů byly zjištěny opět v kořenových částech, ale 

významné koncentrace Cd a Cr byly prokázány i ve stonkových částech. Výsledky svědčí o 

využitelnosti sledovaných klonů pro detoxikaci kontaminovaných půd a byly zpracovány formou 

vědecké recenzované publikace: Malá, J., Cvrčková, H., Máchová, P.: Accumulation of Heavy Metals 

by Selected Willow Clones. Acta Horticulturae, 865: 297-300, 2010. 

Z dosažených výsledků vyplývá, že pro remediace kontaminovaných půd je využití rychle 

rostoucích dřevin optimální jak z hlediska ekonomického, tak z pohledu dekontaminační efektivity, 

neboť vykazují vysokou schopnost akumulace těžkých kovů ve svých pletivech. Vrby navíc vytvářejí 

křovinné porosty, takže v relativně krátké době mohou pokrýt i rozsáhlejší plochy nutričně méně 

hodnotných půd charakteristických právě pro výsypky a odkaliště, na nichž se jen těžko uchycují jiné 

druhy dřevin. Tam, kde je zapotřebí udržet půdní reliéf (zábrana eroze a snosu půd) a zachovat 

hydrologické poměry (pokles podzemních vodních zásob) se jako nejvhodnější ukázaly hluboko 

kořenící dřeviny zejména osiky.  
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Obr.1. Multiplikace vrby (klon 522) v in vitro podmínkách 

 

 

Obr.2. Výsadba vrb na odkališti Vysočany 

 

Transformace  

 Ověřována byla i možnost zvýšení remediačních schopností rychlerostoucích dřevin 

pomocí nepřímých metod transformace. Základním předpokladem úspěšné transformace je dostatečná 
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regenerační schopnost transformovaných pletiv. U vybraných klonů osik a vrb proběhlo testování 

regenerační schopnosti dvou druhů rostlinného materiálu: stonkových segmentů a listových disků. 

Zatímco u osik se z 80 % osvědčila metoda listových disků, u vrb se regenerace ze stonkových 

segmentů jevila jako nadějnější, zdařila se u 60% explantátů ve srovnání s 40 % regenerací z listových 

disků. Navázalo se na výsledky publikované ve vědeckém recenzovaném tisku. Malá, J., Máchová, P., 

Cvrčková, H., Čížková, L.: Aspen microproprogation: use for phytoremediation of soils. J. Forest. 

Sci., 52: 101-107, 2006. 

Úspěšnost transformace pomocí rodu Agrobacterium závisí i na výběru  vhodných antibiotik 

pro eliminaci vektorových bakterií použitých při transformačním procesu. Byla testována různá 

antibiotika. Jako nevhodný pro explantátové kultury osiky se jevil carbenicillin, který již v koncentraci 

300 mg/l výrazně inhiboval růst kultur u všech sledovaných klonů. U cefotaximu, augmentinu a 

timentinu byla inhibice růstu explantátových kultur minimální nebo žádná. Jako nejúčinnější pro 

supresi použitých bakterií se jevilo použití antibiotika timentinu (účinná látky ticarcillin) v koncentraci 

2 500 mg.l-1 V případě listových disků se osvědčila pro eliminaci baktérií výchozí kombinace 

augmentinu v koncentraci 500 mg·l-1 a timentinu 1 000 mg·l-1 v selekčním médiu, u stonkových 

segmentů byla vhodná zvýšená koncentrace augmentinu (1 000 mg·l-1) v kombinaci s 1 000 mg·l-1 

timentinu. Výsledky jsou shrnuty v publikaci ve vědeckém recenzovaném časopise: P. Máchová, H. 

Cvrčková, J. Malá. Transformace hybridní osiky pomocí Agrobacterium tumefaciens. Zprávy 

lesnického výzkumu 4: 354-361, 2007. Malá, J., Máchová, P., Cvrčková, H., Čížková, L., Soudek, P.: 

Effective micropropagation of mature aspen: use in breeding. Acta Horticulturae, 764: 239-246, 2007. 

Testování dalších antibiotik pro transformace hybridní osiky souviselo s vektory s geny pro 

serin-acetyltransferázu (EC 2.3.1.30), glutamát-cysteinligázu (EC 6.3.2.2) a fytochelatinsyntázu (EC 

2.3.2.15) označenými jako pDUO, pPC2, pTRI, získanými od dr. T. Vaňka z ÚEB. Testovala se 

toxicita antibiotik kanamycinu (v koncentracích 25, 50, 100 mg/l), gentamicinu (15, 25, 50 mg/l), 

rifampicinu (40, 70, 100 mg/l) a tetracyklinu (5, 10, 20 mg/l) k rostlinným pletivům.  

Účinnost transformace je dále ovlivněna použitým kmenem bakterií Agrobacterium, obecně se 

projevuje vyšší účinnost u nopalinových typů v porovnání s oktopinovými typy A. tumefaciens. 

Většina transgenních rostlin rodu Populus byla získaná pomocí nopalinového typu Agrobacterium. 

Nejvyšší transformační účinnost projevily kmeny A. tumefaciens C58, A281, EHA101 a LBA4404, 

které lze obecně označit jako nejvhodnější pro transformaci většiny druhů rodu Populus. Z 

testovaných konstruktů 148, 149, 150, 151 Agrobacterium tumefaciens LBA4404 se jako nejúčinnější 

ve vztahu k počtu získaných kultur jevily konstrukty 148 a 151. Jako reportérový gen pro transformaci 

hybridní osiky byl použit GUS gen. Aktivita jím kódovaného enzymu β-glukoronidázy byla 

zjišťována v transformovaných kulturách hybridní osiky pomocí fluorometrické metody podle 

modifikace Vitha et al. (1991). Pomocí metod PCR s využitím specifických primerů byla prokázána 

přítomnost transgenu GUS u kultur hybridní osiky transformované vektorem 148. Při transformaci 
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listových disků a stonkových segmentů osiky vektory pDUO, pPC2, pTRI se podařilo dosáhnout růstu 

kultur na selekčních médiích, dosud se však nepodařilo potvrdit expresi vnášených genů . 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1. Regenerace výhonů z listových disků transformované hybridní osiky. 

