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ORGANOGENEZE

1.1.

ADAPTACE ROSTLIN K ŽIVOTU NA SOUŠI

Přechod rostlin k suchozemskému způsobu života souvisí s trvalým upevněním v
půdě, odkud čerpají rostliny vodu a minerální látky. Jejich nepohyblivost je spjata s celým
souborem adaptací, pomocí kterých se rostliny mimo jiné vyrovnávají také s nutností zachovat vysoký poměr plochy k objemu. Růst rostliny se tedy řídí potřebou co nejlépe
získávat vodu, živiny a energii a co nejúsporněji s nimi hospodařit.
Pevná mechanická kostra, tvořená buněčnými stěnami, přispívá k udržení rostliny ve vzpřímené poloze, a její listy udržuje v takovém rozložení, které jim dává nejvhodnější podmínky pro fotosyntézu. Zároveň však to, že buněčné stěny jsou navzájem
stmeleny do pevné struktury, činí růst sousedních buněk a pletiv na sobě navzájem závislými, neboť buňky se nemohou proti sobě posouvat. Během buněčného dělení se
vytváří nová buněčná stěna mezi dceřinnými buňkami a napojuje se na původní stěny
buňky mateřské. Tím je poloha buněk fixována.
Buněčné stěny nejen zachovávají pevnost rostlin, ale také umožňují růst.
Schopnost růstu buněčné stěny je podmínkou růstu a organogeneze rostlin. Proto se
vývojová a pletivová variabilita ve složení a struktuře buněčné stěny uplatňuje při regulaci organogeneze.
Většina rostlinných buněk má velké vakuoly, které osmotickým tlakem vyvolají turgor. Teprve turgor dává celulózním stěnám vlastnosti pevné struktury a je také
nezbytným činitelem v mechanismu růstu. Kromě toho je systém vakuol
v diferencovaném pletivu jakýmsi vnějším prostředím cytoplasmy, udržovaným uvnitř
rostlinného těla.
Primární stěna je heterogenní a dynamická polymerní struktura, skládající se
z navzájem provázaných celulózních mikrofibril, ponořených do matrix, která obsahuje
pektiny, různé hemicelulosy (xylany, xyloglukany, mannany) a stěnové proteiny. Mikrofibrily celulózy, které jsou nejpevněší složkou stěny, jsou zpravidla uspořádány kolmo
na prodlužovací růst. Ve stěně rostoucí buňky je asi 30% celulózy z celkového množství
polysacharidů a podíl celulózy během diferenciace buňky stoupá. Nejznámější stěnové
proteiny jsou expansiny (díky své struktuře interagují s jinými složkami stěny a regulují
tak rezistenci stěny) a enzym xyloglukanendotransglukosylasa (XET), která štěpí řetězce xyloglukanu a obstarává vkládání nových molekul do těchto řetězců. Výskyt expansinů je regulován hormonálně, vnějšími podněty, stresy a jejich účinnost se zvyšuje okyselením stěny. Jejich výskyt a působení v buňce může být lokální. Struktura stěny tak
umožňuje uplatnění turgoru ve směru menší rezistence stěny a tak transformovat nesměrovaný turgor na anizotropní, tj.směrovaný růst buňky.
Cytoskelet hraje důležitou roli v organogenezi rostlin. Má podobnou strukturu jako cytoskelet živočišných buněk. Je tvořen soustavou mikrotubulů a aktinových
vláken a má některé podobné asociované bílkoviny Má však také u rostlin některé
zvláštnosti. Při prodlužování buněk je charakteristické uspořádání kortikálních mikrotubulů rovnoběžně s ukládáním micel celulózy, což ukazuje na možný fyziologický vztah
obou těchto struktur při směrovaném růstu. Před vstupem do mitózy (v preprofázi) mikrotubuly vytváří preprofázový svazek ve formě prstence, který obepíná cytoplazmu
v rovině přehrádky mezi budoucími dceřinnými buňkami a předznamenává tak směr
budoucího dělení a tím také budoucí organogenezi. V průběhu buněčného dělení vytváří
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se další přechodný cytoskeletální útvar, fragmoplast, který se účastní přísunu materiálu
pro stavbu nové buněčné stěny mezi dceřinnými buňkami. Tam, kde se mikrotubuly
fragmoplastu setkávají, hromadí se shluky polysacharidů, které postupně splývají
v buněčnou přehrádku a nakonec se na okrajích napojují na starší stěny okolních buněk.
Právě fixování buněk stěnami v rostlinných pletivech má za následek, že pro vznik a
výslednou morfologii nějakého orgánu má význam nejen rychlost dělení a růstu buněk, ale také jejich směr.
Soustava buněčných stěn vytváří zvláštní prostředí pro pohyb látek a komunikaci
mezi buňkami - apoplast, který představuje síť buněčných stěn prostoupených vodou.
Buněčná stěna není souvislou bariérou mezi buňkami. Jsou v ní plasmodesmata - úzké
otvory obsahující cytoplazmatickou membránu, endoplazmatické retikulum a bílkovinné
partikule, které upravují průchodnost plasmodesmat pro různé látky. Propustnost plasmodesmat pro detekční barviva je kolem 1 kDa, avšak jejich schopnost transportovat proteiny a mRNA může dosahovat až 30 – 50 kDa. Plasmodesmata tak spojují cytoplasmu
buněk v symplast. Vznikají již při tvorbě přehrádky v průběhu buněčného dělení, ale mají
také značnou dynamiku vzniku a zániku v rostoucích a diferencujících se buňkách. Spojení buněk plasmodesmaty umožňuje koordinované chování souboru buněk v pletivu.
Mnohostrannost funkcí cytoskeletu při růstu a vývoji je dána jeho obrovskou dynamičností: např byla
v kořenových vláscích zjištěna rychlost narůstání mikrotublů 5 µm/min a rychlost odbourávání 7 µm/min.

Nehledě na svou nepohyblivost, rostlina se dobře vyrovnává s proměnlivým a
často nepřátelským okolím. Činí tak pomocí důmyslného zpracování signálů z prostředí
pro řízení svých růstových aktivit, dovede nejen čelit aktuální nepříznivé situaci (sucho,
mráz), ale také "předvídat" vývoj klimatických faktorů a předem se na nepříznivé okolnosti připravit. Mezi signály z vnějšího prostředí, které určují organogenezi patří zemská
tíže, některé oblasti světelného spektra a střídání dne a noci. Kromě těchto trvale působících faktorů jsou to změny teploty, ozářenosti, dostupnosti vody, přítomnost jiných organizmů aj., které aktuálně ovlivňují růst, organogenezi i ontogenezi rostlin.
Rostliny se vyznačují velkými potenciálními možnostmi růstu a velkou schopností regenerace. Zároveň mají spolehlivé mechanismy pro zadržení nežádoucího růstu.
Jednou z nejpodstatnějších vlastností rostlin je celoživotní přítomnost dělivých pletiv
(meristémů), vyskytujících se na různých, nicméně přesně definovaných místech rostliny.
Dělení buněk a organogeneze v nich probíhat může, ale nemusí. Podléhá regulacím.
Poměrně jednoduchá je anatomická stavba dospělých částí rostliny. Rostlina
má jednovrstevnou pokožku, soustavu vodivých pletiv a pletiva základní (kůru, asimilační
pletiva, zásobní pletiva apod.). Je to zároveň jeden z předpokladů snadné regenerace celé
rostliny z malého kousku. Nehledě na malou specializaci pletiv, je rostlina schopna vnímat signály, má pro ně specializované receptory ve svých buňkách. Má také schopnost
přenášet signály v rámci rostliny, i když se tak děje pomaleji a nenápadněji než u vyšších
živočichů. Nejznámějšími příklady jsou reakce listů u citlivky na dotek a reakce celých
rostlin na lokální poškození patogeny.
Rozmanité jsou strategie přizpůsobení ontogeneze vyšších rostlin, rozmanitý je
průběh jejich růstu a výsledná morfologická stavba rostlin. Veškerá tato rozmanitost je
výsledkem interakce spíše nepočetných obecných mechanismů příjmů a zpracování
vnějších signálů v návaznosti na vnitřní regulační mechanismy. Příkladem interakce
vnějších a vnitřních signálů může být polární růst rostliny, která svými kořeny směřuje
dolů ke zdrojům vody a živin a svými nadzemními orgány směřuje vzhůru, kde se vystaví
slunečním paprskům, a kde se také uskuteční sexuální rozmnožování.
2

FYZIOLOGIE ROSTLIN

1. ORGANOGENEZE

Šetlík, Seidlová, Šantrůček

1.2.

MODULÁRNÍ STAVBA A KOORDINOVANÝ RŮST ROSTLINY

V obecném plánu růstu vyšší rostliny je opakování fytomerů, což jsou moduly
skládající se z listu, pupenu a internodia (článku stonku). Větvení kořenů je rovněž
neustálým opakováním podobného (obr. 1-1).Na každém vrcholu stonku (ve vrcholovém
meristému) přirůstají další moduly s novými listy, v paždí listů se zakládají úžlabní (axilární) pupeny, tj. vrcholy schopné produkce vlastních modulů s úžlabními pupeny, atd.
Tento způsob růstu představuje obrovskou možnost narůstání rostliny (obr. 1-2).
Ve skutečnosti se uplatní jen
některé ze všech těchto možností.
Rozmanitost flóry na souši, kde vyšší
rostliny viditelně převládají, je vlastně
z velké části dána různou realizací
úžlabních pupenů a růstem v těchto
pupenech.
Realizace potenciálu větvení
je podmíněna genotypem a mění se,
někdy dost podstatně, v průběhu ontogeneze. Mnoho rostlin má zpočátku
nevětvený stonek, až v době kvetení
jsou bohatě větvené. U jiných rostlin
se větvení realizuje více na spodní
části stonku, u země, a pak až nahoře,
v květenství. Typickým příkladem
jsou obiloviny.
Větvení
je
závislé
na signálech z vnějšího prostředí,
na přístupnosti živin a vody a
v každém
okamžiku
závisí
na vzájemných vlivech všech dosud
vytvořených orgánů v rostlině. O
těchto vztazích mezi různými částmi
Obr. 1-1. Modulární růst rostliny: zakládání pupenů
jedné rostliny se mluví jako o meziv úžlabí listů je předpokladem opakování modulů.
orgánových růstových korelacích.
Důležitým prostředkem regulace růstových korelací jsou fytohormony. Podílejí se na koordinovaném chování rostliny jako
celku a na vytváření růstových gradientů v rostlině.

Obr. 1-2. Růstový potenciál a hypotetické možnosti větvení z jediného úžlabního pupenu; černě, šedivě
a bíle je naznačeno pouze postupné větvení 1.,2. a 3. řádu a je třeba si k tomuto schématu ještě přimyslet
přirůstání dalších listů s úžlabními pupeny na každém z naznačených vrcholů
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Rostlina umí tolerovat porušení své celistvosti. Reaguje na něj změnami růstu, které prozrazují existenci vzájemných meziorgánových vlivů. S takovými jevy se můžeme setkat i
v přírodě (obr. 1-3).

Obr. 1-3. Neobvyklý růst úžlabních pupenů u smrku s chybějícím vrcholkem kmene

V pokusech se k průkazům meziorgánových korelací s výhodou používají jednoduché modely např. klíční rostliny nebo řízky s jedním listem a pupenem (obr. 1-4 až 1-8).
Mnoho takových vtipných pokusů opsal brněnský profesor botaniky R.Dostál.

Obr. 1-4. Klíční rostlina hrachu. a - u neporušené rostliny roste kořínek a vrcholový pupen, zatímco růst
axilárních pupenů je zadržen; b - po odříznutí vrcholového pupenu rostou pupeny v úžlabí děloh;
c - přirozený brzdící účinek vrcholového pupenu lze nahradit fytohormonem auxinem (indolyloctovou kyselinou - IAA); d - brzdící (inhibiční) vliv dělohy na vlastní úžlabní pupen se prozradí, když odřízneme jednu z
děloh: přednostně roste pupen na té straně, kde byla děloha odstraněna; e - že přitom nejde jen o redukci
zásobních látek, ale o hormonální vliv, se ukáže, jestliže odstraníme stejnou část obou děloh a na řeznou
plochu jedné z nich naneseme auxin; f - jiný fytohormon, cytokinin, na rozdíl od auxinu podporuje růst nejbližšího pupenu (v pokusu byl použit syntetický cytokinin benzyladenin, BA); g - souměrný růst obou úžlabních pupenů klíční rostlinky, nastává na plném světle bez ohledu na odstraněnou dělohu (pokusy a až f byly
provedeny u zastíněných rostlin; na plném světle se růstové korelace projevují méně výrazně!)

4

FYZIOLOGIE ROSTLIN

1. ORGANOGENEZE

Šetlík, Seidlová, Šantrůček

Obr. 1-5. Klíční rostlina lnu: má tu vlastnost, že prodlužující se hypokotyl vynáší dělohy velmi záhy na světlo;
na rozdíl od hypogeického klíčení hrachu je klíčení lnu epigeické; a - na rozdíl od hrachu děloha podporuje růst
bližšího pupenu; b, - odstranění kořene a části hypokotylu obrací tento vztah; c - dodání cytokininu (BA) vytváří
podobné vztahy jako přítomnost kořene

Obr. 1-6. Krtičník má párové listy a rovnocenné pupeny v jejich úžlabí. List krtičníku vystavený světlu brzdí
růst bližšího pupenu (a, b), podobně působí auxin nanesený na jeden z osvětlených listů (c)

Obr. 1-7. Rostoucí pupen krtičníku(a, b) nebo auxin (c) podporují růst kořenů na příslušné straně stonku.

Obr. 1-8. Cytokinin (BA) stimuluje bližší pupen
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Na základě těchto několika příkladů si můžeme učinit představu o některých meziorgánových vztazích v rostlině:
1. Hlavní pupen brzdí růst úžlabních pupenů – tento jev se nazývá apikální dominance.
2. Rostoucí úžlabní pupen podporuje růst kořenů.
3. List nebo děloha ovlivňují růst svého úžlabního pupenu, přitom způsob ovlivnění může
záležet na osvětlení.
4.Vliv rostoucího pupenu lze nahradit auxinem a vliv kořenů na pupeny cytokininem.
5. Světlo působí v meziorgánových korelacích spíše jako morfogenní než jako nutriční
faktor.
Jedním ze základních meziorganových vztahů v celistvé rostlině je vztah mezi
staršími a mladšími laterálními orgány. Mladší orgány jsou nadřazeny. Jsou přednostně
uspokojovány jejich nároky na vodu a živiny. Při jejich nedostatku přežívají nejdéle.
Reakce rostlin na záměrné porušení celistvosti se používají při řízkování a zakořeňování řízků (obr. 1-9), při stříhání trávníku, při tvarování koruny stromů,
v ovocnářství, při zaštipování v zahradnictví apod.

Obr.1-9. Na schopnost zakořeňování
má vliv nejen koncentrace a chemická
povaha použitého auxinu, ale také
místo, odkud se řízek odebírá.

1.3.

ORGANIZACE A FUNKCE VRCHOLOVÝCH MERISTÉMŮ
(DĚLIVÝCH PLETIV)

Zakládání a počáteční růst nových orgánů se uskutečňuje na špičkách všech stonků
a kořenů rostliny. Sídlem organogeneze jsou vrcholové meristémy. Ve vrcholových meristémech probíhá dělení buněk. Velikost vrcholových meristémů (desetiny mm u stonků a
1 - 3 mm délky u kořenů) se v průběhu vývoje příliš nemění, protože na konci vzdálenějším vrcholu se buňky přestávají dělit a postupně se přidávají k diferencujícím se orgánům
a pletivům svého stonku či kořene.
Vrcholové meristémy kořenů a stonků zachovávají si své funkce dělivého pletiva
až do konce svého života a jsou stálým zdrojem buněk pro organogenezi. Vrcholy mají
neomezený růst. Listy jsou zpočátku součástí meristému stonku, avšak dělení buněk v nich
6
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postupně ustává. Listy mají omezený růst. Ukončení buněčného dělení je doprovázeno a
následováno zvětšováním (extenzí) buněk a nakonec utvářením dospělých pletiv a orgánů
rostliny.
Na nejzazším konci vrcholových meristémů je malý počet buněk, které lze považovat za iniciály. Stálost iniciál však není celoživotní, zvlášť u stonkových meristémů při
organogenezi občas nastává "únik" některé iniciální buňky do zakládajícího se orgánu a
doplnění skupiny iniciál některou z dceřinných buněk. Sledování osudu iniciál umožňují
přirozené nebo uměle vyvolané mutace v jednotlivých buňkách (např. ztráta chlorofylu) a
následující výskyt potomstev zmutovaných buněk v různých částech rostliny.
Vrcholové meristémy stonků a kořenů se od sebe liší nejen směrem růstu vzhledem k zemské tíži, ale také vzdáleností organogeneze od špičky vrcholu. Liší se též
rychlostí dělení buněk (v kořeni je zhruba dvojnásobná oproti stonku). Iniciály jsou
v kořeni chráněny kořenovou čepičkou, stonkové meristémy jsou v pupenu zabaleny
do mladých listů.

C

D

B
Obr. 1-10. Schéma struktury kořene (A), mikroskopický snímek vrcholem kořene s klidovým centrem a
iniciálami kořenové čepičky a vlastního kořene (B), zakládání a prorůstání laterálního kořene (C, D)

Vrchol kořene roste převážně do délky (obr. 1-10A.). Klidové centrum (1) je
skupina buněk, které se dělí velmi zřídka. Přesto se z nich odvozují všechna pletiva kořene. Soudí se, že nízká frekvence dělení snižuje nebezpečí mutací v průběhu ontogeneze a
napomáhá tak genetické stabilitě. Dceřinné buňky dávají vznik buňkám apikálního meristému (A), které oddělují směrem dolů buňky kořenové čepičky (2). Ta je nejen ochranou
klidového centra, ale má významnou funkci při vnímání zemské tíže (viz. další přednášky). Nad klidovým centrem se nachází zóna buněk s maximální rychlostí dělení (3). Ještě
výše je zóna dlouživého růstu buněk (B). V této zóně ustává buněčné dělení (na úrovni 4),
začínají se v ní diferencovat sítkovice (5) a nad úrovní maximálního dlouživého růstu (6)
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začíná diferenciace xylému (7). Ještě výše se diferencuje endodermis (8) a z některých
buněk pokožky (epidermis, 9) vyrůstá kořenové vlášení (10). Tento úsek se někdy nazývá
zónou kořenového vlášení (C). Větvení kořínku začíná ve značné vzdálenosti od vlastního
vrcholového meristému, z pericyklu (14) a prorůstá endodermis, kůrou (13) a pokožkou
(9). Zakládání postranních kořínků je podmíněno lokální aktivací dělení v buňkách již
diferencovaného pericyklu a změnami složení bílkovin ve stěnách pletiv, kterými nový
kořínek prorůstá.
Další diferenciace a vznik dospělé struktury kořene je znázorněn na obr 1-11.

Obr. 1-11. Schéma primárního kořene s detailním vyobrazením anatomie segmentů vyříznutých v různé
vzdálenosti od vrcholu. A : Ep - epidermis, C - kůra, En - endodermis, p - pericykl, PX - protoxylém,
MX - metaxylém. B: pEn - primární endodermis, CS - Casparyho proužky. C: PC - buňka endodermis bez
Casparyho proužku, sEn - sekundární endodermis, SL - suberinová lamela. D: terciární endodermis,
Hy - hypodermis, LR - postranní kořínek.
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Vrchol stonku produkuje postranní orgány mnohem blíže k samotnému vrcholu
než kořen a činí tak s velkou pravidelností. Organogenní funkce vrcholových meristemů stonku je podmíněna heterogenní strukturou vrcholu. Uvedena tři kriteria rozlišení (obr. 1-12) platí pro všechny vrcholy Angiosperm.

Obr. 1-12. Vlevo mikrofotografie podélných řezů vrcholu stonku Chenopodium rubrum (A), Brassica campestris (B) a Arabidopsis thaliana (C). Vpravo popis heterogenní anatomické struktury vrcholu podle zonace (nahoře), podle rozdělení na tuniku a korpus (uprostřed) nebo podle vrstev se samostatnými iniciálami a
také podle lokalizované genové exprese specifické pro vrchol stonku (dole). Schematizované kresby vpravo
znázorňují rozložení zón na vrcholu: 1 - centrální, 2 - periferní (prstencově objímá vrchol), 3 - zóna dřeňového meristému; T1, T2 - první a druhá vrstva tuniky, K – korpus; L1,L2,L3 – vrstvy s iniciálami, CVL3, WUS
– oblasti exprese genů CLAVATA 3 a WUSCHEL

A. Podle rychlosti dělení buněk a cytologických charakteristik můžeme ve
vrcholu rozlišit zóny. Na horním konci vrcholu se uprostřed nachází centrální zóna
(obr. 1-12, zóna 1) s velmi pomalým buněčným dělením. Přesto je zdrojem pro ostatní
zóny (obdoba klidového centra kořene). Několik buněk uprostřed centrální zóny má funkci
kmenových buněk, neboli iniciál, ostatní jsou jejich dceřinnými buňkami. Periferní zóna
(2) s rychlejším buněčným dělením je místem zakládání listů a pupenů. Zóna dřeňového
meristému (3) zajišťuje růst stonku. Zóny se liší mezi sebou cytologicky. Rychlejší dělení
buněk se pozná podle jejich menší velikosti, hustší a méně vakuolizované cytoplasmy a
podle častějších mitóz. Organogenní funkce zón se odráží ve způsobu, jakým jsou buňky
9
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uspořádány a jaký směr dělení převládá. Zóna dřeňového meristému přechází v subapikální oblast, kde přestává buněčné dělení a je výrazný dlouživý růst buněk.
B. Podle směru dělení buněk rozlišujeme tuniku (T) a korpus (K, obr.1-12B).
Tunika na rozdíl od korpusu se dělí ponejvíce antiklinálně (nové buněčné stěny směřují
kolmo k povrchu). Tak roste povrch vrcholu. V korpusu dělení probíhá různými směry. Při
růstu vrcholu vznikají tahy a tlaky díky stmelení buněk společnými stěnami. Zvláště
v tunice je značná asymetrie působení mechanických sil, poněvadž tlak působí převážně
zevnitř, a na povrchu převládá tah. Nestejnoměrné rozložení mechanických sil se spolupodílí na regulaci růstu a organogeneze tím, že ovlivňuje uspořádání mikrofibril celulózy.
C. Antiklinální dělení vrstev tuniky má za následek, že jednotlivé vrstvy jsou
samostatnými buněčnými klony a každá vrstva má v centrální zóně své vlastní kmenové
mateřské buňky- iniciály. Vrstvy se označují se jako L1, L2, L3 (Layer – angl. vrstva obr.1-12C). Z povrchové vrstvy L1 pochází epidermis, z L2 - převážná část pletiv laterálních orgánů, z L3 – vnitřní pletiva stonku (kůra, vodivá pletiva a dřeň).
Stonkové vrcholy jsou stálým zdrojem buněk pro opakovanou organogenezi.
Správná funkce vrcholového meristému vyžaduje jak zachování omezeného počtu iniciál, tak schopnost jejich dceřinných buněk dělit se a přispívat k patřičné organogenezi.
Koordinace obou funkcí je umožněna interakcí genů exprimovaných ve vrcholu. U Arabidopsis thaliana skupina genů CLAVATA (CL1, CL2, CL3) omezuje vznik nadměrného počtu kmenových buněk a řídí jejich přechod do organogenních zón, kdežto gen
WUSCHEL (WUS) udržuje pluripotenci kmenových buněk. Přitom je gen WUS negativně regulován proteinem CLAVATA. Mutace v těchto genech mají za následek různé
projevy dezorganizace růstu. Kromě regulační smyčky CLV a WUS je pro vývoj stonkového vrcholu důležitý také gen SHOOTMERISTEMLESS (STM). Je-li nefunkční, zcela
chybí vrcholový meristém a je znemožněna postembryonální organogeneze. Gen LEAFY
(LFY) se uplatňuje při přechodu ke kvetení, kdy zaniká funkce centrální zóny.
Buňky vrcholu jsou propojeny četnými plasmodesmaty, které umožňují symplastický transport nutný pro zásobení dělivého pletiva. Vrstvy L1,L2 a L3 jsou tvořeny
samostatnými buněčnými klony, ale nejsou fyziologicky oddělené. Jsou propojeny
plasmodesmaty a probíhá mezi nimi transport informační RNA a proteinů, důležitých
pro koordinovanou funkci vrcholu. Nicméně jejich přítomnost i propustnost není stejná
a vytváří tak symplastické kompartmenty v rámci vrcholu. Např. buňky tuniky ležící
v centrální zóně jsou poněkud izolovány od buněk téže vrstvy tuniky, které patří již do
periferní zóny. Selektivita plasmodezmatické propustnosti je nejlépe demonstrována
tím, že vrcholy jsou nedostupné pro viry, zatímco pro vlastní regulační makromolekuly
ano. Symplastické členění, podobně jako zonace je dynamické a posouvá se při zakládání každého nového orgánu.
Zakládání listů na vrcholu má velmi přísnou organizaci. Listy se zakládají
v tunice periferní zóny, v pravidelných uhlových vzdálenostech (obr. 1-13 a 1-14). Pravidelné umístění každého nového listového základu (primordia) ve stejné úhlové vzdálenosti od předchozího listu se nazývá fylotaxe. Ve snaze vysvětlit mechanizmus této
pravidelnosti byly vysloveny různé teorie.
Jedna z nich předpokládá gradienty inhibičních látek difundujících z vrcholu a
z rostoucích listových primordií a zamezujících tvorbu nového listu až do místa dostatečného zředění těchto látek. Prvním kandidátem na takovou látku s morfogenními
účinky je fytohormon auxin.
Druhá teorie poukazuje na existenci směrovaných mechanických sil
v rostoucím vrcholu, proměnlivých v průběhu tvorby orgánů a vytvářejících podmínky
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v cytoskeletu a v buněčné stěně pro další směrovaný růst, pro vznik „hrbolů“, tj.nových
primordií - což se pravidelně opakuje po dosažení stejných mechanických podmínek na
vrcholu. Mechanizmem fylotaxe je tlak a tah, který v tunice při růstu vzniká a ovlivňuje
uspořádání cytoskeletu a celulózy. Plošný růst tuniky je následek její antiklinálního dělení a právě tunika hraje důležitou roli v listové organogenezi. Mechanické vlastnosti
stěny zakládajícího se listu podmiňují tak vznik následného listového základu v určité
vzdálenosti od předchozího.
Další pohled na fylotaxi poskytuje studium genů, které regulují zakládání a
růst listů. Například gen KNOTTED1(KN 1) se vypne v buňkách, které patří nebo budou
patřit listovým primordiím. Jeho exprese je negativně regulována produktem jiného genu ROUGH SHEATH 2 (RS2). Podobnou lokalizaci exprese mimo listová primordia jeví
také gen STM. Naproti tomu transkripce genu pro stěnovou bílkovinu expansin je zvýšena tam, kde se bude zakládat nový list. Podobnou lokalizaci mají také některé geny
kódující enzymy cukerného metabolizmu.
Všechny tyto přístupy ke studiu fylotaxe mají oporu v experimentálních důkazech, dosud však chybí celkové vysvětlení. Geometrická pravidelnost zakládání a
uspořádání listů na stonku, fylotaxe, nabízí řadu možností matematických popisů. Některým parametrům takových popisů lze přisoudit fyziologický význam. Mezi ně patří úhel
divergence (divergence angle), tj. úhel, který svírají spojnice středů dvou následně založených listových primordií (základů listů) se středem vrcholu. Je to také plastochronový poměr (plastochron ratio), tj. poměr vzdálenosti středů dvou následných listů od středu vrcholu. Fyziologický smysl má rovněž index fylotaxe (phyllotaxis index) vyjadřující ontogenetickou proměnlivost fylotaxe a podíl obvodu periferní zóny, kterou nové listové primordium zaujímá (obr. 1-13).

Obr. 1-14. A:Periklinální dělení v druhé vrstvě
tuniky jako počátek zakládání listu. B: První fáze
růstu listového primordia (buňky, z nichž se
diferencuje prokambium, jsou označeny tečkami).

Obr. 1-13. Průřez vrcholem lomikamene
s listovými základy (primordi) a rostoucími listy v
tom pořadí, v jakém se na vrcholu založily; α –
úhel divergence, a,b - vzdálenosti dvou
následných primordií od středu.

Listy se zakládají v tunice periferní zóny. Celý děj začíná změnou směru dělení
jedné nebo několika málo buněk (obr. 1-14A). Plošný růst povrchových vrstev na vrcholu
je v tomto místě vystřídán periklinálním dělením (nové buněčné stěny jsou rovnoběžné s
povrchem) a vyboulením budoucího listového základu (obr. 1-14 B). Jeho vzdálenost od
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vrcholu a obvodové vzdálenosti středů dvou po sobě následujících listů jsou ve vegetativní
fázi stálé a jsou charakteristické pro druh. Doba mezi založením dvou po sobě následujících
listů, zvaná plastochron, je naopak proměnlivá v závislosti na podmínkách růstu a zejména
závisí na teplotě. Plastochron je tedy jednotkou biologického času odpočítávaného zakládáním listů na vrcholu. Obvykle jeden plastochron trvá jeden až několik dní.

Obr. 1-15. Zleva doprava ontogenetické změny a
tvaru listů u tří různých druhů.

Obr. 1-16. List mutantu tabáku (B) ve srovnání
s normálním listem (A). Mutace postihla průběh
buněčného cyklu, nenarušila však diferenciaci
buněk (srovnej stejně vyvinutou žilnatinu).