 

 

 

 

 

Obr. 2. Regenerace stonkových segmentů transformované hybridní osiky 
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REGENERACE KONOPÍ SETÉHO (Cannabis sativa L .):  

VARIABILITA ODPOV ĚDI V ZÁVISLOSTI NA ENDOGENNÍCH A EXOGENNÍCH 

FAKTORECH  

 

Vágner M.1, Pešek B.1, Malbeck J.1, Eliášová K.1, Vondráková Z.1, Ovesná J.2,  
Dvořáková K.1, Vaněk T.1 

 
1 Ústav experimentální botaniky AV ČR, Rozvojová 236, 16502, Praha 6 

2 Výzkumný ústav rostlinné výroby, Drnovská 507, 16106, Praha 6 

 

Úvod: 

Konopí je jednou z nejstarších technických plodin na světě, pěstovanou už od doby 

kamenné. Vlákna se používají jak v textilním průmyslu, tak pro netextilní využití jako je 

výroba vlákniny pro technické aplikace a izolační materiály (Karus a Vogt 2004). Semena 

konopí obsahují vysoce kvalitní olej a proteiny (Johnson 1999), extrahované jak pro 

průmyslové, tak pro potravinářské využití (Ranalli et al. 1999). Protože konopí vyžaduje jen 

malé chemické vstupy, má dobře vyvinutý kořenový systém a relativně vysokou toleranci 

vůči xenobiotikům, je považováno za vhodnou rostlinu pro fytoextrakce těžkých kovů a 

radionuklidů z kontaminovaných půd (Arru et al. 2004) 

Konopí má dlouhou historii v užití pro lékařské účely (Sirikantaramas et al. 2007). 

Rostliny rodu Cannabis vytvářejí více než 60 terpenofenolických sekundárních metabolitů 

zvaných cannabinoidy. Cannabinoidy jsou akumulovány a vylučovány hlavně v glandulárních 

trichomech nadzemní části rostliny a soustředěných hlavně v květních listenech a tyčinkách 

(Dayanandan a Kaufman 1976, Mahlber a Kim 2004). Mnoho z nich je známo pro své silné 

farmakologické vlastnosti (hypertense, glaukoma, růst nádorů, neuromotorické poruchy a 

poškození neuronů, anorexie a kachexie u onkologických pacientů a pacientů s AIDS, 

roztroušená skleróza) a jako takové jsou i intenzívně studovány (Stott a Guy 2004). Několik 

málo cannabinoidů působí psychoaktivně, hlavně ∆9-tetrahydrocannabinol (∆9-THC) a jeho 

vzácnější isomer, ∆8-tetrahydrocannabinol (∆8-THC). Množství a poměr cannabinoidů, stejně 

jako morfologie rostlin, se velmi liší mezi několika různými skupinami genotypů, známými 

jako chemotypy (Small a Beckstea 1973, Pacifico et al. 2006). Produkce ∆9-THC v běžně 

pěstovaných varietách Cannabis sativa (chemotyp III) je zanedbatelná (většinou několik málo 

desetin procenta). Chemotyp III konopí však bývá zaměňován s C. sativa subsp. indica 
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(chemotyp I), kde průměrný obsah THC bývá mezi 10 – 20 %. Tento fakt tak komplikuje 

široké využití konopí jako plodiny. 

Konopí v tkáňové kultuře je považováno za relativně komplikovanou a rekalcitrantní 

rostlinu. Navzdory kulturnímu významu konopí neexistuje příliš mnoho prací týkajících se 

konopí v tkáňové kultuře. Většího úspěchu bylo dosaženo při vytvoření kultivačních 

protokolů, které užívají kalus konopí nebo suspenzní buněčné kultury konopí jako prostředek 

pro produkci sekundárních metabolitů (Feeney a Punja 2003). Byly popsány i in vitro 

regenerace konopí, kde byly užity apikální a axilární pupeny bez mezistupně kalusu či 

buněčné kultury (Richez-Dumanois et al. 1986, Lata et al. 2009). Na druhou stranu, v in vitro 

regeneraci je nejpodstatnější vytvoření takových kultivačních protokolů, které by zahrnuly 

indukci kalusu nebo buněčné kultury z primárního explantátu, následné vytvoření prýtu a 

odvození rostliny, což je nezbytnou podmínkou pro transformaci zprostředkovanou pomocí 

Agrobacterium. Jakkoli je zřejmé, že spolehlivé kultivační protokoly jsou v tomto směru 

potřeba, jenom velmi málo prací, které navíc přinášejí nepříliš uspokojivé výsledky, bylo pro 

konopí publikováno na téma regenerace z tkáňové kultury, která by zahrnovala vytvoření 

kalusu či buněčné kultury (přehled uvádějí Mandolino a Ranali 1999). 

Hlavním problémem regenerace konopí je velmi nízká regenerační účinnost a 

povážlivě velká variabilita odpovědi (Mandolino a Ranali 1999, Slusarkiewicz-Jarzyna et al. 

2005, Bing et al. 2007). Kalusy konopí byly snadno indukovány na médiích obsahujících 

různé růstové regulátory, vcelku rychle rostou a snadno tvoří kořeny, ale odmítají vytvářet 

prýty (Fisse et al. 1981, Feeny a Punja 2003). Jedinou opravdu účinnou in vitro regenerační 

techniku pro konopí nedávno publikovali Lata et al. (2009, 2010 a,b). Nejprve použili 

cytokininy (benzylaminopurin (BAP), kinetin (KIN) a thidiazuron (TDZ)) pro přímou 

podporu vývoje prýtu z laterálních a axillárních pupenů nodálních segmentů (Lata et al. 

2009). Pak užili k elongaci prýtů kombinaci TDZ a kyseliny giberelové (GA) a nakonec 

podnítili zakořeňování pomocí IBA. Nyní byla tato metoda upravena pro kalusové kultury, 

zahrnující mezifázi kalusu, ale doposud byla tato metoda testována jen na elitním samiččím 

klonu odrůdy konopí bohaté na THC (chemotyp I) (Lata et al. 2010 a,b). Výrazná chemická a 

morfologická odlišnost chemotypu I však brzdí optimismus při zobecňování regeneračního 

postupu i pro ostatní chemotypy, protože teprve praxe ukáže, zda užití této metody i na 

ostatních chemotypech konopí přinese stejně povzbuzující výsledky. 
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Materiál a metody: 

Pro experimenty byly jako primární explantát použity in vitro vypěstované rostliny, 

nebo laterální a apikální pupeny rostlin vypěstovaných ve skleníku. Užito bylo celkem 9 

kultivarů: Beniko1,2, Bialobrzaskie1, Fedora 171,2,3, Felina1, Fibrol1,4, Futura1, Juso-111,2, 

Monoica1, Silesia1 (původ semen je označen indexem: 1Agritec Šumperk, s.r.o.; 2další 

generace semen z Agritec Šumperk vypěstovaná ve skleníku ÚEB; 3Hanfmuseum Berlín, 

Německo;  4L&L s.r.o.). Semena byla krátce opláchnuta v 70 % etanolu a protřepávána v 0,1 

% HgCl2 po dobu 5 - 10 min, promyta destilovanou vodou a usušena ve flow-boxu. Klíčení 

probíhalo na polovičním MS médiu (Murashige and Skoog, 1962) zpevněném 0,8% agarem. 

Rostliny byly sklizeny po 8 - 12 dnech a segmenty stonků, děloh a listů byly použity jako 

primární explantát pro indukci kalusu. Obdobně byly pro indukci kalusu v některých 

experimentech použity povrchově sterilizované laterální a apikální pupeny, řapíky a čepele 

listů rostlin pěstovaných ve skleníku. 

5 – 10 mm dlouhé segmenty rostlinného materiálu byly umístěny na Petriho misky na 

plné MS médium doplněné o 30 g/l sacharózy a 0,8 % agaru. pH média bylo nastaveno na 

5,8. Testovali jsme různé kombinace růstových regulátorů (detaily jejich kombinace a 

koncentrace uvádí Tab. 1). Užity byly: 2,4-D (2,4-dichlorofenoxyoctová kyselina); 2,4,5-T 

(2,4,5-trichlorfenoxyoctová kyselina); dicamba (DIC, 3,6-dichloro-2-metoxybenzoová 

kyselina); NAA (1-naftalenoctová kyselina); IAA (3-indoloctová kyselina); IBA (3-

indolylmáselná kyselina); CPA (4-chlorfenoxyoctová kyselina); BAP (6-benzylaminopurin); 

KIN (kinetin, 6-furfurylaminopurin); TDZ (thidiazuron); 2iP (N6-(2-isopentenyl)adenin); MT 

(metatopolin, 6-(3-hydroxybenzylamino)purin) a polyamin PUT (putrescin).  

Kultivace probíhala nejprve ve 24 °C ve tmě. Po 6 týdnech, kdy se vytvořil kalus, byly 

kultury přeneseny na světlo (100-150 µmol m-2 s-1 (PPFD), L/D 12/12). Kultury byly 

pasážovány na čerstvé médium každé tři týdny. Po dalších 6 týdnech byla koncentrace 

sacharózy snížena na 2 %, koncentrace živin v MS médiu na polovinu a kultivační teplota 

klesla z 24 na 18 °C. V této teplotě byly kalusy kultivovány dalších 10 – 18 týdnů, dokud se 

neobjevily prýty. Tato fáze probíhala buď na médiích obsahujících růstové regulátory, nebo 

na médiu bez nich. Izolované prýty byly přeneseny na poloviční MS médium s přídavkem 0,5 

– 1 mg/l IBA, postrádajícího sacharózu. Po zakořenění byly rostliny opatrně převedeny ex 

vitro.  

Analýzy fytohormonů: 

IAA a ABA: Přesně zvážený rostlinný materiál (okolo 0,5 g čerstvé hmotnosti) byl 

extrahován přes noc 3 x ve 3 ml modifikovaného roztoku Bieleski. Po centrifugaci byl 
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supernatant přečištěn pomocí C18  SPE kolony (Strata C18-T, 55 µm, 140A, 500 mg/6 mL). 

Eluát byl částečně odpařen a pH upraveno 1 ml 1 M kyseliny mravenčí. Vzorek byl nanesen 

na MCX SPE kolonu (MCX 6cc 150 mg), přečištěn 2 ml 1M kyseliny mravenčí, vymyt 5 ml 

100 % metanolu a odpařen. Po rozpuštění v 15 % roztoku acetonitril:voda (v/v) a filtraci přes 

0,2 µm Micro-Spin filtr byly filtráty nastříknuty do HPLC (Agilent 1200) vybaveného UV 

detektorem při 270 nm. Zde byly vzorky přečištěny a rozděleny na C-18 koloně (Luna 3 µm 

150x4, 60 mm) s gradientovou elucí a frakcionací na kolektoru frakcí. Frakce s retenčním 

časem 23:05 byla jednu minutu jímána a odpařena. Po derivatizaci diazometanem byla frakce 

rozpuštěna v 10 µl acetonu. 8 µl vzorku pak bylo nastříknuto do GC-MS/MS (PolarisQ) a 

analyzováno na koloně DB-5MS za těchto podmínek: injektor - PTV (solvent split mode), 8 

µl nástřik; pícka – 60 °C (úvodních 3.5 min), pak 60 °C.min-1 až 160 °C, a následně 8 °C.min-

1 až 250 °C (5 min); průtok: He 1.5 ml.min-1; detektor: iontová past v MS/MS scan módu.  

cytokininy: Detekce a kvantifikace cytokininů byla provedena použitím systému HPLC/MS, 

který se skládal z HTS-Pal auto-sampleru, HPLC pumpy Rheos 2200, Delta Chrom CTC 100 

pícky na kolonu a hmotnostního spektrometru s vysokým rozlišením (TSQ Quantum Ultra 

AM triple-quad), vybaveného elektronspray rozhraním. Odpařený extrakt byl rozpuštěn v 

10% acetonitrilu a zfiltrován. Alikvot 5 µl byl nastříknut na C12 HPLC kolonu a analyzován 

gradientovou elucí (voda/acetonitril/0.01% kyselina octová). Koncentrace acetonitrilu se 

zvyšovala z počátečních 8% (5 min) na 15% (během 10 min) a na 50% (během 11 min). 

Zbytek vzorku byl odstraněn z kolony zvýšením koncentrace acetonitrilu na 90 % na 9 min. 

Hmotnostní spektrometr fungoval v pozitivním SRM módu (single reaction monitoring). 