Od samého začátku je zakládání listu provázeno diferenciací prokambia, které spojuje nový list s rostoucím stonkem a je prvním krokem diferenciace systému vodivých drah v
listu (obr. 1-14 B).
Listy mají ukončený, determinovaný, růst. Zatímco způsob zakládání a počátečního růstu primordií je velmi stálý, konečná morfologie listu závisí na lokálních gradientech rychlostí dělení buněk a je snadno ovlivnitelná vývojem a vnějšími podmínkami.
Změny tvaru listů podél stonku prozrazují, že v průběhu ontogeneze se program růstu listů
mění (obr.1-15). Odchylky od normálního průběhu růstu lze zachytit i u mutantů se změnou
tvaru listů (obr. 1-16).
Zakládání pupenů se děje také v periferní zóně, většinou o jednu vrstvu buněk
hlouběji než zakládání listů. Pupeny se objevují v úžlabí listových primordií se zpožděním
jednoho až několika plastochronů. Založený pupen je tedy oddělen od vlastního meristému
již částečně diferencovaným pletivem (obr. 1-17). Zpoždění závisí na genotypu a na ontogenezi rostliny. Před nástupem reproduktivní fáze se zpoždění zmenšuje a pupeny se stávají
součástí vlastního vrcholu. Buňky pupenového primordia mohou se odlišovat od ostatních buněk meristemu. Například u Chenopodium rubrum se vyznačují naprostou absencí škrobu.
Většina rostlin (možná všechny) vytváří pupenové základy v úžlabí všech listů.
Dokonce i zdánlivě „prázdná“ úžlabí jeví stopy redukovaných pupenů. Díky axilárním
meristemům mají rostliny velkou regenerační kapacitu. Kromě toho při poranění, řízkování apod. se mohou tvořit adventivní pupeny (obr.1-18). I v tomto případě je bývalé
úžlabí listu zvláště predisponováno pro vznik pupenu.
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Obr.1-18.Vznik adventivních pupenů po
poranění

Obr. 1-17. Zakládání a počáteční růst úžlabních
pupenů

Růst založeného pupenu trvá různě dlouho. Někdy pupen nepřesahuje mikroskopické rozměry. Takové pupeny se mohou aktivovat, když dojde k poškození rostoucího vrcholu
rostliny. Většinou v pupenech ještě pokračuje buněčné dělení a zakládají se v nich listy i
další úžlabní pupeny, případně reproduktivní orgány. Takové pupeny již vidíme pouhým
okem. Když ještě následuje dlouživý růst internodií a růst listů, pupeny vyrůstají ve větve
s dospělými listy a úžlabními pupeny. Takový růst pupenů je často vázán jen na určitou vývojovou fázi, např. odnožování, kvetení nebo jarní rašení víceletých rostlin.
Spícími pupeny nazýváme takové pupeny, v nichž ustal růst a organogeneze a
které se mohou znovu aktivovat, když pro to nastanou vhodné podmínky (sezónní nebo
ontogenetické). Jak bylo řečeno již dříve, důležitou roli v růstu pupenů hraje hormonální regulace. Auxin brání růstu pupenů (hlavně dokud nedosáhnou určité velikosti), cytokinin podporuje růst pupenů (hlavně nad jeho zdrojem). Vymanění z apikální dominance je doprovázeno specifickou genovou expresí, která je lokalizována nejen do těchto
pupenů, ale i do vodivých pletiv, která vznikají jako jejich spojení se stonkem. Souvislost růstu pupenů s diferenciací vodivých pletiv byla mnohokrát prokázána.
Internodia vznikají na vrcholu tak, že
se listy postupně zakládají v určitých
vertikálních vzdálenostech od sebe.
Rostou dělením a prodlužováním buněk.
Největší podíl na počátečním růstu internodií má dělení a prodlužování buněk
v subapikální části, tj. pod vrcholovým
meristémem.

Obr. 1-19.Proměnlivost konečné délky internodií
podél rostliny

Průběh růstu internodií závisí na podmínkách prostředí, ale především podléhá
ontogenetickým změnám rostliny (obr. 1-19.). Častý je výskyt krátkých internodií a pří13
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zemní růžice listů ve vegetativní fázi a pozdější prodlužování internodií před tvorbou
květenství. Vlastní květ pak představuje sérii velmi zkrácených internodií s listy přeměněnými v květní orgány.
Při přechodu do reproduktivní fáze nastávají změny ve vrcholech stonku.
Zrychluje se buněčné dělení. Největší zrychlení, až několikanásobné, nastává v centrální
zóně. Zrychluje se také zakládání listů a zvláště zakládání pupenů. Zakládání květenství
znamená větvení vrcholu. Mění se také růst internodií. Po založení květních kruhů naposled pestíků, končí organogenní funkce vrcholu (obr. 1-20 a obr. 1-21). Více v kapitolách
12. a 13.

Obr. 1-20. Zakládání květenství (A) a květu (B) u Chenopodium rubrum.

Obr. 1-21. Obrázky z rastrovacího elektronového mikroskopu ukazují přechod
k reprodukci se u rostlin s různou morfologií květonosného stonku.
A - Triticum aestivum, B - Capparis spinosa
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1.4.

REGENERAČNÍ SCHOPNOSTI ROSTLIN

Reakce rostlin na drastické porušení celistvosti se využívají v biotechnologiích.
Používá se soubor technik kultivace orgánů, tkání a buněk, ze kterých posléze mají regenerovat celé rostliny.
Jedním ze způsobů množení rostlin je zakořeňování řízků, kterým lze získat velké
množství genotypově totožného potomstva z jedné rostliny. Takové množení materiálu
patří k tradičním metodám zahradnictví. Tvorbu adventivních kořenů na řízcích podporuje aplikace roztoku auxinů. Mezi faktory, které ovlivňují zakořeňování patří také místo
odběru z mateřské rostliny.
Podobně lze regenerovat celé rostliny ze stonkových řízků s pupenem nebo jen
z izolovaných pupenů. Izolace samotných meristémů bez okolních listů již vyžaduje dodání chybějících živin a fytohormonů a složitější aseptické postupy. Meristémová metoda
množení se používá pro ozdravění materiálu. Využívá toho, že vstup patogenů do vrcholových meristémů je u rostlin ztížen.
Celou rostlinu lze regenerovat teoreticky z kterékoli části rostliny, z kteréhokoliv
pletiva či buňky. Tato schopnost rostlin se nazývá totipotence rostlin. Pro každý genotyp
a také pro různá výchozí pletiva je třeba vyzkoušet postupy regenerace, tj. složení živné
půdy, teplotu a osvětlení a upřesnit dávkování fytohormonů, především auxinů a cytokininů.
Nezbytným stupněm regenerace je vytvoření organizovaných vrcholů. Z chování
izolovaných částí rostlin, asepticky kultivovaných "in vitro", se můžeme více dozvědět
o vzájemném působení orgánů, o tom, co po izolaci chybí a co je třeba dodat pro zdárný
průběh organogeneze ve zkoumaném pletivu. Dovídáme se např. o hormonální regulaci
vztahů mezi kořeny a nadzemní částí rostliny, o nezbytnosti přísunu auxinu ze stonku pro
růst kořenů a přísunu cytokininů z kořenů do nadzemní části. Můžeme studovat mechanismy rozhodování mezi alternativními cestami morfogeneze a poznávat mechanismy
diferenciace na buněčné a tkáňové úrovni (obr. 1-22).

Obr. 1-22. Izolované kultury tabáku. a - kousek izolovaného stonku tabáku přeneseného asepticky
do zkumavky na živnou půdu; b - Je-li v půdě hodně auxinu a málo cytokininu, roste hodně kalus; c Při nízké koncentraci cytokininu a vysoké koncentraci auxinu rostou hlavně kořeny; d - Při nízké koncentraci
auxinu a vysoké koncentraci cytokininů tvoří se větší počet olistěných výhonů, kořeny chybí; e - Bez cytokininu se růst zastavuje
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1.5.

POLARITA JAKO DŮLEŽITÁ VLASTNOST BUNĚK, ORGÁNŮ A
CELÝCH ROSTLIN

U suchozemských rostlin se polarita uplatňuje při uchycení rostlin v zemi a při
správném uspořádání a koordinaci růstu všech její částí. Existenci horního a dolního pólu
v rostlině (fyziologického vrcholu a fyziologické báze) dokazuje chování řízků (obr. 123). Totéž místo na rostlině může být při odběru řízku "nahoře" nebo "dole" podle vzájemné polohy obou řezů (obr. 1-23B).
Obr. 1-23. A - Pupeny raší poblíž
horního konce řízku, adventivní
kořeny se zakládají na dolním
konci. Polarita je zachována bez
ohledu na zemskou tíži (vrba). B
- Rozřežeme-li rostlinu na řízky s
jediným párem listů a pupenů,
získáme několikanásobné opakování
bazálního
konce
s adventivními kořeny, bez ohledu
na původní umístění v rostlině.
Na řízcích z různých částí rostliny
množství vytvořených kořenů a
také růst pupenů se často výrazně
liší, mluvíme o gradientech růstu
podél rostliny. Také gradienty
jsou projevem polarity celé rostliny (krtičník).

Obr. 1-24. Polarita semenných rostlin vzniká v průběhu embryogeneze Již při prvním dělení oplozeného vajíčka vidíme bazální (bas) a
apikální (ap) konec embrya. Je předurčena polohou a polárním uspořádáním vajíčka v semeníku. Polarita je zachována při dalším vývoji embrya a při utváření kořenového a stonkového vrcholu embrya v semeni.
Tímto způsobem se polarita dědí.

Mechanismus vzniku polarity se dá nejpohodlněji studovat u volných buněk, např.
u zygoty hnědé řasy Fucus (obr. 1-25.). Polarita vzniká ve volně plovoucí buňce zygoty
teprve poté, co je vystavena směrovanému signálu. Signálem může být dotek dna nebo
světlo, které proniká s hladiny. Růst rhizoidů (směrem k místu mechanického tlaku nebo
směrem odvráceným od dopadajícího světla) je výsledkem zpracování vnějšího signálu a
dává vznik polaritě, která pak trvá po celý život jedince.
Začátkem vzniku polarity buněk je vyvolání polární sekrece. Směrovaný
signál z okolí buňky ovlivní membránové kanály citlivé na určité dráždění. Změny
v transportu iontů ovlivňují elektrochemickou polaritu membrán, která dále podporuje
směrovaný transport iontů, především K+,Cl- a Ca2+. Další změny představují směrovaný transport vesikulů a jsou již viditelné na úrovni cytologických struktur. Pokračují
asymetrickým dělením na dvě nestejné buňky. Pro vznik polarity je nezbytná správná
funkce cytoskeletu a Golgi, jakožto orgánů vnitrobuněčné sekrece.
Polarita může být také navozena asymetrickou polohou jádra. Názorně to ukazují
výsledky mikrochirurgie jednobuněčné řasy Acetabularia (obr. 1-26).
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Obr. 1-25. Působení vnějšího signálu, např.světla, vyvolává u oplozeného vajíčka řasy Fucus růst rhizoidu
na zastíněné straně. Osvětlení z jedné strany (a) vyvolává nejdříve asymetrické změny v cytoplasmatické
membráně. O počínající polarizaci buňky vypovídá tok iontů, především Ca2+ a elektrický proud (b). Přítomnost iontů vápníku má význam při aktivaci proteosyntézy. Do určité doby se polarita může měnit, jestliže se
změní poloha buňky vůči směru signálu. Později se objevují první známky asymetrie v cytologii buňky: na
rhizoidálním konci se hromadí vesikuly, obsahující enzymy a jiné látky pro růst stěny a rovněž mikrofilamenty (c). Po těchto strukturálních změnách je polarita již neměnná (předtím se může měnit, jestliže buňka
změní polohu vzhledem ke směru signálu). První dělení zygoty znamená diferenciaci rhizoidu (d).

Obr. 1-26. Jádro řasy Acetabularia je umístěno v
rhizoidálním konci buňky; na apikálním konci stopky
je klobouček. Jestliže se vyoperované jádro implantuje do horního konce vyříznuté stopky, regeneruje
rhizoid místo kloboučku, tj. rhizoid regeneruje tam,
kde je jádro.

U vyšších rostlin je polarita buněk koordinována celistvou rostlinou. Důležitým
faktorem se stává polární transport auxinu, který probíhá od fyziologického vrcholu rostliny směrem do kořenů, tedy ve stonku bazipetálně, v kořeni akropetálně,
tj.ke kořenovým vrcholům (Obr.1-27).

Obr. 1-27. Na segmenty koleoptile
s fyziologickým vrcholem (A) a fyziologickou
bází (B) jsou umístěny agarové bločky s radioaktivním auxinem. Pohyb auxinu do agarového
bločku umístěného na opačnému konci je možné naměřit jen tehdy, když je zdroj auxinu
"nahoře", bez ohledu na polohu segmentu
vzhledem k zemské tíži.

Transport auxinu probíhá v podélných řadách buněk parenchymatického pletiva. Na spodní straně těchto buněk jsou totiž v plazmatické membráně soustředěny bílkovinné komplexy, které fungují jako přenášeči auxinu ven z buňky (angl. efflux carriers). Díky tomuto asymetrickému rozložení přenášečů auxinu z buňky ven, probíhá
výtok auxinu směrem dolů.
Při dělení buněk se přenášeči auxinu z buňky znovu objeví na spodních koncích obou dceřinných buněk. Při zakládání laterálních orgánů, např.kořínků, přesouvá se
umístění přenašečů ve vznikajících základech o 90 stupňů, na nový fyziologický konec
buňky, takže základní směr toku auxinu od fyziologického vrcholu k fyziologické bázi
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je zachován. Takové „přesuny“ umožňují neustálý (zřejmě dosti rychlý) pohyb bílkovin
přenášečů mezi vnitrobuněčnými kompartmenty a plazmatickou membránou.
Polární transport auxinu určuje nejen samotnou polaritu rostliny a vztah mezi
kořeny a nadzemní částí rostliny, ale také mnoho růstových procesů. Je základem tropizmů (ohybů rostlin). Je významným mechanizmem apikální dominance (dominantní
je ta ze dvou větví, která transportuje více auxinu). Narušení transportu auxinu má za
následek dezorganizaci fylotaxe: buď se primordia zakládají v celé periferní zóně kolem
dokola, bez dodržování úhlu, nebo se nezakládají vůbec a vrchol roste jen do výšky.
Polarita embryí je rovněž podmíněna přítomností a transportem auxinu. Polární transport
auxinu z apikálního zdroje určuje také směr diferenciace vodivých pletiv při tvorbě nových fytomerů (obr. 1-28).

Obr. 1-28. Diferenciace prokambia
(tečky), floému (svislé čárky) a
xylému
(vodorovné
čárky)
v průběhu růstu stonku.

Diferenciace xylému a floému je závislá na zdroji auxinu. U intaktních rostlin jsou
zdrojem rostoucí části prýtu, především pupeny. Význam polárního toku auxinu
při diferenciaci vodivých pletiv je patrný po poranění stonku a při manipulací se zdroji
auxinu, ať již přirozenými nebo syntetickými (obr. 1-29).
Diferenciace vodivých pletiv a jejich transportní funkce při pohybu látek na velké
vzdálenosti má význam pro udržení polarity celých rostlin.

Obr. 1-29. Regenerace xylému přerušeného zářezem
sleduje nejkratší možný směr dolů od zdroje auxinu.
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11. ONTOGENEZE I: VEGETATIVNÍ FÁZE,
FOTOMORFOGENEZE
Ontogeneze je vývoj jedince. Ontogenetické změny, kterými rostlina prochází
od svého zrodu přes dospívání, reprodukci až k stárnutí a odumírání, se uskutečňují
s pomocí základních regulačních mechanismů růstu a vývoje. Hormonální regulace růstu
při klíčení, při růstu květního stonku nebo embrya v semeni se děje za spoluúčasti týchž
pěti skupin fytohormonů, o kterých byla řeč v kapitole Regulace růstu. Znovu připomínáme, že je to regulace růstových aktivit v rostlině, která je hlavním prostředkem k řízení
průběhu ontogeneze a k přizpůsobení vývoje různých rostlinných forem svému prostředí.
Během evoluce rostlinstva na Zemi vzniklo mnoho různých strategií přizpůsobení
ontogeneze sezónním změnám klimatu. Projevy ontogeneze rostlin jsou proto neobyčejně
pestré. Dědičné rozdíly najdeme nejen mezi taxonomickými skupinami, ale i mezi ekotypy téhož druhu, pocházejícími z různých stanovišť.