Cytokininy byly kvantifikovány pomocí víceúrovňového kalibračního grafu používajícího 

[2H] značené standardy cytokininů. Detekční limity různých cytokininů se pohybovaly od 

0.05 po 0.1 pmol/vzorek.  

 

Výsledky a diskuse: 

V následující části je uveden stručný výběr z výsledků řešení projektu. Byl zkoumán 

vliv následujících endogenních a exogenních faktorů na indukci kalusu a vytváření prýtů. 

 

Vliv růstových regulátorů v médiu:  

Indukce kalusu probíhá ochotně na různých médiích obsahujících auxiny nebo 

cytokininy, nebo kombinace auxinu a cytokininů. Přestože nejvyšší rychlost růstu kalusu byla 

zaznamenána vždy na médiích kombinujících exogenní auxin a cytokinin(y), tento rychle 

rostoucí kalus jen velmi obtížně regeneruje. Pro vlastní regeneraci je při indukci kalusu 
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vhodnější použít buď pouze auxin (například kyselina 3,6-dichloro-2-metoxybenzoová 

(dicamba) v koncentraci 1 - 2 mg/l média), nebo auxin a cytokininy v kombinaci (např. 

dicamba 2 mg/l média + BAP, KIN v koncentraci 0,5 mg/l média, nebo TDZ v koncentraci 2 

mg/l média). Kombinovaná varianta zahrnující BAP a KIN je však vhodnější pouze pro 

indukci kalusu, ve druhé či třetí pasáži je žádoucí koncentraci exogenních cytokininů v médiu 

dále snížit nebo je z média úplně vypustit. Při výběru variant růstových regulátorů je 

jednoznačným cílem četnost zakládání prýtů, nikoli rychlost růstu kalusu na primárním 

explantátu. 

Ze 24 užitých variant kombinací a koncentrací růstových regulátorů (Tab. 1) se 

v tomto směru jako nejvhodnější kombinace ukázala 2-3 mg/L DIC kombinovaná s některým 

z cytokininů (TDZ, BAP, KIN), v koncentracích 0,5 – 2 mg/l. Při isotermické kultivaci kalusů 

dosahuje úspěšnost zakládání prýtů k 10 % (procento primárních kalusů, které založí alespoň 

jeden prýt). Toto procento odpovídá úspěšnosti, které dosáhli Slusarkiewicz-Jarzyna et al. 

(2005), nepřibližuje se však výsledkům, jež publikovali Lata et al. (2010 a,b), kteří však 

pracovali s regenerací konopí chemotypu I. 

 

Vliv genotypu na indukci kalusu a vytváření prýtů: 

Vliv genotypu byl testován na devíti kultivarech konopí, které navíc pocházely 

z různých zdrojů. Pro tento experiment byly zvoleny čtyři základní varianty růstových 

regulátorů (Tab. 2). Mezi jednotlivými kultivary byly nalezeny značné rozdíly v regenerační 

kapacitě. U kultivarů Futura a Monoica byla regenerační kapacita nulová, k velmi vzácné 

tvorbě prýtů docházelo u kultivarů Bialobrzaskie a Felina. Ostatní (Beniko, Fibrol, Fedora, 

Juso-11 a Silesia) byly schopny tvořit prýty, jakkoli frekvence jejich zakládání zůstala 

relativně nízká. 

U konkrétního kultivaru hrál svou roli i původ či stáří semen. Částečně rozdílnou 

odezvu jsme zaznamenali u kultivaru Fedora (tři zdroje semen) a zejména u kultivaru Fibrol 

(dva zdroje semen). Zatímco primární explantáty ze semen Fibrol získaných z Agritec 

Šumperk nevykazovaly žádnou regenerační schopnost, ten samý kultivar z jiných zdrojů 

(L&L) úspěšně regeneroval (Tab. 2). Jakkoli experimentální data neposkytují v tomto směru 

jasné důkazy, lze spekulovat, že schopnost vytvářet prýty je ovlivněna i stářím či kvalitou 

semen. 
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Vliv typu primárního explantátu: 

Vzhledem k tomu, že typ původ primárního explantátu často zásadně ovlivňuje 

regenerační kapacitu, testovali jsme segmenty stonků, děloh a listů in vitro vypěstovaných 

klíčenců, stejně jako apikální a laterální pupeny, řapíky a listy ve skleníku pěstovaných 

rostlin. Srovnání úspěšnosti regenerace z kalusů, získaných z in vitro pěstovaných rostlin 

s rostlinami pěstovanými ve skleníku ukázalo, že regenerační potenciál mají oba typy. O něco 

vyšší regenerační potenciál byl zaznamenán u pupenů izolovaných ze skleníkových rostlin ve 

srovnání s použitím in vitro klíčenců, potenciální výhoda užití skleníkových rostlin je však 

více než kompenzována větší náročností přípravy explantátu a vyššími riziky možné 

kontaminace.  

Typ vznikajícího kalusu a schopnost regenerace závisí i na typu explantátu 

pocházejícího z in vitro rostlin (Tab. 1,2,3) Segmenty stonků dávají vzniknout velmi 

homogennímu kalusu s rychlou růstovou rychlostí, který však má nejnižší regenerační 

potenciál (Tab. 1). Kalusy vzniklé ze segmentů děloh a segmentů listů mají vyšší regenerační 

kapacitu, ale zdaleka nejsou tak homogenní. Zejména kalusy ze segmentů listů jsou 

mimořádně heterogenní, obsahují různé typy buněk a značně variabilní jsou i pokud jde o 

endogenní hladiny fytohormonů. Právě tato jejich vlastnost může být předpokladem k formaci 

prýtu. Regenerační kapacita stoupá v pořadí stonek < děloha < list, jakkoli toto pořadí závisí i 

na konkrétním na kultivaru a exogenně aplikovaných růstových regulátorech. 

 

Vliv kultivační teploty: 

Zvýšení regeneračního potenciálu se projevilo po snížení rychlosti růstu kalusu, 

docíleného snížením kultivační teploty a snížením množství živin v médiu (poloviční MS) 

(Tab. 3). Daní za vyšší procento nasazení prýtů ve snížené teplotě (18 °C) je bohužel citelné 

prodloužení regeneračního procesu. Snížení obsahu živin v médiu, ať samo o sobě, tedy bez 

snížení teploty či v kombinaci se snížením teploty, nemělo na regenerační kapacitu žádný 

vliv, došlo však k mírnému zpomalení růstu kalusů ve srovnání s kultivací na plném MS 

médiu. Rozhodujícím faktorem se tedy zdá být teplota.   

 

Vliv světla: 

Bylo studováno více aspektů vlivu světla (zařazení temné fáze na začátku indukce 

kalusu, intenzita světla a světelná perioda). Bylo zjištěno, že úvodní temná fáze pro indukci 

kalusu na indukčních médiích podmiňuje nárůst kalusu, zvyšuje se jak procento responzívních 

primárních explantátů, tak rychlost růstu kalusu. Temná fáze je nutná pro nastartování růstu 
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kalusu při indukci, pro další vývoj již indukovaných kalusů je však již potřebné světlo.  

Experimenty ukázaly, že intenzita světelného toku v dalším období by měla dosahovat 100-

150 µmol m-2 s-1. Vyšší intenzita světelného toku (cca 300 µmol m-2 s-1) již způsobovala lehké 

snížení počtu prýtů. Různé varianty světelné periody (krátký den, dlouhý den, stálé světlo) 

neměly žádný průkazný vliv na zakládání prýtů. V praxi se tedy nejvíce osvědčil světelný 

režim, kdy úvodní temnou fázi (6 týdnů) vystřídalo střídání světla a tmy (L/D 12/12) a užití 

intenzity světelného toku 100-150 µmol m-2 s-1 (PPFD).  

 

Vliv endogenních hladin fytohormonů: 

Zásadní závislost odezvy kalusů na exogenní dodávku růstových regulátorů vedla 

k myšlence zjistit, zda zakládání prýtů nelze spojit s typickou situací charakterizovanou 

hladinami endogenních fytohormonů, či jejich poměry. Za tímto účelem jsme provedli měření 

endogenních hladin IAA, ABA a hlavních cytokininů v indukovaných kalusech v různém 

experimentálním uspořádání.  Již v průběhu indukce kalusu na médiích s různými exogenními 

růstovými regulátory jsou samozřejmě citelně ovlivněny i hladiny endogenních fytohormonů. 

To může vést, spolu s signálem, který představuje exogenně přidaný regulátor v médiu, již 

v průběhu indukce k atypickým morfogenním projevům (např. masívnímu vytváření kořenů).  

V kalusu konopí jsme identifikovali přibližně 20 typů cytokininů, které jsou v 

kalusech různě zastoupeny v závislosti na složení růstového media. Endogenní obsahy 

cytokininů se v kalusech výrazně liší již po indukci. Přítomnost některých cytokininů 

exogenně přidaných do média (BAP, KIN, MT) zvyšuje celkovou sumární koncentraci 

endogenních cytokininů v kalusu, zatímco u jiných (TDZ) jsme toto nezaznamenali. Zvýšené 

hladiny endogenních cytokininů jsou charakteristické především pro varianty s vysokou 

rychlostí růstu kalusu, což se následně projevuje sníženou nebo nulovou regenerační 

kapacitou. Na druhou stranu užití TDZ, který nezvyšoval hladiny endogenních cytokininů v 

kalusu, se ukázalo být cestou k regeneraci.  

Překvapujícím faktem byly výrazné rozdíly v obsahu cytokininů naměřených v 

jednotlivých typech kalusů. Zatímco v kalusech odvozených z listových segmentů se obsahy 

cytokininů v průběhu kultivace snižují, homogenní kalusy odvozené ze stonků a děloh mají 

celkový obsah endogenních cytokininů relativně stálý a bez variací v čase. Stejně jako při 

analýzách endogenních hladin cytokininů, i endogenní hladina IAA je stimulována 

přítomností exogenního růstového regulátoru auxinového typu (2,4-D, méně DIC). 

Korelace mezi endogenními cytokininy a regeneračním potenciálem se nepotvrdila ani 

při srovnání kalusů z neregenerujících a regenerujících kultivarů. Samotný sumární obsah 
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cytokininů se zdá být ale méně použitelnou veličinou než poměr IAA/cytokininy. Kalusy v 

pro regeneraci nejvýhodnější variantě složení média (pouze DIC, nebo DIC + BAP nebo KIN, 

a také kombinace DIC a TDZ, s navazující pasáží na médium s dále sníženými nebo 

vynechanými cytokininy) mají nejvyšší poměr endogenních hladin IAA/cytokininy. Podobně 

po snížení kultivační teploty na 18 °C, což zvyšovalo úspěšnost regenerace, tento poměr 

vzrostl. 

Problémem stanovení cytokininů v kalusech konopí je vysoká variabilita zjištěných 

endogenních koncentrací cytokininů, a to jak mezi "totožnými" odebranými vzorky v rámci 

jednoho experimentu, tak při opakování identického experimentu. Vysoká variabilita byla 

nakonec pozorována i na morfologické úrovni po indukci kalusů zejména z listových 

segmentů. 
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KLONOVÁNÍ A SEKVENOVÁNÍ GEN Ů NITRÁTREDUKTÁZY A NITRITREDUKTÁZY  
Saponarie officinalis L. 

 

Lucie Pavlátová, Ladislav Kučera, Jaroslava Ovesná 

Department of Molecular Biology, Crop Research Institute, Prague, Czech Republic 

 

Abstrakt 

Saponaria officinalis L. byla vybrána jako genetický zdroj pro izolaci a charakterizaci genu 

nitrátreduktázy a nitritreduktázy z důvodu její schopnosti přežít na půdách kontaminovaných 

nitrosloučeninami. Byly získány parciální genomické sekvence dvou izoenzymů nitrátreduktázy a 

parciální sekvence nitritreduktázy.  

 

Klí čová slova: nitrátreduktáza, nitritreduktáza, Saponaria officinalis L., sekvenace 

 

Úvod 

Saponaria officinalis L. je rostlina z čeledi hvozdíkovitých, která se v minulosti využívala a pěstovala 

zejména pro přítomnost saponinu v kořenech a také pro své léčivé účinky. V současné době je 

Mydlice lékařská (Saponaria officinalis L.) v popředí zájmu vědců zejména pro své fytoremediační 

schopnosti nitrosloučenin, které byly konkrétně prokázány u trinitrotoulenu (Podlipná et al. 2007, 

Vaněk et al. 2003). Ve své práci jsme se zaměřili na dva enzymy: nitrátreduktázu (EC 1.7.1.1) a 

nitritreduktázu (EC 1.7.7.1) podílející se na asimilaci dusíku. Enzym nitrátreduktáza katalyzuje 

redukci dusičnanových iontů na dusitanové a enzym nitritreduktáza pak dále redukuje dusitanové 

ionty na amonné. 