11.1 DORMANCE A KLÍČENÍ SEMEN
Klíčení semen začíná příjmem vody - bobtnáním. S příjmem vody se aktivují enzymy, hydrolyzuje se škrob, bílkoviny a lipidy a vznikají osmoticky účinné látky, které
dále urychlují příjem vody. Fytohormony, které se v semenech ukládaly v mateřské rostlině v konjugované formě, se při klíčení uvolňují z konjugátů. Molekulární změny
v chromatinu připravují replikaci DNA a dělení buněk v klíčku a jeho růst. Klíčení je tedy
souborem mnoha procesů.
Kulturní rostliny byly šlechtěny na dobrou klíčivost. Avšak většina rostlin v přírodě má více nebo méně výraznou dormanci semen, která umožňuje posunout růst nové
generace až do bezpečného ukončení zimního nebo jinak nepříznivého ročního období.
Dormance semen se tak podílí na sezónnosti vegetační doby.
Rostliny mají mnoho způsobů regulace dormance. Ekodormance je způsobena
pouze okamžitým nedostatkem nějakého faktoru, potřebného ke klíčení, např. vody, kyslíku, dostatečné teploty. Taková "dormance" se dá odstranit dodáním chybějícího faktoru.
Jiným typem dormance je dormance obalového typu. Její příčinou je tvrdost
a neprostupnost osemení. Zkrátit nebo úplně odstranit tuto dormanci lze poškozením
osemení, obrušováním, napichováním nebo chemickým naleptáním. Mechanické poškození se používá v pěstitelské praxi (např. u cukrovky, jetele, lísky). Naleptání koncentrovanou kyselinou sírovou se používá např. u oblíbené pokusné rostliny Pharbitis nil, jejíž
tvrdá semena po 10-30 minutách působení kyseliny sírové se stanou propustnými pro
vodu a plyny, aniž by se přitom poškodil klíček. Jiným vhodným ošetřením může být několikahodinové vymývání inhibitorů ze semen tekoucí vodou.
Dormance embryonálního typu je dána klidovým stavem embrya a nedá se odstranit ani promýváním semen ani poškozením osemení. Kyselina abscisová (ABA) hraje
důležitou úlohu při indukci dormance semen v pozdních fázích embryogeneze. Značné
množství ABA se hromadí ve zrajícím semeni ztrácejícím vodu. Nezralá embrya nemají
ještě vyvinutou dormanci a snadno klíčí in vitro po izolaci ze semen. Dodání ABA kulturám izolovaných nezralých embryí zvyšuje jejich dormanci. Důležitost ABA v indukci
dormance dosvědčuje také viviparie, tj. předčasné klíčení na mateřské rostlině, které se
vyskytuje u mutantů s nedostatečností v biosyntéze ABA. Dormance embryonálního původu se vysvětluje tím, že ABA indukuje proteosyntézu specifických polypeptidů, které
se vážou na bílkoviny v semeni a chrání je před destrukcí či změnou v aktivní enzym.
Vzniká tak pravá hluboká dormance semen. Její příčinou není pak jen ABA, ale tran1
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skripce indukovaná tímto fytohormonem. Dodání ABA působí však také inhibičně na
klíčení celých semen (viz Kap.2) a podmínky, které indukují zvýšení hladiny ABA v semeni (např. anaerobióza), snižují klíčivost.
Mezi rostlinami jsou výrazné genetické rozdíly v regulaci dormance embrya.
U některých rostlin je dormance omezena na dobu embryogeneze, u jiných přetrvává
ve zralých semenech. Rozmanitost je mimo jiné dána tím, že semena různých druhů
opouštějí mateřskou rostlinu v různé fázi vývoje, např. orchidej má nezralé embryo, tabák
má ještě zčásti nespotřebovaný endosperm, hořčice již endosperm spotřebovaný.
Giberelin působí v semenech opačně než ABA, tj., mobilizuje rezervy. V obilce
vyvolává ve vrstvě aleuronových buněk indukci transkripce genů pro α-amylázu (viz Kap
2.). Stimuluje klíčení semen i u mnoha rostlin dvouděložných, avšak reakce není tak výrazná jako u obilek
Cytokinin rovněž může stimulovat klíčení. Společné pro obě tyto skupiny fytohormonů je stimulace buněčného dělení. Stimulační účinky mají také polyaminy.
Při klíčení pomáhá někdy slabé okyselení, osmotika působí naopak inhibičně.
Dormance semen se velmi často projevuje jako požadavek dlouhodobého působení snížených teplot, odpovídajících někdy až délce celého zimního období. V experimentálních podmínkách je toto období různě dlouhé, optimální jsou teploty slabě nad
nulou, semena musí být vlhká. Takové ošetření semen se nazývá stratifikace a používá
se v praxi u lesních a ovocných dřevin, které mají velmi hlubokou dormanci embryonální.
Méně výrazný požadavek snížených teplot pro klíčení má mnoho bylin, mimo jiné také
Arabidopsis thaliana. Mutanti Aradobidopsis s nedostatečností v biosyntéze ABA tento
požadavek ztratili. Opětovně se ukazuje spojitost ABA s dormancí.
Při regulaci klíčení se uplatňuje souhra regulačních mechanismů. Příkladem interakce ABA a GA je klíčení obilky (viz kapitolu Regulace růstu). Jiným příkladem je
urychlení stratifikace u ovocných dřevin, např. jabloně, díky ošetření semen giberelinem,
cytokininem nebo ethylenem.
U některých rostlin je podmínkou klíčení střídání vyšších denních a nižších nočních teplot. Například zdlouhavé a nerovnoměrné klíčení Chenopodium rubrum se dá
zkrátit až na 2 -3 dny denním střídáním teploty 30/10 oC. U některých fotoperiodicky
citlivých druhů např. Chenopodium album, je klíčení závislé na fotoperiodě v období embryogeneze na mateřské rostlině. O fotoperiodismu pojednává následující kapitola.
Fotomorfogeneze hraje při klíčení významnou úlohu. Je to obecný regulační mechanismus, který provází celou ontogenezi rostlin. K objasnění fotomorfogeneze kdysi
značnou měrou přispělo studium vlivu světla na klíčení semen. Proto ucelený výklad fotomorfogeneze je zařazen hned za kapitolami o dormanci.

11.2 DORMANCE PUPENŮ
Dormance pupenů je potlačení růstu v pupenech i za podmínek příznivých
pro růst. Je zvlášť významná u dřevin. Dormance pupenů má podobný význam pro vymezení vegetační doby jako dormance semen. Podobně jako dormance semen je dormance
pupenů regulována pomocí hormonálních, teplotních a světelných signálů. Projevy pupenové dormance jsou však složitější. Jsou znásobeny korelačními vztahy uvnitř pupenu a
mezi orgány přezimující rostliny.
Obecně můžeme rozeznat tři fáze dormance: 1) letní dormance, zvaná též korelativní dormance, která představuje inhibici pupenů dospělými listy a řídícím terminálním pupenem výhonu. Lze ji odstranit odlistěním nebo dekapitací. 2) Pravá dormance je
hluboká. Je provázena změnami na buněčné úrovni. Přestává dělení buněk, hromadí se
rezervní látky, nastává inaktivace plazmodesmat. Hluboká dormance se nedá překonat
příznivými růstovými podmínkami ani ošetřením fytohormony. 3) Postdormance se dá
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ovlivnit podmínkami vhodnými pro rašení, např. vyšší teplotou. Giberelinem nebo cytokininem je rovněž možné urychlit průběh postdormance.
Vstup do dormance bývá spojen s vodním deficitem, který nastává při poklesu
teploty v půdě. V té době stoupá ABA v rostlině. Je možné někdy prohloubit dormanci
pomocí ABA. Krátká fotoperioda může být signálem pro vstup do dormance. Ukončení
dormance lze v některých případech urychlit dlouhým dnem nebo giberelinem. Také aplikací cytokininů můžeme podpořit růst pupenů, pokud nejsou v hluboké dormanci.

11.3 FOTOMORFOGENEZE
Fotomorfogeneze je regulace růstu a utváření rostlin světlem. Podobně jako při
fotosyntéze, sluneční záření určité vlnové délky je pohlcováno barevným fotoreceptorem.
Na rozdíl od fotosyntézy, při které světlo je zdrojem energie, stačí k fotomorfogenezi
energeticky mnohem chudší světelné signály. Při fotomorfogenezi nejde o přírůstky
hmoty, ale o její distribuci. Růstové a vývojové reakce, navozené fotochemickou modifikací fotoreceptoru pak vyžadují energii a čas pro průběh celé kaskády přenosu signálu a
pro realizaci růstu. Názorným příkladem je soubor růstových reakcí klíční rostliny, která
využívá zásoby ze semene a připravuje se k autotrofnímu způsobu života (obr. 11-1A, B).
Pro některé fotomorfogenetické reakce stačí 5min. světla slabé žárovky denně,
jiné, např. zelenání, vyžadují více světla.
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Obr.11-1B Vlevo klíční rostlina bramboru čerpá
živiny z hlízy a to ji umožňuje delší přežití ve
tmě.Tvoří stejný počet internodií jako na světle, ale
jinak má všechny znaky etiolované rostliny.Vpravo
fotomorfogeneze na světle.

Obr.11-1A. Hořčice klíčící ve tmě, etiolovaná(vlevo), a na světle (vpravo).. Fotomorfogenetické reakce (t.j. reakce na světlo) zahrnují narovnání a
zkrácení hypokotylu, vzpřímení plumuly (narovnání
háčku), růst děloh, růst listů v plumule (vrcholovém
pupenu) zelenání (vývoj chloroplastů), diferenciaci
pletiv vodivých a mechanických, růst trichomů,
biosyntézu anthokyanu

Fotoreceptory v oblasti modrého a blízkého UV světla jsou kryptochrom,
který se účastní hlavně v morfogenezi klíčních rostlin při jejich přechodu k autotrofii, a
fototropin, s funkcí v tropizmech a v regulaci průduchů. Fotoreceptorem červeného
světla je fytochrom, který hraje důležitou roli v regulacích růstu a vývoje a je také nejlépe charakterizovaným fotoreceptorem fotomorfogeneze.

11.4 FYTOCHROM
Fytochrom je chromoprotein, jeho chromoforem je otevřený tetrapyrol(obr. 112), který je kovalentně vázán na protein. Molekulová hmotnost monomeru fytochromu je
124 kDa, v rostlině se nachází jako dimer (obr. 11-2C). Vyskytuje se ve dvou konformačních formách, v neaktivní formě absorbující červené světlo s maximem ve vlnové
délce λmax = 660 nm (red absorbing phytochrome, Pr, P660, forma cis,) nebo v aktivní
formě absorbující dlouhovlnné červené světlo s maximem ve vlnové délce λmax = 730 nm
(far red absorbing phytochrome, Pfr, P730, forma trans) (obr. 11-3).
Historické pojmenování podle vlnové délky maxima absorpce se používá, i když se dnes jeví jako
neodpovídající zjištěným údajům o různých fytochromech - viz dále.
Obr. 11-2. A Struktura chromoforu fytochromu; přeměna z formy cis na trans je začátkem příjmu signálu
fytochromem. B- Chromofor je vázán na bílkovinu v N-doméně; tato její část je konzervativní a probíhají
v ni fototransfomační děje; C-doména je místem vazby dvou monomerů na dimer, má větší variabilitu a je
sídlem regulace přenosu signálu. C - Model dimeru fytochromu
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Obr. 11-3. Absorpční spektra obou
forem fytochromu. Křivky absorpce se
zčásti překrývají a v oblasti 600-700 nm
se vyskytují zároveň obě formy. Při
změně vlnové délky záření dochází k
posunu rovnováhy mezi formami, nikoliv k úplné přeměně

Obr. 11.4. Přeměny fytochromu

tma
R, FR
R, FR, R, FR
R, FR, R, FR, R, FR, R, FR

R
R, FR, R
R, FR, R, FR,R
R, FR, R, FR, R, FR, R, FR, R

Obr. 11-5. Pokus se střídavým ozařováním semen salátu odrůdy Grand Rapid světlem červeným (R) a
dlouhovlnným červeným (FR). Fytochrom přechází na červeném světle do své aktivní formy Pfr, při které
semena klíčí, a na dlouhovlnném červeném světle se vrací do neaktivní formy Pr. Klíčení, které je závislé na
aktivní formě fytochromu Pfr nastane tehdy (miska vpravo), když poslední bylo červené světlo ®, které má
λmax = 660 nm), poslední ozáření světlem FR (λmax = 730 nm) naopak klíčení inhibuje (miska vlevo). Reverze musí nastat dříve, než se rozběhne přenos a zpracování signálu k zahájení klíčení. Doby osvětlení v
tomto klasickém pokusu byly : R - 1min, FR - 5min.
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Fytotochrom vratně přechází z jedné formy v druhou. Ve vratných reakcích
je červené světlo absorbováno fytochromem Pr a způsobuje jeho přeměnu na Pfr,
který absorbuje dlouhovlnné červené záření a jeho působením se mění na Pr (nebo
pomaleji ve tmě). Ve většině fotomorfogenetických reakcí aktivní formou je Pfr. Je to také
labilnější forma, která z velké části podléhá destrukci na světle. Při biosyntéze se tvoří Pr
(obr. 11-4).
Vratné přeměny fytochromu jsou základem fyziologických reakcí (obr. 11-5). Podobné fotoreverzibilní reakce zprostředkované přeměnami fytochromu jako je uvedený
příklad salátu Grand Rapid byly popsány také při rozvinutí mladých trubkovitě svinutých
listů ovsa a u některých regulací ontogeneze mechů, kapradin a kvetoucích rostlin.
Rovnováha mezi aktivním a neaktivním fytochromem je závislá na spektrálním
složení světla dopadajícího na rostliny. Množství aktivního fytochromu v rostlině je
také regulováno rychlostí biosyntézy, rychlostí rozkladu aktivní formy. Aktivní forma
fytochromu (Pfr) reguluje mimo jiné také biosyntézu fytochromu (do formy Pr). Zpětnovazebná regulace množství fytochromu v rostlině spočívá v tom, že rychlost transkripce
genů pro fytochrom klesá s přibývajícím množstvím Pfr.
Fyziologické reakce více závisí na podílu fyziologicky aktivní formy fytochromu než na jeho absolutním množství. Poměr forem fytochromu se v rostlinách
ustavuje podle poměru toků fotonů v oblastech kolem 660 nm (R) a kolem 730 nm (FR)
ve světelném záření dopadajícím na rostliny. Růstové reakce mohou být pozitivní nebo
negativní (příklad inhibice dlouživého růstu hypokotylu klíční rostlinky).
Molekulární metody rozšířily poznatky o fytochromu. Ukázalo se, že ani v rámci
jedné formy není populace molekul fytochromu jednotná. U Arabidopsis thaliana bylo
nalezeno 5 různých genů pro apoprotein fytochromu. Byly označeny A,B,C,D,E. První tři
byly studovány detailněji. Fytochromy se dají od sebe odlišit imunochemicky. Liší se také
stabilitou na světle, fotorecepčními vlastnostmi a fyziologickou funkcí (Tab. 11-1).
Chromofor je u všech stejný a podléhá stejným přeměnám.
Tabulka 11-1. Fytochromy kódované různými skupinami genů
Označení

Vlastnost

Výskyt

Relativní množství
ve tmě
na světle

Fytochrom A
Fytochrom B
Fytochrom C

fotolabilní
fotostabilní
fotostabilní

v etiolovaných rostlinách
v zelených rostlinách
v zelených rostlinách

500
10
1

5
10
1

Klasická absorpce červeného světla (max. 660 nm) pro přeměnu fytochromu do
aktivní formy se připisuje fytochromu B, kdežto fytochrom A v aktivní formě absorbuje
záření vyšších vlnových délek (nad 700 nm). Fytochrom A je fotolabilní a nejvíce se liší
od ostatních fytochromů. Nejenže podléhá rychlejší destrukci na světle, ale také transkripce jeho genu je na světle snížena. Ve tmě je však v rostlině nejvíce zastoupen. Ostatní fytochromy jsou si pravděpodobně fylogeneticky příbuzné a jsou všechny považovány
za fotostabilní.
Poněvadž fotolabilního fytochromu je ve tmě asi 50krát více než fytochromů fotostabilních, týkají se poznatky získané z etiolovaných rostlin právě nejvíce fytochromu A.
Nachází se v rostlině všude, nejvíce je ho v rostoucích částech rostliny (obr. 11-6).
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Obr. 11-6. Poměrné množství celkového
fytochromu v různých částech etiolované
klíční rostliny hrachu.

O funkci jednotlivých
fytochromů můžeme usuzovat
z chování mutantů, které jsou
defektní v jednom genu pro
fytochrom. Např. mutant, který
se
vyznačuje
redukcí
fytochromu
B,
má
nedostatečnost ve vnímání
červeného záření (R) a špatně
rozpoznává
poměr
R/FR.
Nevnímá zastínění a na světle
má dlouhý hypokotyl, jako
kdyby rostl ve tmě, přestože fytochrom A a C je přítomen. Při ozáření světlem FR se
tento mutant chová normálně, z toho vyplývá, že vnímání FR není u něj poškozeno.
O významu fytochromů A a B ve fyziologických reakcích nejlépe vypovídají pokusy s mutanty deficientními v jednom fytochromu a prováděné ve světle ve vymezené
části spektra. Výsledky ukazují, že i v „jednoduchých“ fotomorfogenetických reakcích
jako je zastavení prodlužovacího růstu hypokotylu nebo stimulace klíčení semen fungují
oba fytochromy, každý podle sobě vlastních reakcí na světlo (obr. 11-7 a 11-8).

Obr. 11-7. Prodlužování hypokotylu normálních klíčících rostlinek Arabidopsis thaliana zastavuje se na denním i na červeném
světle (WT-L a WT-R). Mutanti
s poruchou biosyntézy fytochromu
B (phy B) nezastavují růst hypokotylu na červeném světle (R) ani
při zvýšení intenzity světla. Činí
tak na světle FR, kde tuto reakci
zajišťuje fytochrom A, i když k
tomu potřebuje o řád vyšší intenzitu světla. Naproti tomu mutanti
s poruchou biosyntézy fytochromu
A (phyA) nezastavují růst hypokotylu na světle FR ani při vyšších
intenzitách, ale činí tak na světle
R, kde tuto reakci zastane fytochrom B.
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Obr. 11-8. Klíčení semen Arabidopsis thaliana: funkce fytochromu B
spočívá ve stimulaci klíčení na červeném světle a inhibici na dlouhovlnném červeném světle, jak to odpovídá
klasické reakci klíčení salátu; fytochrom A funguje jako fotoreceptor
pro stimulaci klíčení v širokém rozmezí spektra a s velkou účinností.
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Obr 11-9. A nakonec znovu schéma přeměny dvou forem fytochromu s přihlédnutím k rozdílům mezi
fytochromem A (nahoře) a fytochromem B (dole) v reakci na oblast světelného spektra, ve vratnosti reakce a stabilitě aktivní formy

1.5. FOTOMORFOGENEZE V PŘÍRODĚ
Poměr R/FR ve světle dopadajícím na rostliny je velmi důležitou hodnotou pro
podmínky růstu a vývoje. Tento poměr se mění v průběhu dne, podle počasí a závisí na
ekologických podmínkách stanoviště. V následující tabulce jsou některé příklady z přírody. Ukazují, že rozdíly poměru R/FR v průběhu dne nejsou velké, ale zato vliv biologických faktorů je značný (Tab. 11-2).
Tabulka 11-2. Hodnoty ozářenosti a poměrné zastoupení záření s vlnovou délkou 660±10 nm a 730±10
nm z různých zdrojů a v různých lokalitách

LOKALITA
Denní světlo

Hustota toku fotonů
(µ
µmol.m-2.s-1)
1900
10

Poměr R/FR
1,19
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Západ slunce
Měsíční svit
Porost břečťanu
Půda v hloubce 5 mm
Jezera v hloubce 1 m:
Black Loch
Loch Boralie
Porosty polní
Porosty lesní

26,5
0,005
17,7
8,5
680
1200

0,96
0,94
0,13
0,88
17,3
1,2
0,1 až 0,5
0,1 až 0,75

V hustém porostu se výrazně zvyšuje podíl dlouhovlnného červeného světla ve
spodních patrech porostu (obr. 11-9) a snižuje se podíl Pfr . Vytahování klíčních rostlin
v hustém porostu nachází vysvětlení v rozdílné absorpci a fotolabilitě fytochromu A a B
(obr. 11-10). Také u starších rostlin pozorujeme, že se zastíněné rostliny více vytahují,
rostou za světlem a snaží se jakoby uniknout ze stínu. Prodlužují se také řapíky, listy bývají menší, větvení slabší. Zastínění lze napodobit přidáním dlouhovlnného červeného
světla (obr. 11-11).
Obr. 11-9. V hustém porostu
dochází nejen k celkovému
snížení ozářenosti, ale také
k relativnímu zvýšení podílu
dlouhovlnného záření

Díky tomu, že
fytochromy kódované
jednotlivými geny mají
různou stabilitu
a
odlišné křivky spektrální
závislosti přeměny Pr na
aktivní Pfr, mohou se
různě uplatnit v reakcích
s různým požadavkem
na ozářenost a spektrální
složení a přispívají k rozmanitosti fotomorfogenetických reakcí a k adaptabilitě rostlin.
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Obr 11.10. Růst klíční rostlinky
na volném prostranství (vlevo) a
ve stínu rostlin vyšších pater
(vpravo). Na plném slunečním
světle bohatém na červené světlo
se růst hypokotylu brzy zastavuje.
V porostu je značná část červeného světla odfiltrována vyššími
rostlinami a převažující světlo FR
je přijímáno především fytochromem A, který přechází do aktivní
formy právě při těchto vlnových
délkách (uprostřed), ale poněvadž
fytochrom A je na světle labilní,
uplatňuje se více fytochrom B a
ten se při nízkém poměru R/FR
mění ve svou neaktivní formu.
Proto se rostlinka vytahuje

Obr. 11-11. Rostliny Chenopodium album pěstované v konstantních podmínkách liší se přidáním
dlouhovlnného červeného světla.
Poměr R:FR ve spektru uveden
dole. Přidání různého množství
FR napodobuje růst při různém
zastínění: čím více FR, tím více
se rostliny vytahují.

Podle intenzity a trvání světelného signálu, se dají fotomorfogenetické reakce
rozlišit na reakce na 1)nízkou, 2)velmi nízkou a 3)vysokou intenzitu světla. Klasickou
vratnou reakcí na nízkou ozářenost je uvedený příklad klíčení semen salátu, při němž
semena reagují na 1 až 100 µmol. m–2. s–1 fotonů (low fluence reaction, LFR). Tato reakce je připisována fytochromu B, a také fytochromům C,D,E. Při klíčení se uplatňují
rovněž reakce na velmi nízkou ozářenost (very low fluence reaction, VLFR) tj. na tok
záření 10–4až 10–2 µmol.m–2.s–1 fotonů; pro ně postačí malé množství Pfr a tyto reakce již
nejsou vratné a jsou připisovány fytochromu A. Projevy fotomorfogeneze klíční rostliny
při přechodu k autotrofii také z velké části nejsou klasickou reakcí LFR, ale spadají do
kategorie reakcí HIR (high irradiance reaction), které vyžadují delší osvětlení, vyšší
intenzitu světla a zvýšení podílu FR ve spektru (obr. 11-12). Nejsou vratné působením
světla FR. V reakcích typu HIR je přesto fytochrom hlavním fotoreceptorem, jak ukazují
fytochrom-deficientní mutanti, kteří mají narušený přechod klíčních rostlinek k autotrofnímu způsobu života. Reakce HIR je připisována především fytochromu A.
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Obr. 11-12 Spektrální závislost
fotomorfogenetických reakcí. na
nízké ozářenosti (LFR) a na vysoké
ozářenosti (HFR).

Kladná reakce klíčení na červené světlo, jaká byla zjištěna u salátu odrůdy Grand
Rapid, není zdaleka u všech rostlin. Pozitivní vliv světla na klíčení byl nalezen u řady
rostlin z různých taxonomických skupin (např. u Rumex, Adonis, Fagus), naproti tomu
semena některých jiných rostlin špatně klíčí na přímém světle. Reakce klíčení na světlo
je závislá tom, v jakém stavu se nachází fytochrom v dormantních semenech, na hydrataci
semen, na teplotě. Ve vrstvě půdy, kam se semena v přírodě dostanou, nebývá absolutní
tma. A tak se při klíčení mohou uplatňovat reakce LFR i VLFR.

11.6. PŘENOS SIGNÁLU PŘIJATÉHO FYTOCHROMEM

Přeměnou neaktivního fytochromu v aktivní začíná kaskáda biofyzikálních a
biochemických a molekulárních dějů přenosu signálu, které vrcholí změnami růstu
a vývoje. Přenos signálu z fotoreceptoru až na vlastní fyziologickou reakci má pro různé
reakce různé trvání (vteřiny až týdny) a skládá se z různého počtu kroků. Signální kaskády fytochromů A a B nejsou totožné. Na signál přijatý jednotlivými fytochromy navazují
různé cesty přenosu signálu. Cesty přenosu signálu se dále větví, ale také setkávají v molekulárních interakcích. Viz : Příjem a přenos signálů ve 2. kapitole.
Fytochrom vyvolává rychlé fotoreverzibilní změny transmembránového potenciálu a změny toků iontů přes membrány. Přeměny fytochromu jsou následovány
změnami transmembránového potenciálu již po několika vteřinách. Změny v transportu
iontů přes membrány byly naměřeny po několika minutách. Byly ponejvíce studovány v
takových reakcích, které nejsou přímo spojeny s růstem. Například pohyb draselných
iontů, vyvolaný malou dávkou světla v červené oblasti spektra, mění osmotický tlak a řídí
pohyb vody v pletivech. Tyto změny jsou např. příčinou denních pohybů listů (viz dále
Fotoperiodismus). Zvýšení koncentrace cytosolického Ca2+ je součástí přenosu signálu při
růstových a vývojových reakcích.
Reakce probíhající v membráně jsou součástí regulací růstu a vývoje fytochromem. Přenosu signálu fotomorfogeneze se účastní G-proteiny a fosfoinositidinový signální systém. Důležitý význam prostředníka mezi změnami transportních vlastností membrán a indukcí růstových reakcí mají vápenaté ionty; účinkem aktivní formy fytochromu
se ionty Ca2+ uvolňují do cytosolu, tvoří komplexy s Ca-dependentními bílkovinami,
umožňují jejich enzymatickou aktivitu a spouští kaskádu fosforylačních reakcí v buňce.
Proces přenosu signálu završuje vznik bílkovin (nebo bílkovinných komplexů), které interagují s chromatinem a tím regulují transkripci.
Část přenosu signálu se může uskutečňovat v cytoplazmě, kde se fytochrom
prokazatelně vyskytuje a kde v aktivní formě tvoří shluky, interaguje s proteiny
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s fosforylační aktivitou a spouští tak kaskádu aktivačních pochodů proteinkinas. předpokládá se také kinasová aktivita samotného fytochromu v aktivní formě.
Fytochrom v aktivní formě se také zčásti přemísťuje do jádra. U fytochromu
B k tomu dochází po působení červeného světla, u fytochromu A hlavně po působení
světla FR. Působení fytochromů zprostředkovávají v jádře proteiny, které interagují
s aktivní formou fytochromu a vážou se na jadernou DNA (jsou transkripčními faktory)
nebo tvoří proteinové komplexy, které pak regulují transkripční faktory v jádře. Některé
z nich tlumí, jiné zesilují signál (jsou negativními nebo pozitivními regulátory).
Fytochrom reguluje uspořádání cytoskeletu. Tak se vysvětluje u řasy Mougeotia otáčení chloroplastu, který reaguje na nadměrnou intenzitu světla vystavením užšího
profilu světlu. Je zprostředkováno fytochromem, jak ukazuje typická vratná reakce na
světlo R a FR. Otáčení je taženo přeskupováním cytoskeletu v závislosti na ozáření. Lze
předpokládat také účast cytoskeletu ve fotomorfogenezi vyšších rostlin při regulaci směru
růstu a dělení buněk.
Fytochrom reguluje expresi mnoha genů. Tyto reakce jsou již výsledkem předchozích kroků v membráně, cytoplazmě a v jádru a proto trvá nějakou dobu, než se reakce projeví. Tvorba nových mRNA pro biosyntézu specifických bílkovin po ozáření fotomorfogeneticky účinným světlem byly nejvíce studovány u tvorby anthokyanu a v souvislosti s vývojem fotosyntetického aparátu u klíčních rostlin (obr. 11-13).

Obr. 11-13. Morfogeneze a stoupající aktivita dvou genů, kódujících
enzymy fotosystému II v různých částech klíčních rostlin tabáku: A,
B, C - na světle, stáří 2, 4, 6 dní, D - ve tmě, stáří 6 dní.

11.7. RECEPTORY MODRÉHO SVĚTLA A BLÍZKÉHO UV.
Receptory záření v modré a blízké UV oblasti spektra, kryptochrom a fototropin,
se uplatňují v tropizmech, při otvírání průduchů a také v morfogenezi klíčních rostlin.
Proteiny kryptochromů Arabidopsis thaliana jsou kódovány 2 geny CRY1 a CRY2.
Kryptochrom 1 je fotostabilní, kryptochrom 2 je fotolabilní. Jejich chromoforem u vyšších rostlin je látka flavinového typu.
Některé reakce spouštěné aktivací receptorů modrého světla jsou velmi rychlé (v
sekundách nebo minutách) a představují působení na iontové kanály. Je to např. zastavení
14
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dlouživého růstu hypokotylu a změny v uzavření průduchů. Většina reakcí přechodu klíční rostliny k autotrofii je pomalejší a vyžaduje fosforylační pochody v buňce a změny
transkripce.

11. 8. SPOLUPRÁCE FOTORECEPTORŮ
Při fotomorfogenezi spolupracují fytochromy a fotoreceptory modrého světla. Tato spolupráce se odehrává na úrovni přenosu signálu. Obr. 11-14 uvádí příklad
účasti fotoreceptorů v poměrně jednoduché reakci inhibice hypokotylu světlem. Tím spíše
se musí projevit v tak komplexních růstových reakcích, jakou je celá morfogeneze klíční
rostliny (obr. 11-15 a 11-16) nebo ve fotoperiodické reakci (viz následující kapitolu).

Obr. 11-14. Model inhibice růstu hypokotylu klíční rostliny Arabidopsis světlem různého spektrálního
složení. Po ozáření modrým světlem (B) je zastavení růstu nejrychlejší, ale je krátkodobé. Této reakce se
zpočátku účastní fototropin, pak také oba kryptochromy a fytochrom A. Na dlouhovlném červeném světle
(FR) růst hypokotylu se zastavuje pomaleji. Také červené světlo (R) přijaté nejprve fytochromem A a po
jeho rozkladu fytochromem B růst zpomaluje. Reakce je nejpomalejší ale trvalejší, neboť se jedná o fytochrom, který je na světle poměrně stálý (viz. Tab. 11-1).
V horní části grafu je relativní rychlost růstu v různé oblasti spektra vztažená na růst ve stálé tmě. V dolní
části grafu je časová posloupnost účasti fotoreceptorů
.

V průběhu klíčení, růstu klíční rostliny a během celé vegetativní fáze rostlina přizpůsobuje svůj růst vnějšímu prostředí. Gravitace a světlo poskytují signály pro růst
(obr.11-15). Interakce signálních cest, prokázané na zjednodušených modelech, se dají
předpokládat i u tak složitých pochodů, jako je přechod k autotrofii nebo přechod
z vegetativní fáze k reprodukci. Provázanost cest přenosu signálů z vnějšího prostředí je
výsledkem adaptace rostlin na životní podmínky, protože pomáhá minimalizovat šum
vznikající nahodilými signály z prostředí.
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Interpretace pouze pomocí vratné reakce fytochromu B, kterou jsme výklad o fotomorfogenezi začali, dnes již naprosto nepostačuje pro pochopení složitějších fyziologických procesů růstu a vývoje, kdy dochází také k interakcím s jinými signály, např. také
hormonálními.