Cílem naší práce bylo získat alespoň parciální sekvence enzymů nitrátreduktázy a nitritreduktázy, 

které by mohly být dále použity pro návrh primerů na sledování genové exprese těchto genů za 

stresových podmínek. 

 

Materiál a metody 

Materiál  

Pro izolaci a charakterizaci genů nitrátreduktázy a nitritreduktázy byly použity listy rostliny Saponaria 

officinalis L. 

 

Izolace DNA a návrh primerů 

DNA byla izolována z listů pomocí modifikované CTAB metody (Murray & Thompson 1980). 

Kvalita vyizolované DNA byla zkontrolována jak elektroforeticky, tak i spektrofotometricky.  
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Primery na funkční domény byly navrženy na základě alignmentu sekvencí nitrátreduktázy a 

nitritreduktázy příbuzných rostlinných druhů publikovaných v databázi NCBI (National Center for 

Biotechnology Information) s použitím programu FastPCR (Kalendar R, Lee D, Schulman Ah 2009).  

 

Polymerázová řetězová reakce (PCR) 

 

PCR probíhala v reakčním objemu 25 µl obsahující: 12,5 µl 2× GC Buffer I, 0,4 mmol l-1 dNTP, 1,25 

U TaKaRa La TaqTM DNA polymerázy (TAKARA BIO INC., Japonsko) a 0,2 µmol l-1 obou 

primerů. Do každé PCR reakce bylo použito 100 ng templátové DNA. Amplifikace probíhala při 

následujícím teplotním profilu: počáteční zahřátí reakční směsi na 94°C po dobu 1 minuty, 

následovalo 30 cyklů (30 sec při 94°C, 30 sec při 53°C a 4 min při 72°C) nakonec byla reakční směs 

zahřáta na teplotu 72°C po dobu 10 minut pro dokončení amplifikace.  

Přítomnost produktu PCR byla kontrolována na 1% agarosovém gelu, produkt byl vyříznut sterilním 

skalpelem a DNA byla vyizolována z gelu pomocí komerčního kitu High Pure PCR Product 

Purification Kit (Roche, Švýcarsko). Přítomnost vyizolované DNA byla zkontrolována 

spektrofotometricky na NanoPhotometeru Implen (Implen GmbH, Německo). 

 

Klonování a sekvenace produktu PCR 

Takto přečištěný PCR produkt byl vložen do klonovacího vektoru pCR®2.1-TOPO® (Invitrogen, 

Carlsbad, Kalifornie) a transformován do E.coli. Plazmidy byly izolovány pomocí kitu High Pure 

Plasmid Isolation kit (Roche, Švýcarsko) a sekvenovány na přístroji ABI PRISM 3130 Genetic 

Analyzer. Sekvenační data byla vyhodnocena programem ABI DNA Sequencing Analysis Software 

Version 5.2. 

 

Inverzní PCR 

Sekvence nitrátreduktázy byla analyzována v programu FastPCR (Kalendar R, Lee D, Schulman Ah 

2009). Pro štěpení byl vybrán enzym TaqI (Fermentas, Kanada), kterým byla naštěpena genomická 

DNA a následně ligována T4 DNA ligasou (New England BioLabs, Anglie) a precipitována 

ethanolem. Dále byly pomocí FastPCR (Kalendar R, Lee D, Schulman Ah 2009) navrženy inverzní 

primery. Přečištěná ligovaná DNA byla následně použita pro inverzní PCR jako templát. Inverzní 

PCR probíhala v reakčním objemu 25 µl o složení: 5µl Phusion® HF Buffer (Finnzymes, Finsko), 0,2 

mmol l-1 dNTP, 1U Phusion® DNA polymerázy (Finnzymes, Finsko), 0,4 µmol l-1 obou primerů a 

5µl (125ng) templátové DNA. Reakce probíhala při teplotním profilu: počáteční zahřítí na 98°C po 

dobu 2 minut, následovalo 30 cyklů (98°C 30 sec, 50°C 30 sec, 72°C 2 min) pro dokončení 

amplifikace byla reakční směs zahřáta na 72°C po dobu 10 minut.  

 

Výsledky a diskuze 
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S využitím primerů navržených na funkční domény enzymů byla získána parciální sekvence enzymu 

nitrátreduktasy (Nia1) o celkové délce 372 bp a parciální sekvence nitritreduktasy o celkové délce 

2762 bp. Porovnáním sekvence nitrátreduktasy mydlice se sekvencí nitrátreduktasy Beta vulgaris 

(EU571714.1) dostupné v databázi NCBI, bylo zjištěno, že získaná sekvence je součástí 4.exonu. 

Nukleotidová sekvence byla přeložena do sekvence proteinu (o velikosti 124 aminokyselin), která byla 

dále hodnocena z hlediska přítomnosti funkčních domén charakteristických pro nitrátreduktasy 

(Marchler-Bauer et al. 2009). Výsledky potvrdily přítomnost multidomény pro eukaryotní 

nitrátreduktasy PLNO2252 a domén Mo-co a Cyt-b5 (Obr.1). 

Obrázek č.1. Výskyt domén v proteinové sekvenci nitrátreduktasy (Nia1) Saponarie officinalis L. 

 

 

Analýzou získané sekvence nitritreduktasy v programu Splign (Kapustin et al. 2008), byla určena 

místa sestřihu a sekvence takto odvozené mRNA byla převedena do pořadí aminokyselin. Dále byla 

proteinová sekvence (o velikosti 425 aminokyselin) vyhodnocena z hlediska přítomnosti funkčních 

domén a bylo zjištěno, že kromě multidomény PLNO2431 pro eukaryotní ferredoxin-nitritreduktázy 

jsou přítomny i 2 kopie vytvářející jednu strukturní doménu, která je stejná pro sulfitreduktázy (Obr.2) 

(Crane et al. 1995). 