Obr. 11-15. Projevy etiolace (a), fotomorfogeneze (b), fototropismu (c), gravitropismu pozitivního
a negativního (d) u klíčních rostlin řepky.
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Obr. 11-16. Rostlina fazolu: vpravo ze světla,
uprostřed etiolovaná rostlina ze tmy, rostlina vlevo
rostla ve tmě s každodenním ozářením slabým
červeným světlem po dobu 5 minut; toto světlo
stimulovalo růst listů, ale nestačilo pro jiné projevy
fotomorfogeneze, např. pro zastavení růstu hypokotylu. Nestačí samozřejmě ani pro složitý proces
vývoje fotosyntetického aparátu a sezelenání listů.
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12. ONTOGENEZE II : KVETENÍ,
FOTOPERIODISMUS
12.1 REGULACE PŘECHODU Z VEGETATIVNÍ
DO REPRODUKTIVNÍ FÁZE
Přechod od vegetativního růstu ke kvetení je zásadní změnou růstu a organogeze. Představuje ukončení opakované tvorby listů a zároveň přípravu vrcholových meristémů k utváření orgánů pro další reprodukci. Načasování reprodukce do optimálních
podmínek je u rostlin velmi důležitým evolučním faktorem. Při regulaci tohoto kroku se
účastní všechny mechanismy růstu. Napojení vnitřních regulačních mechanismů na signály z okolí skýtá mnoho kombinačních možností při adaptaci. Uplatňuje se jak strategie
rychlého ukončení vegetace než nastanou nepříznivé podmínky, tak strategie co nejdelšího využití příhodné vegetační doby a dosažení maximální velikosti rostliny a maximálního množství semen. U rostlin našich zeměpisných šířek se uplatňuje často kombinace obou strategií. Výsledkem evoluce vyšších rostlin je výskyt rostlin jednoletých,
dvouletých a víceletých, monokarpických, tj. plodících jednou za život a polykarpických, tj. plodících opakovaně na nových výhonech.
Nástup reproduktivní fáze je regulován v reakci na signály z vnějšího prostředí,
především na délku dne a noci (fotoperiodickou reakcí) nebo na trvání nízkých teplot
(jarovizací). Je ovlivněn rovněž dostupností vody a živin. Rostliny mají také autonomní
mechanizmy „počítání“ vlastního stáří, jež nedovolují předčasně ukončit vegetativní
růst, jak je uvedeno v kapitole o juvenilitě. U mnoha rostlin se uplatňují vnější i vnitřní
regulační mechanizmy. Příkladem může být Arabidopsis thaliana, u které byly studovány geny, které patří fotoperiodické, jarovizační nebo autonomní regulační cestě a také
geny, které představují spojovací články mezi nimi.

12.2 JUVENILITA
Při bližším pohledu na kteroukoliv rostlinu můžeme pozorovat, že opakované
fytomery nejsou zcela totožné. Změny podél stonku jsou více nebo méně povlovné. Mění se morfologie listů, délka internodií, větvení stonku a také anatomické detaily stavby.
Probíhají také na první pohled malé, ale významné změny v samotné struktuře vrcholu,
zvyšuje se počet buněk vrcholu a mění se kvantitativní poměry zonace. Je mnoho rostlin, které nemohou ukončit vegetativní fázi, dokud nedosáhnou určitého stáří, tj. dokud
se nacházejí v juvenilní fázi.
Juvenilita je tedy neschopnost mladých rostlin přejít k reprodukci, i když
jsou splněny všechny vnější podmínky. Je dobře známa u dřevin, které potřebují určitý počet sezón vegetativního růstu, než začnou plodit. Také byliny mohou mít juvenilní fázi, která může trvat dny až týdny. Juvenilitou se rovněž vysvětluje neúčinnost fotoperiodické indukce před dosažením určité fáze růstu. Neměří se astronomickým, ale
biologickým časem. Na příklad Perilla musí mít 3 páry listů, než začne vnímat fotoperiodickou indukci, tabák vytváří až několik desítek listů před přechodem k reprodukci.
Adaptační výhoda juvenility je odklad energeticky náročné reprodukce až do zajištění
dostatečné asimilační plochy.
Juvenilita je dědičná vlastnost rostliny, která podléhá vnitřním regulacím dospívání rostlin. Mnoho rostlin stavem juvenility vůbec neprochází. Jiné do juvenilního
stavu vstupují dodatečně za podmínek příznivých vegetativnímu růstu. Příkladem může
1
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být Chenopodium rubrum, které citlivě reaguje na fotoperiodickou indukci ihned
po vyklíčení nebo pak až po dvou týdnech. Podle toho buď kvete miniaturní rostlina
po vytvoření 1-2 párů listů nebo vyroste bohatě větvená rostlina s velkým počtem květů.
Juvenilní rostliny se často liší od dospělých tvarem listů, rychlostí růstu a snadnějším zakořeňováním. Nejznámějším příkladem je břečťan (obr. 12-1). Morfologické
rozdíly začínají již na vrcholu. Juvenilní břečťan má menší vrcholy, pomalejší dělení
buněk a až dvojnásob dlouhý plastochron. Ukončení juvenility je u něho spojeno se
zrychlením dělení buněk a značným zkrácením růstu internodií v okamžiku přechodu
k maturaci.

Obr. 12-1. Juvenilní (dole) a dospělý (nahoře) výhon břečťanu. Juvenilní břečťan má
listy laločnaté, postavení listů dvouřadé,
plazivý růst a hodně anthokyanu. Dospělé
výhony mají listy celokrajné, spirálové postavení listů a vzpřímený růst.

Obr. 12-2. Z rostliny tabáku byly odebrány listové řízky a z nich regenerovány rostliny in vitro. Z
juvenilních pater regenerují vegetativní rostliny,
rostliny regenerované ze středních pater kvetou
po vytvoření několika listů. Počet listů klesá
směrem k vrcholu kvetoucí mateřské rostliny a na
řízcích z listenů (z květenství) regenerují rovnou
květní poupata.

Juvenilní a dospělý stav jsou často velmi stálými vlastnostmi vrcholových
meristémů i pletiv, které z nich pocházejí. Roub z dospělé rostliny si zachovává na
juvenilní podnoži svou dospělost. Juvenilita a dospělost se zachovává při množení
řízky. Kousek izolovaného pletiva z listu nebo stonku z různých pater jeví při regeneraci různou připravenost k reprodukci (obr. 12-2). Ontogeneticky nejmladší jsou spodní
patra, produkovaná ještě juvenilním vrcholem. S přibývajícími patry přichází dospívání.
Regulace juvenility se účastní fytohormony. Juvenilita se odráží v gradientech
fytohormonů a v různé citlivosti k fytohormonům. Manipulace s juvenilitou pomocí
fytohormonů je však obtížná. Kladné výsledky jsou spíše ojedinělé. U břečťanu lze pomocí giberelinu prodloužit juvenilní stav. U některých jehličnanů se aplikace giberelinů
naopak používá ke zkrácení juvenility semenáčků o několik sezón. Při stimulaci plození
ovocných dřevin cytokininem patrně jde o korelativní působení přes snížení apikální
dominance. Ontogenetickým změnám tvaru a velikosti listů a větvení odpovídají změny
2
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v metabolismu cytokininů. Z uvedených příkladů vyplývá, že regulace juvenility a dospívání nejde u rostlin jedinou cestou. Společný je výsledek: změna genové exprese
z juvenilní na dospělou.

12.3 JAROVIZACE
Jarovizace je proces, který působením nízkých teplot připravuje rostliny
pro přechod ke kvetení. Teplota má také přímý vliv na kvetení, ale jarovizace, podobně jako
fotoperiodismus je jevem induktivním, který vyvolává kvetení až po uplynutí delší doby.
Jarovizace může probíhat již ve fázi bobtnání semen (např. u ozimých obilovin) nebo až ve
fázi růstu mladých zelených rostlin (např. u cukrovky a Arabidopsis thaliana). Požadavek
snížených teplot nemají všechny rostliny, běžný je u ozimých a dvouletých bylin (obr. 12-3).
Optimální teploty pro
jarovizaci se pohybují od teplot
slabě nad nulou (u ozimých
pšenic) do 10 -15 oC i více, kdy
požadavek jarovizace již přestává
být výrazný. Trvání doby
jarovizace je různé. Odrůdy
pšenice z mírnějšího klimatu
mívají
delší
požadavek
jarovizace
než
odrůdy
pocházející z oblastí s mrazivou
zimou. Jarovizace se tak jeví jako
adaptační
ochrana
před
zmrznutím
v
podmínkách
kolísavých teplot. Jarovizační
požadavek
vzniká
v embryogenezi.
Nezralá
embrya obilovin mají nižší
Obr. 12-3. Tato rostliny cukrovky prožila 41 měsíců
požadavek jarovizace.
bez snížených jarovizačních teplot a je stále ve vegetativním
Obsah giberelinů ke konci
stavu a stále jen roste.
jarovizace stoupá. Jarovizace se
dá úplně nebo částečně nahradit
giberelinem. Předpokládá se účast giberelinu při rozbíhajícím se klíčení semen a při růstu
rostlinky v období jarovizace. Světelný signál přijatý fotoreceptorem fytochromem často
ovlivňuje průběh jarovizace zelených rostlin.
Vrchol je orgánem přijímajícím signál snížených teplot. Následkem jarovizace
nastávají změny v struktuře plastidů a mitochondrií ve vrcholu. Pro jarovizaci (a to i
v semeni) je nutná určitá míra aktivního metabolizmu a replikace DNA. Během jarovizace probíhají změny struktury DNA a demetylace cytosinu v DNA.
Průběh jarovizace není provázen viditelnými morfologickými změnami. Ukončení jarovizace je však spojeno s větší aktivitou růstu a se snížením mrazuvzdornosti. Zvýšení růstové aktivity ve vrcholu a v subapikální zóně má za následek růst stonku do délky (vybíhání)
a posléze diferenciaci květních orgánů. U A.thaliana je požadavek jarovizace korelován
s expresi genu FLOWERING LOCUS C (FLC). S postupující jarovizací exprese FLC
klesá (obr. 12-4), klesá také metylace cytosinu v DNA.
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Obr. 12-4. U rostliny Arabidopsis thaliana vlevo byl
mutací vyřazen gen FLC,
rostlina vpravo byla transformována tímto genem,
aby došlo ke zvýšené jeho
expresi ; uprostřed pro
srovnání je normální rostlina(divoký typ).Dole vyznačena poměrná velikost exprese FLC.

Jarovizace se při buněčném dělení předává následujícím populacím buněk a zakládajícím se orgánům. Může se přenášet řízkováním. Nepředává se potomstvu při sexuálním
rozmnožování.

12.4 FOTOPERIODICKÁ KVĚTNÍ INDUKCE
Při fotoperiodické indukci kvetení probíhá ve vegetativních rostlinách příprava
k diferenciaci květů. Rozhodujícím vnějším faktorem je trvání dne a noci v průběhu
24 hodinového cyklu. K indukci kvetení potřebují některé rostliny dlouhý den, jiné
krátký den. Fotoperiodický signál je hlavním prostředkem synchronizace reproduktivní
fáze rostlin se sezónními změnami počasí a optimálního využití vegetační sezóny. Pomocí fotoperiodických signálů rostliny vnímají astronomický čas, kterému odpovídají
délka dne a její změny během roku (obr. 12-5 a 12-6).

Obr. 12-5. Změny délky dne (v hodinách) v různé Obr. 12-6. Rychlost změny délky dne (v minutách
za den) v různé zeměpisné šířce v průběhu roku.
zeměpisné šířce během roku.
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V nižších zeměpisných šířkách jsou výkyvy v délce dne menší, proto regulace
délkou dne musí být preciznější. Naproti tomu ve velmi vysokých zeměpisných šířkách
je vegetační doba sama o sobě omezena dlouho trvajícími mrazy a rostliny musí využít
ke své vegetaci a reprodukci krátké období léta. Fotoperiodismus se uplatňuje hlavně
v adaptaci rostlin mírného pásma a subtropů.
Délka dne nereguluje u rostlin pouze nástup kvetení. Má vliv i na nástup dormance, klíčení, tvorbu vegetativních rozmnožovacích orgánů a na stárnutí. Nejvýrazněji
se však projevuje ve fotoperiodické květní indukci. Ve fylogenezi, v přírodě i v procesu
šlechtění, vznikly různé typy citlivosti k délce dne. Rozmanitost jde až do ekotypů
a kultivarů. Mnoho rostlin vyžaduje k reprodukci dostatečně dlouhý den. V roce 1920
byly však objeveny rostliny, které vyžadovaly krátký den pro kvetení. První byl tabák.
Od té doby bylo testováno na požadavek délky dne mnoho rostlin, nejen kulturních, ale
i divoce rostoucích. Největší pozornost byla věnována kultivarům, protože údaje o nich
pomáhaly při šlechtění a introdukci užitkových rostlin.
Klasifikace rostlin podle fotoperiodické květní indukce:
A. Dlouhodenní rostliny zrychlují nástup do reproduktivní fáze tím více, čím je
delší den. Někdy optimum není na stálém světle, ale při 18-20 h. dni. Absolutně dlouhodenní rostliny mají kritickou délku dne, pod kterou již nejsou schopny kvést, jen
stále rostou. Fakultativně neboli kvantitativně dlouhodenní rostliny kvetou na krátkém dni se zpožděním.
Dlouhodenní jsou např. pšenice, žito, ječmen, oves, cukrovka, ředkvička, salát,
Arabidopsis thaliana. Absolutně dlouhodenní rostliny jsou Hyoscyamus niger,
Nicotiana silvestris, Spinacia oleracea, Lolium temulentum s kritickou délkou dne
kolem 15 h, Sinapis alba s kritickou délkou dne 14 h. Posledním dvěma (při splnění
určitých podmínek) stačí jediný dlouhý den k indukci kvetení.
B. Krátkodenní rostliny zrychlují nástup do reproduktivní fáze při zkracování
délky dne až do určité meze, která je dána potřebou získávat energii při fotosyntéze.
Absolutně krátkodenní rostliny mají kritickou délku dne, nad kterou již nejsou schopny kvést a jen stále rostou. Fakultativně neboli kvantitativně krátkodenní rostliny
kvetou na dlouhém dni se zpožděním.
Krátkodenní jsou např. kukuřice, rýže, konopí, bavlník, soja. Absolutně krátkodenní
jsou některé kultivary soje, rýže, tabáku, dále Xanthium strumarium s kritickou délkou dne
8,3 h, Pharbitis nil s kritickou délkou dne kolem 10 h, některé ekotypy Chenopodium rubrum s kritickou délkou dne 16 h. Posledním dvěma stačí jediný krátký den k tvorbě květních
poupat, jsou-li rostliny indukovány ve fázi děložních lístků, patrně ještě před vstupem do
juvenilní fáze.
C. Rostliny neutrální k délce dne. Jejich přechod do reproduktivní fáze probíhá
autonomně, bez ohledu na délku dne. Bývají to často rostliny z extrémních podmínek
nebo rostliny s výraznější juvenilitou. Mezi neutrálními rostlinami najdeme také kultivary hrachu, fazolu, kukuřice, slunečnice, tabáku, bramboru.
Rostliny připravující se ke kvetení mění často velmi nápadně celý svůj růst.
Zvlášť výrazné je prodlužování stonku u dlouhodenních rostlin (obr. 12-7 až 12-9).
U rostlin převládají kvantitativní fotoperiodické reakce kvetení. Přesto hodně poznatků o regulaci kvetení pochází z pokusů, prováděných na absolutně fotoperiodických
rostlinách, kterým pokud možno stačí ke kvetení jediný fotoperiodický cyklus. Takové
rostliny umožňují lepší kontrolu nad průběhem experimentu a poskytují přesnější výsledky. Jsou to zejména Xanthium strumarium, Pharbitis nil, Chenopodium rubrum,
Sinapis alba, Lolium temulentum, Hordeum vulgare. V poslední době je největší zájem
o Arabidopsis thaliana.
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Obr. 12-7. Dlouhodenní rostlina Hyoscyamus niger
z dlouhého dne s prodlouženými internodii a založenými květy v úžlabích horních listů; srovnání s
vegetativní růžicí listů.