Obrázek č.2. Výskyt domén v proteinové sekvenci nitritreduktasy Saponarie officinalis L.  

 

 

 

S pomocí inverzní PCR se podařilo amplifikovat a následně osekvenovat část druhého isoenzymu 

nitrátreduktázy o délce 477 bp a tím se nám podařilo prokázat, že Saponaria officinalis obsahuje oba 

isoenzymy nitrátreduktasy stejně jako modelová rostlina Arabidopsis thalina (Cheng et al. 1991). 

Získání sekvence isoezymu, ačkoliv primery byly navrhovány na první nitrátreduktasu, se dá vysvětlit 

různým výskytem čtyřnukleotidového restrikčního místa pro TaqI restriktázu v obou cílových 

sekvencích. Různě dlouhé štěpné produkty se pak ligují do kruhu s různou pravděpodobností (Shore et 

al. 1981). Předpokládáme, že u první nitrátreduktázy došlo k naštěpení TaqI restriktázou na příliš 

velké, nebo naopak příliš malé úseky DNA, které se ligují s velmi malou pravděpodobností (Shore et 

al. 1981). 

Získaná sekvence byla porovnána se sekvencí nitrátreduktasy Beta vulgaris (EU571714.1) a byla 

identifikována přítomnost části 3. intronu. a 4. exonu. Sekvence byla po sestřihu převedena na pořadí 

aminokyselin a analyzována z hlediska přítomnosti funkčních domén (Obr.3). Byl potvrzen výskyt 
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multidomény pro eukaryotní nitrátreduktasy PLNO2252 a domén Mo-co a Cyt-b5, stejně jako u 

nitrátreduktázy Nia1. 

Obrázek č.3. Výskyt domén v proteinové sekvenci isoenzymu nitrátreduktasy Saponarie officinalis L. 

(Nia2).  

 

 

Aminokyselinové sekvence obou nitrátreduktáz (Nia1, Nia2) a nitritreduktázy byly porovnány se 

sekvencemi dostupnými v databázi NCBI (Obr. 4-6). 

 

Obrázek č.4. Porovnání genomické sekvence nitrátreduktázy Nia1se sekvencemi v databázi NCBI. 

 

 

Obrázek č.5. Porovnání genomické sekvence nitrátreduktázy Nia2 se sekvencemi v databázi NCBI. 

 

Obrázek č.6. Porovnání genomické sekvence nitritreduktázy se sekvencemi v databázi NCBI. 

 

 

 

Analýzou byla prokázána v případě obou nitrátreduktáz nějvětší podobnost s nitrátreduktázou koukolu 

polního (Agrostemma githago L.), který patří do stejného řádu Caryophyllales jako mydlice. V případě 

nitritreduktázy Saponarie officinalis byla nejpodobnější sekvence řepy obecné (Beta vulgaris) také 

patřící do řádu Caryophyllales. 
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Závěr 

 

Byly získány parciální sekvence dvou nitrátreduktáz a jedné nitritreduktázy Saponarie officinalis L. 

Analýza sekvencí prokázala velkou podobnost s dostupnými sekvencemi nitrátreduktáz a 

nitritreduktáz příbuzných druhů z řádu Caryophyllales.  

Informace o nukleotidových sekvencí enzymů asimilace dusíku Saponarie officinalis L. umožní 

studium genové exprese příslušných genů za přítomnosti nitrosloučeninových kontaminant v prostředí 

a tím i pomůže odhadnout fytoremediační schopnost těchto rostlin. 
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VYUŽITÍ TRANSKRIPTOMIKY A METABOLOMIKY PRO ANALÝZU 

ODPOVĚDI  A. thaliana  NA TNT. 

Ovesná J., Maršík P*., Pouchová V.,  Štrymplová K., Honys A.*, Vaněk T.* 

 

VÚRV, v.v.i. Praha, Drnovská 507, 161 06 Praha 6 

*UEB AV, Rozvojová 2, 160 00 Praha 6 – Lysolaje 

 

Rostliny disponují mechanismy, které mohou  sloužit obecně k nápravě následků stále se rozšiřujících 

průmyslových aktivit na životní prostředí. Zjišťovali jsme reakci A.ů tzhaliana na krátkodobou 

expozici na úrovni metabolomu a transktiptomu.  Došlo ke snížení exprese genů nitrátového 

metabolismu a zvýšení syntézy kináz a regulačních faktorů. Výsledky byly ověřeny na úrovni real-

time  PCR  

 

Klíčová slova: TNT, transkriptom, metabolom, A. thaliana 

 

Úvod 

Rostliny jsou běžně pokládány především za zdroj potravy, energie a stavebního materiálu a  

za zelené plíce planety. Teprve nedávno bylo zjištěno, že rostliny disponují mechanismy, které mohou  

sloužit obecně k nápravě následků stále se rozšiřujících průmyslových aktivit na životní prostředí a ne  

jen jako prostý příjemce zvyšující se koncentrace CO2.  

Skutečnost, že celá řada rostlin je schopna existence a růstu na kontaminovaných půdách, ukazuje na  

možnost jejich využití pro detoxikaci celé řady látek znečišťujících životní prostředí. Vyšší rostliny 

jsou  schopny metabolizovat (degradovat, transformovat) mnohé perzistentní organické látky a jsou 

často  považovány za „green livers“ sloužící k odstraňování látek nebezpečných pro životní prostředí.  

Podobným způsobem je celá řada rostlin schopna (hyper)akumulovat toxické kovy a ukládat je do  

různých orgánů. Na základě těchto skutečností je možno celou řadu běžně pěstovaných rostlin využít  

pro odstraňování nebezpečných organických látek a toxických kovů z povrchových a odpadních vod a  

půdy.  

Využití rostlin pro odstraňování kontaminantů z prostředí, tedy fytoremediace je nově a velmi 

intenzivně se rozvíjející technologie. Využívá vyšších rostlin a příslušných rhizobiálních  

mikroorganizmů k absorpci, anebo přeměně toxických  sloučenin z půdy, sedimentů, spodní i 

povrchové vody a dokonce i z atmosféry. Tato metoda je v současnosti testována na mnoho druhů  

polutantů jako jsou ropné produkty, chlorované uhlovodíky, pesticidy, výbušniny, těžké kovy,  

radionuklidy.  

K plnému využití je třeba znám metabolické a tarnbskriptomické odpovědi, na což je zaměřen 

uvedený příspěvek.  
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Materiál a metody  

             K experimentům byly využity listy A. thaliana  po 14 dnech růstu a 24 hodinové expozici 

koncentraci 0 – 15 mg/l TNT. Listy byly využity pro izolaci RNA a metabolitů.  

 

Před vlastní analýzou byly extrahované látky derivatizovány, aby se zvýšila jejich těkavost a snížila 

jejich polarita a mohly tak být separovány prostřednictvím plynové chromatografie. lipofilní frakce 

byla nejprve ošetřena zahříváním se silnou anorganickou kyselinou (H2SO4), aby došlo 

k transmethylaci mastných kyselin. Potom byly volné hydroxylové skupiny metabolitů silylací 

derivatizovány na příslušné trimethylsilyl estery. Polání frakce byla nejprve ošetřena methoxyaminem, 

čímž byly methoximovány volné oxo- skupiny, a poté byly zbylé hydroxyly a karboxyly metabolitů 

převedeny silylací na trimethylsilyl estery jako u předchozí frakce. Takto připravené vzorky byly 

aplikovány na plynový chromatograf s MS detekcí a analyzovány. Typický výstup analýzy 

(chromatogram). V rámci projektu byly provedeny analýzy profilu metabolitů pomocí GC/MS analýzy 

s předběžnou charakterizací vybraných metabolitů (píků). Byla provedena analýza a vyhodnocení 

dvou základních frakcí (extraktů): polární frakce (metabolity rozpustné ve vodě) a lipofilní frakce 

(metabolity rozpustné v chloroformu). Jako pokusný materiál byla použita listová pletiva Arabidopsis 

thaliana. Rostliny byly kultivovány na médiích s koncentracemi 0,5, 5, 10 a 15 mg/L TNT. 

   

          RNA byla izolována promocí metody založené na využirt isothiokyanátu a purifikována na 

kolonkách QiaGene. Integrita byla ověřena na bioanalyzéru. K analýze exprese byly využity DNA 

čipy fy Affymetrix. K analýze  výsledků byly využity freeware programy balíku R.  Pro jejich ověření 

byly navrženy Taqman sondy pro 14 genů se zvýšenou/sníženou expresí a bylo optimalizováno jejich 

využití. 

 

Výsledky a diskuse 

 

Z uvedených PCA analýz vyplývá, že v rostlinách ošetřených TNT docházelo k metabolickým 

změnám oproti kontrolním vzorkům (separace obou skupin na uvedených diagramech). U polárních 

frakcí byl výraznější rozptyl u ošetřených vzorků, u nepolárních byly naopak profily metabolitů 

v rostlinách s TNT vzájemně podobnější a velké rozdíly byly patrné u kontrolních vzorků. Do jisté 

míry vydělenou skupinu tvoří extrakty z rostlin ošetřených nejnižší koncentrací TNT (5 mg/l) na 

diagramech označené B1 až B4. Separace je zřejmá především u nepolární frakce. Při vyšších 

koncentracích TNT nedochází k výraznějším rozdílům v koncentracích sledovaných metabolitů 

(Obr.1). 
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Při podrobnější analýze zaměřené na odezvy jednotlivých píků v kontrolních a ošetřených vzorcích 

byl zjištěn významný rozdíl především v zastoupení kyseliny fumarové (fumarát) resp. jejího 

trimethylsilylu (polární extrakt) 
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Obr.1 Frakce polárních metabolitů (vodný extrakt). A1-4: kontrola; B1-4: 5 mg/l TNT; C1-4: 10 mg/l TNT; D1-4: 

15 mg/l TNT. Kontroly jsou označeny zelenou kružnicí. 

 

Celkem byla zjišťována odpověd 22 500 genů, byla nalezena exprese u 17 500 z nich. Differenciálně 

bylo exprimováno  450 genů, což odpovídá údajům v literatuře při změně jediného parametru, který se 

obvykle v přírodním prostředí nevyskytuje. Funkční analýza ukázala,  že obecně dochází ke změně 

exprese u kináz (regulační mechanismy), genů odpovědi na stresy a genů  podmiňujících enzymy 

Krebsova cyklu. Obr. 2.   

 



39  
 

 

0,5 mg/l 1 

 
5 mg/l 1 

 
10 mg/l 1 

 
15 mg/l 1 

 
Obr.č 2 Rozdělení up-regulovaných genů  podle metabolických drah  a místa exprese pomocí Classification 

Super-Viewer databáze 
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Analýza transkriptomu ukázala slabší odpověď  na vystavení nízkým koncentracím TNT, zjm. 0,5 

mg/l a vyšším. Např. u analýz provedených pomocí programu MAPMAN, který shlukuje geny podle 

metabolických drah byla u koncentrace 0,5 a 5 mg/l suprimována v nejvyšší míře exprese genů 

metabolismu dusíku,  u koncentrací 10 a 15 mg/l se jednalo o geny související se syntézou pyrolů.  

Pyroly jsou významné z hlediska udržení fotosyntézy rostlinou, ale je také známo,  že souvisí se 

signalizacemi a odpovědí na stres či buněčnou smrt. (Tanaka a Tanaka, 2007).  Obecně se snižuje 

aktivita genů souvisejících s anabolismem. Geny katabolických drah jsou  spíše up-regulovány (obr. 

2).  

Nejvyšší změny v expresi vykazovaly geny regulačního charakteru, ty byly analyzovány metodou 

real-time PCR  oproti třem genům se stabilní expresí . Up regulace nad hodnotu dvojnásobku  byla 

potvrzena na úrovni  u TIPn1, jedná se protein kinásu typu C a má roli v přenosu signálů. WRKY 54 , 

který reprezentuje transkripční faktor regulující odpověď na stres. Stejně tak za odpověď na stres 

odpovídá gen kódující odpověď na stres – WRKY 54 a dalších obdobného charakteru (Obr.3).  Tyto 

geny pak mohou být zvažovány pro detailní studie a možnost využití  ve vyšší schopnosti 

přizpůsobení se kontaminantám životního prostředí.  

 Obr.č. 3 Změna exprese genu At2g40750-WRKY54 
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