Obr. 12-8. Krátkodenní rostlina Pharbitis nil vy- Obr. 12-9. Dlouhodenní tabák N. silvestris
stavena jednomu krátkému dni ve fázi děložních a krátkodenní tabák N. tabacum na dlouhém
listů kvete, kdežto kontrola z dlouhého dne roste
dni (vlevo) a na krátkém dnu (vpravo).
jako vegetativní.

U rostlin převládají kvantitativní fotoperiodické reakce kvetení. Přesto hodně poznatků o regulaci kvetení pochází z pokusů, prováděných na absolutně fotoperiodických
rostlinách, kterým pokud možno stačí ke kvetení jediný fotoperiodický cyklus. Takové
rostliny umožňují lepší kontrolu nad průběhem experimentu a poskytují přesnější výsledky. Jsou to zejména Xanthium strumarium, Pharbitis nil, Chenopodium rubrum,
Sinapis alba, Lolium temulentum, Hordeum vulgare. V poslední době je největší zájem
o Arabidopsis thaliana.
Počet fotoperiodických cyklů, potřebných ve fázi
2-3 listů k indukci kvetení je různý od jediné fotoperiody až po několik týdnů. Některé rostliny
mohou vnímat fotoperiodický signál hned po
vzejití, jiné mají různě dlouhou juvenilní fázi
(obr.12-10).
Obr. 12-10 Vliv stáří na požadavek fotoperiodické indukce
Lolium temulentum: a - rychlý vývoj klasu po indukci jediným dlouhým dnem ve fázi 6-7 listů, b - pomalejší vývoj po
indukci dvěma dlouhými dny ve fázi 4-5 listů, c - nejpomalejší vývoj u rostlin indukovaných ve fázi 2-3 listů
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12.5 MĚŘENÍ ASTRONOMICKÉHO ČASU : BIOLOGICKÉ
HODINY A KALENDÁŘ
Fyziologické děje v živých organismech mají zpravidla rytmický charakter, který
z velké části vyplývá ze závislosti životních aktivit na střídání dne a noci. Oscilace dějů,
které sledují denní střídání světla a tmy, mají proto periodu, která odpovídá
24hodinovému astronomickému dni. Fotoperiodická květní indukce je speciálním
případem rytmu, spouštěného, udržovaného a každodenně korigovaného světelným signálem, přijatým fotoreceptorem.
Oscilace různých aktivit mohou pokračovat i po přenesení rostlin do stálé tmy.
Rytmus, který pokračuje nadále v konstantních podmínkách, je rytmus endogenní.
Tento spontánní endogenní rytmus má přirozenou periodu, která nebývá přesně
24hodinová, ale zhruba se jí blíží, je to rytmus cirkadienní. Stejně jako u jiných organismů (včetně savců) je rozdělen na subjektivní den a subjektivní noc.
Amplituda endogenního rytmu se dříve nebo později v konstantních podmínkách zmenšuje a rytmus odeznívá. Perioda jeví značnou stálost po celou dobu trvání
rytmu. Fáze endogenního rytmu se dá posunout (seřídit) pomocí světelného signálu,
např. krátkým ozářením červeným světlem (R, obr. 12-11).
V přírodě jsou cirkadienní rytmy denně seřizovány na periodu 24 hodin. Světelný
signál je přijímán fytochromem a změny forem fytochromu jsou v rostlině podnětem pro
synchronizaci s nástupem světla a tmy. Střídání dne a noci v přírodě není jen udržováním chodu biologických hodin, tj. cirkadienních endogenních rytmů, ale také jejich každodenním seřizováním na astronomický čas. Postupné změny délky dne v přírodě (různý
posun fáze) jsou přitom pro rostlinu jakýmsi „listováním v kalendáři“.

Obr. 12-11. A - Rytmus navozený střídáním 12h světla a 12h tmy má periodu 24 h. Po přenesení do stálé tmy běží rytmus endogenní s periodou poněkud odlišnou - cirkadiánní, B - Fázi
rytmu je možné posunout krátkým osvětlením červeným světlem.
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Obr. 12-12. Spánkové pohyby listů: A - rozdíly
mezi dnem a nocí; B, C - zápis kontinuálního měření spontánních pohybů listů rostlin ve tmě na otáčecím bubnu s hodinovým strojkem - subjektivní noc
a subjektivní den rostlin prozrazují pohyby listů
pokračující ve stálé tmě. Spontánní oscilace mají
periodu 26 hodin, jsou cirkadiánní; D – cirkadiánní
oscilace příjmu a výdeje vody a jimi vyvolané rytmické změny velikostí buněk kůry řapíku, viz posun
fáze rytmu ve flexoru (na dolní straně řapíku) oproti
buňkám extensoru (na horní straně).

Endogenní cirkadienní rytmy byly u rostlin demonstrovány nejdříve na spánkových pohybech listů (obr. 12-12). V přírodě pohyby listů reagují na den a noc. Po přenesení rostlin do stálé tmy pokračují spontánní pohyby listů ještě několik dní a prozrazují
tak subjektivní den a noc rostliny. Pohyby listů jsou důsledkem pohybů vody v pulvinu
na bázi listových řapíků. Transport vody přes cytoplazmatickou membránu buněk pulvinu vyvolávají změny osmotického tlaku, způsobené výdejem a příjmem draslíkových
iontů. Celý proces pohání protonová pumpa, jejíž činnost má rytmický charakter. Ohyb
listu v pulvinu je podpořen tím, že fáze rytmu na straně odvrácené a přivrácené ke stonku jsou proti sobě posunuté. Tento proces je spouštěn a korigován světelným signálem,
který je přijímán fytochromem, má výraznou reakci v červené oblasti (660nm) spektra a
je vratný světlem FR. Endogenní rytmus reakcí na modré světlo mají změny turgoru,
které řídí otvírání a zavírání průduchů v průběhu dne.
Cirkadienní kolísaní se projevuje u řady biochemických dějů, mimo jiné také
u hladin fytohormonů. Příkladem může být rytmus biosyntézy etylenu (obr. 12-13). U
rostlin bylo rovněž nalezeno kolísání hladiny hormonu melatoninu (u živočichů reguluje denní rytmus metabolické aktivity a chování).
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Obr. 12-13. Endogenní rytmus transkripce genu pro syntézu jednoho z enzymu biosyntézy etylenu a hladiny etylenu při střídání dne a noci (nahoře), na stálém světle (uprostřed) a ve tmě (dole).

Endogenní rytmy transkripce genů jsou velmi sledovanou oblastí studia rytmicity.
Z 8000 sledovaných genů Arabidopsis mělo asi 6% endogenní rytmus transkripční aktivity, mezi nimi také geny účastnící se reakcí fotosyntézy (obr. 12-14), metabolismu
dusíku, fosforu a síry, dýchání, změn struktury biomembrán a buněčné stěny. Řada genů kodujících fotosyntetické proteiny mají nejvyšší aktivitu brzo ráno, proteiny účastné
v metabolizmu a transportu asimilátů dosahují maxima koncem dne, mobilizace škrobu
vrcholí v noci . Exprese genů pro biosyntézu stěny a pro dlouživý růst mají maximum
v noci.
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Obr. 12-14a. Příklady endogenních rytmů exprese genů kódujících různé bílkoviny fotosyntetického
aparátu - oscilace přetrvávají ve tmě po dobu 1-2 cyklů.

Soudí se, že centrální mechanizmus měření času, oscilátor, je založen na zpětnovazebné smyčce aktivity genů TOC1 (Timing Of CAB 1), CCA1 (Circadian Clock
Associated 1) a LHY (Late elongated HYpocotyl) (obr. 12-14b).

Obr. 12-14b. Zjednodušený
model centrálního oscilátoru u Arabidopsis thaliana. Protein kódovaný
genem TOC1 pozitivně reguluje
geny CCAI a LHY (tj.zvyšuje jejich
transkripční aktivitu) a proteiny
kódované geny CCA1 a LHY negativně regulují (tj. inhibují) aktivitu
TOC1 (v obdélníku - gen, v elipse protein).

Touto smyčkou je dán endogenní rytmus s cirkadienní periodou: aktivita TOC1
má maximum v době subjektivního soumraku, zatím co aktivity CCA1 a LHY mají
maximum v době subjektivního svítání. Na tuto smyčku navazují změny aktivity dalších
genů, které jsou buď součástí oscilátoru, nebo představují již výstupy a řídí rytmické
fyziologické procesy jako jsou pohyby listů, zavírání průduchů nebo fotoperiodická
květní indukce. Mezi výstupy patří také rytmicita biosyntézy fytochromů ( příklad další
regulační smyčky , tentokrát mezi příjmem signálu a výstupem biologických hodin!).
K nejvíce studovaným jevům patří rytmické chování genu pro protein CAB (Chlorophyl
a/b Binding Protein) který se začíná akumulovat před svítáním, maximum má ráno a
aktivita genu klesá před setměním (obr. 12-14c).

Obr. 12-14c. Průběh cirkadienního rytmu CAB2 u
rostlinek Arabidopsis thaliana po přenesení do stálé
tmy, zviditelněný pomocí vneseného genu pro luciferasu ze svěltušky. Bioluminiscence u těchto transformantů byla řízena promotorem pro CAB2, který
jak je vidět, má endogenní rytmus. Snímky byly
pořizovány každé dvě hodiny po dobu 48 hodin;
vždy dvě Petriho misky s klíčními rostlinkami
představují jeden snímek. Exprese CAB2 jakožto
části fotosyntetického aparátu začíná během subjektivního svítání a má maximum exprese během
subjektivního dne.

10

FYZIOLOGIE ROSTLIN

12. ONTOGENEZE II: KVETENÍ
FOTOPERIODISMUS

Šetlík, Seidlová, Šantrůček

12.6 FOTOPERIODISMUS JE SOUHROU MECHANISMŮ
MĚŘENÍ ČASU A FOTOMORFOGENEZE
V přírodě seřizování biologických hodin na astronomický 24hodinový den probíhá v různou dobu podle toho, kdy se stmívá a svítá v různé roční době. Zrychlení nebo
zpomalení endogenního rytmu odpovídá prodlužování nebo zkracování dne. Fáze rytmu
lze měnit několikaminutovým přerušením tmy červeným světlem, které krátkodobě zvýší podíl aktivní formy fytochromu Pfr.
Zpoždění fáze světlem nastává
na začátku subjektivní noci (tj. noční
fáze endogenního rytmu), uprostřed
subjektivní noci je náhlý přechod
od největšího zpoždění k největšímu
zrychlení fáze. Během subjektivního
dne jsou změny povlovné (obr. 12-15).
V přírodě je fáze rytmu
nastavena signálem svítání a je dále
seřizována signálem soumraku. Pokusy
ukázaly, že tma musí trvat určitou
dobu, záleží však také na délce a
spektrálním osvětlení, které předchází
tmě. Světelný signál je přijímán
fotoreceptorem. Aktivní forma Pfr,
spouští další sled reakcí. Temná
perioda musí u krátkodenních rostlin
trvat určitou dobu (pouhé krátké
Obr. 12-15. Posun fáze rytmu světlem: zpožďoošetření rostlin světlem FR nemůže
vání fáze při zásahu na začátku subjektivní tmy a
nahradit temnou periodu).
zrychlování fáze na konci subjektivní tmy je
Změny forem fytochromu mostejné pro pohyb korunních plátků u Kalanchoe
hou
v
přírodě
podléhat náhodným změ(plná čára) jako pro kvetení u Chenopodium
nám počasí a tím také změnám spekt(přerušovaná čára).
rálního složení slunečního světla.
Právě endogenní rytmy a jejich každodenní, velmi postupně se měnící korekce,
představují tu konzervativní složku fotoperiodismu, která velmi snižuje závislost
fotoperiodické reakce na nahodilých změnách počasí a slouží rostlině jako spolehlivé hodiny a kalendář.
Většina klasických poznatků o endogenních rytmech kvetení byla získána u krátkodenních rostlin, které mají výraznou periodičnost požadavku na tmu (obr. 12-16). Ale
i některé dlouhodenní rostliny potřebují rytmické osvětlení pro kvetení (obr. 12-17). U
Arabidopsis thaliana byly dokonce zjištěny cirkadienní endogenní rytmy aktivity jednotlivých genů, které se účastní fotoperiodické květní indukce.
U krátkodenních rostlin byla prokázána dostatečnost krátkodobého ozáření pro
účinné rušení temné periody a vratnost reakce na červené světlo dlouhovlnným červeným světlem. To ukazuje na účast fytochromu B. Fotoperiodická reakce krátkodenních
rostlin tak připomíná fotomorfogenetickou reakci LFR, jakou jsme viděli u stimulace
klíčení semen salátu, s tím rozdílem, že fytochrom B v aktivní formě inhibuje kvetení.
U dlouhodenních rostlin hraje dlouhovlnné červené světlo (FR) pozitivní roli v
indukci kvetení. Kladný účinek FR vykazuje zřetelnou cirkadienní rytmicitu na pozadí
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dlouhého dne nebo nepřetržitého osvětlení (obr. 12-17). U dlouhodenních rostlin hraje
roli nejen trvání světlé periody v rámci denního střídání dne a noci, ale také celkové
množství světla, tedy i intenzita světla. To vše, včetně kladné reakce na světlo FR, odpovídá fotomorfogenetické reakci typu HIR a účasti fytochromu A, přitom fytochrom
A v aktivní formě stimuluje kvetení. Fytochrom B inhibuje kvetení u dlouhodenních
rostlin ( mutanti bez fytochromu B jsou ranější než výchozí nepoškozené rostliny.
Kryptochromy u Arabidopsis pozitivně ovlivňují nástup kvetení.

Obr. 12-16. Rytmická reakce kvetení krátkodenních rostlin Chenopodium rubrum na délku tmy.
Plná čára – rostliny, které byly přeneseny na trvalé
osvětlení po různě dlouhé době tmy (čas v hod. na
ose x ) Přerušovaná čára – rostliny byly přeneseny
na stálé světlo po 72 hodinách tmy přerušené na
4min červeným světlem v čase udaném v hodinách
na ose x. V obou případech se v intervalech zhruba
24 hodin projevuje rušivé působení světla snížením
% kvetení.

Obr. 12-17. Rytmická reakce vývoje vrcholu u
dlouhodenního ječmene. Ječmen rostoucí na stálém
světle byl po dobu 6 hodin osvětlen dlouhovlnným
červeným světlem; začátek osvětlení udaném v čase
na ose x. Mezi vývojovou fázi 2 a 3 (osa y) nastává
přechod mezi vegetativním a reproduktivním vrcholem.

Fotoperiodická reakce dlouhodenních rostlin není tedy jen pouhým opakem fotoperiodické reakce rostlin krátkodenních (obr. 12-18). Přerušení temné periody světlem
po dobu 5-30 minut ruší indukci krátkodenních rostlin. Dlouhodenní rostliny zpravidla
vyžadují déle trvající světlo k tomu, aby mohly světelný režim vnímat jako dlouhý den.
Přerušení světelné periody krátkou tmou rostliny zpravidla nevnímají vůbec.
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Obr. 12-18. Fotoperiodické
reakce absolutně krátkodenních a
absolutně dlouhodenních rostlin:
A - dlouhý den, B - krátký den, C
- dlouhý den přerušený tmou, D krátký den s přerušením noci
světlem.

12.7 PŘÍJEMCEM FOTOPERIODICKÉHO SIGNÁLU
PRO INDUKCI KVETENÍ JSOU LISTY
Schopnost vyvolat kvetení, neboli květní stimulus, se přenáší do vrcholů, kde se
realizuje změna organogeneze z vegetativní na květní, ale přítomnost listů je nezbytná
pro příjem fotoperiodického signálu (obr. 12-19). Stačí však jeden list nebo část jednoho listu (obr. 12-20). Nejaktivnější jsou mladé listy, které právě dokončují svůj růst.
Květní stimulus se šíří v rostlině a může být předán jiné rostlině roubováním
(obr. 12-20 d až 12-22). Podmínkou je, aby roub s podnoží dobře srostl a aby se vytvořila mezi buňkami dobře fungující plasmodesmata.

Obr. 12-19. Krátkodenní chryzantéma nekvete na dlouhém dni (a), kvete na krátkém dni (b) nebo když
krátkému dni jsou vystaveny listy, zatím co vrchol může zůstat na dlouhém dni (c); nekvete, když je krátkému dni vystaven vrcholový pupen a listy jsou ponechány na dlouhém dni (d).
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Obr. 12-20. a - Květní stimulus se u krátkodenních rostlin tvoří na krátkém dni a šíří se i do výhonu
vystaveného dlouhému dni (vlevo) a oba výhony kvetou ; b - k indukci postačila 1/8 jediného listu, ostatní
byly odstraněny; c - výhon úplné zbavený listů nevnímá fotoperiodickou indukci ; d - květní stimulus se
přenesl roubováním do jiné rostliny a obě rostliny kvetou.

12.8 KVĚTNÍ STIMULUS JE UNIVERZÁLNÍ PRO VŠECHNY
FOTOPERIODICKÉ I NEUTRÁLNÍ ROSTLINY.
Schopnost předávat kvetení z rostliny indukované ke kvetení do rostliny, která
nebyla vůbec podrobena indukci, platí i při roubování různých druhů. Vrchol přiroubovaného neindukovaného výhonu přijme květní stimulus i v případě, že patří k jiné fotoperiodické skupině. Tak bylo například dosaženo přenosu květního stimulu mezi krátkodenním Xanthium a dlouhodenní rudbekií, mezi krátkodenní Kalanchoe a dlouhodenním Sedum nebo mezi tabáky z různých fotoperiodických skupin (obr. 12-21 a 12-22).
Květní stimulus mohou předávat roubováním i jednotlivé listy (obr. 12-23).Při
přenášení květního stimulu roubováním záleží na tom, aby donor květního stimulu byl
indukován takovou fotoperiodou, která je pro jeho kvetení induktivní.

Obr. 12-21. Absolutně dlouhodenní rostlina Sedum Obr. 12-22. Neutrální tabák, Nicotiana tabacum cv.
spectabile pěstovaná na krátkém dni, naroubována Trapezond (vlevo) kvete, je-li do něj naroubován
na kvetoucí krátkodenní rostlinu Kalanchoe bloss- dlouhodenní tabák Nicotiana silvestris pěstovaný na
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feldiana z krátkého dne. Sedum kvete na krátkém dlouhém dni. Rovněž tak vytvoří květní poupata
dni díky květnímu stimulu z indukovaného Kalan- (vpravo), je-li do něj naroubován krátkodenní tabák
choe.
Nicotiana tabacum cv. Maryland Mammoth pěstovaný na krátkém dni. U tabáku přijímajícího květní
stimulus od svých roubů byly odstraněny vlastní
juvenilní listy.

Obr. 12-23. Indukovaný list Perily, naroubovaný na dekapitovaný stonek neindukované rostliny, vyvolává
u ní kvetení v úžlabních pupenech; roubování téhož indukovaného listu je možné opakovat s úspěchem
několikrát a tímto jediným indukovaným listem vyvolat kvetení několika rostlin.

12.9. KVĚTNÍ STIMULUS PŮSOBÍ VE VRCHOLECH STONKŮ
Příjemcem květního stimulu, produkovaného v listech během květní indukce,
jsou vrcholové meristémy stonků, kde se vlastní přechod ke květní organogenezi uskutečňuje. Změny organogeneze na vrcholu jsou hluboké a představují ukončení fáze vegetativního růstu a začátek zakládání specializovaných květních orgánů. Končí
zakládání listů, zakládají se menší listeny.
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Obr. 12-24. Vrcholy stonku kapusty (nahoře) a pšenice (dole). A - Vegetativní vrcholy se zakládajícími se listy, B - vrcholy při přechodu do reproduktivní fáze: v úžlabí redukovaných listů se urychleně
zakládají pupeny. C - u kapusty jsou to rovnou květní pupeny, na nichž se zakládají květní orgány, u
pšenice jsou to kláskové základy (větve květenství), z nichž květní základy teprve vznikají.

Zakládání květenství a růst květonosného stonku, který bývá bohatě větvený, začíná stimulací růstu pupenových základů na vrcholu. Následující zakládání květů a
květních orgánů představuje většinou hlubokou změnu fylotaxe (obr. 12-24 a 12-25).
Zvětšení vrcholu bývá často první morfologickou známkou přechodu ke kvetení
a je důsledkem zrychlení buněčného dělení, které je obecné u všech kvetoucích rostlin.
Další postup růstových změn již odpovídá budoucí morfologii květonosného stonku a
květu (obr. 12-24 a 12-25).
Morfogenetické změny jsou výsledkem různých změn rychlostí a směrů buněčného dělení v různých částech vrcholového meristému (obr. 12-26). Celkovému
zvýšení mitotické aktivity vrcholu odpovídají změny v zónách a postupná ztráta zonace
(obr. 12-27), větší členitost membránového systému, větší aktivita syntézy RNA a proteosyntézy. Po fotoperiodické indukci byl rovněž zaznamenán přechodný vzestup počtu sekundárních plasmodesmat ve vrcholu a přechodný vzestup hladiny sacharosy ve
vrcholu na úkor škrobu z okolních pletiv.
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Obr. 12-25. Postupné změny vrcholu stonku u Xanthium po fotoperiodické indukci.

Obr. 12-26. Přechod z vegetativní do reproduktivní fáze je změnou rychlostí a směrů buněčného dělení,
jak prozrazuje anatomická struktura na podélných řezech vrcholem Chenopodium rubrum 3 dny následující po indukci krátkým dnem.

Obr. 12-27. Změny v organizaci vrcholu při přechodu z vegetativní fáze - centrální zóna ztrácí
svou odlišnost (příklad podélných řezů vrcholů Pharbitis nil, vlevo na stálém světle, vpravo 4 dny
po indukci krátkým dnem).

Přechod do fáze květní organogeneze závisí na spolupráci genů podporujících
opakovanou organogenezi vegetativního stonku a genů urychlujících nástup kvetení
(obr. 12- 28). U Arabidopsis thaliana bylo nalezeno na 80 genů účastnících se pozitivní
nebo negativní regulace doby kvetení. Podrobnější studium funkce některých genů
umožňuje nahlédnout do jednotlivých kroků přenosu signálu kvetení. Poskytuje také
stále se doplňující představu o celé kaskádě regulací v závislosti na vnitřních a vnějších
signálech

17

FYZIOLOGIE ROSTLIN

12. ONTOGENEZE II: KVETENÍ
FOTOPERIODISMUS

Šetlík, Seidlová, Šantrůček

Obr. 12- 28. Arabidopsis thaliana na dlouhém dni: Wt – divoký typ, Tfl 10 – mutant terminal flower,
Lfy 1- mutant leafy ; Emf - mutant embryonic flower

Příkladem genu podporujícího vegetativní růst je EMBRYONIC FLOWER
(EMF). Mutantům v tomto genu chybí vegetativní fáze a rostlinky vytváří květní orgány za děložními lístky. Také gen TERMINAL FLOWER 1 (TFL1) udržuje vegetativní
funkci centrální zóny vrcholu. Zatímco divoký typ má nedeterminované květenství (t. j.
nemá terminální květ), mutanti v tomto genu mají květní stonek ukončen terminálním
květem a jsou velmi rané.
Geny, které urychlují nástup kvetení, mohou být součástí jarovizační, fotoperiodické nebo autonomní cesty regulace kvetení. K fotoperiodické cestě, v níž se přenáší
signál délky dne (spojuje oscilátor se světelným signálem a s indukcí změn organogeneze) patří např. GIGANTEA (GI) a CONSTANS (CO). Mutanti s potlačenou transkripční aktivitou v těchto genech mají prodlouženou vegetativní fázi a jsou pozdní. Za cílové
geny působení transkripčního faktoru CO jsou považovány FLOWERING LOCUS T
(FT) a AGAMOUS –LIKE 20(AGL20). Fotoperiodická cesta směřuje k regulaci genu
SUPPRESSOR OF OVEREXPRESSION of CO (SOC1).
Integrace autonomní, jarovizační, fotoperiodické, a giberelinem indukované
regulační cesty pro kvetení vyústí v regulaci genu LEAFY (LFY), jehož aktivita je nutná pro ukončení nedeterminovaného vegetativního růstu a vytvoření květního vrcholu a
je také předpokladem pro funkci dalších genů specifických pro diferenciaci květních
orgánů.
Posloupnost a podmíněnost funkce květních genů odpovídá postupnosti přechodu
z vegetativní fáze k tvorbě květů a také objasňuje ty případy, kdy se vývoj pozdrží v
některé přechodné fázi nebo dojde k abnormálnímu zmnožení některého orgánu na úkor
postupu ontogeneze.
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Květní geny podobné genům z Arabidopsis byly nalezeny i u některých hospodářsky významných rostlin jako je rýže, rajče, brambor, tabák, pšenice, ječmen nebo
kukuřice a také u absolutně dlouhodenních rostlin Lolium temulentum a Sinapis alba
(obr. 12-29) a u absolutně krátkodenní rostliny Pharbitis nil. Mutant Arabidopsis thaliana, nedostatečný v genu CONSTANS, byl úspěšně opraven pomocí transformace podobným květním genem, získaným z Pharbitis. To ukazuje na příbuznost odpovídajících si květních genů u rostlin z různých fotoperiodických a taxonomických skupin.

Obr. 12-29. Northern blot analýza exprese genů MADS boxu u Sinapis alba. Vzorky reprezentují dospělé
listy (L), stonek (S) a vrcholy neindukovaných vegetativních rostlin (0). Poly(A) RNA z těchto vzorků po
elektroforéze v denaturujícím formaldehydovem gelu byla přenesena na nitrocelulozové membrány a na
nich testována fragmenty cDNA bez oblasti MADS boxu. Pozitivní reakce ukazuje přítomnost příslušné
RNA. Po dvou dnech fotoperiodické indukce (2) byla ve vrcholech zjištěna exprese genu podobného
AGAMOUS s doménou MADS, kterou mají mnohé geny regulující vývoj rostlin (SaMADS). Jiné doby
indukce charakterizuje gen SaAG exprimovaný ve květech a pSFD 2.43 charakteristický pro vrcholové
meristémy.

Všechny uvedené změny ve vrcholu, které se spoluúčastní přechodu ke kvetení
jsou následkem působení květního stimulu.

12. 10. CO JE TO KVĚTNÍ STIMULUS?
Je to univerzální signál ke kvetení, který vzniká v listech bez ohledu na typ regulace kvetení, šíří se v rostlině, je přenosný roubováním a vyvolává v cílových pletivech vrcholů stonku změny, nutné pro květní organogenezi. Reguluje cytologické,
růstové a morfologické změny ve vrcholech a celý sled změn genové exprese, který
k nim vede.
Fotoperiodická indukce je doprovázena řadou změn v hormonální regulaci.
Auxin a etylen mohou vyvolat kvetení u ananasu, nikoliv už u jiných fotoperiodických
rostlin. Cytokinin u absolutně dlouhodenní rostliny Sinapis alba vyvolává aktivaci buněčného dělení na krátkém dni (podobné jako při květní indukci dlouhým dnem) a vyvolává také expresi květního genu SaMADS, avšak žádné další změny ve vrcholu nenásledují a rostliny pokračují ve vegetativním růstu. V jiných případech aktivace dělení
buněk cytokininem ve vrcholu může dokonce podpořit vegetativní organogenezi a oddálit kvetení. ABA může ve vynímečných případech urychlit kvetení.
Žádný z těchto fytohormonů sám o sobě neodpovídá zmíněné definici květního
stimulu, neboť hormonální signály nejsou univerzální a nepřenáší se roubováním. Některé hormonální změny jsou však natolik krátkodobé nebo lokální, že by mohly představovat signál pro nějaký krok v regulaci kvetení.
Gibereliny májí v regulaci kvetení výjimečné místo. U dlouhodenních rostlin,
které mají ve vegetativní fázi zkrácený stonek (příklad absolutně dlouhodenní rostliny
Hyoscyamus niger), vyvolává giberelin podobné prodlužování stonku jako indukce
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dlouhým dnem a za růstem stonku následuje i kvetení na neinduktivním krátkem dni.
Také u Arabidopsis thaliana giberelin urychluje kvetení (obr. 12-30).

Obr. 12- 30 . Arabidopsis thaliana: exogenní aplikace giberelinu urychluje prodlužování stonku a kvetení
na krátkem dni (vlevo); exprese květního genu LFY se zvyšuje po přidání giberelinu ve srovnání s neošetřenou kontrolou na krátkém dni (vpravo)

Mezi gibereliny jsou i takové, které vyvolávají spíše kvetení než prodlužování
(obr. 12-31). Giberelin však není univerzálním květním stimulem, nefunguje např. u
krátkodenních rostlin.

Obr. 12-31. Gibereliny s funkci prodlužování (GA1, GA3) a gibereliny s převládajícími účinky na kvetení
GA32, , dimethyl GA4

Představa, že květní stimulus je nějaký květní hormon „florigen“, je starší než
jsou objevy klasických fytohormonů. K její oživení přispěly sugestivní výsledky pokusů
s přenosem květního stimulu roubováním. Přesto, že se již před časem podařilo u absolutně krátkodenních rostlin na stálém světle docílit přechodu ke kvetení pomocí extraktu
z jiné kvetoucí rostliny, dodnes florigen nebyl chemicky definován. Proto stejnou váhu
má odlišná představa o květním stimulu jako o složité souhře mnoha faktorů, která zajišťuje komunikaci mezi indukovanými listy a reagujícími vrcholy.
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10. MINERÁLNÍ A ORGANICKÁ VÝŽIVA
ROSTLIN
10.1 PRVKY MINERÁLNÍ VÝŽIVY : JEJICH OBSAH A ÚLOHA
V ROSTLINĚ, JEJICH FORMA V PŮDĚ, PŘÍZNAKY
NEDOSTATKU
V tabulkách 10.1-1 a 10.1-2 jsou obecné údaje o obsahu jednotlivých prvků v sušině
těl rostlin a v tabulce 10.1-3 jsou výsledky jedné konkrétní analýzy. Ze všech těchto údajů je
zjevné, že prvky lze rozdělit na makroelementy (makroprvky), kterých je v sušině rostliny obvykle 0,1 % a více, a na mikroelementy (mikroprvky nebo také stopové prvky, anglicky trace
elements), kterých je obvykle 0,01 % a méně. Pokud jde o váhové množství jsou v naprosté
převaze uhlík, kyslík a vodík, které jsou základní součástí všech nejdůležitějších složek, z nichž
je tělo rostliny postaveno, tj. nukleových kyselin (které obsahují C, H, O, N, P), bílkovin (C, H,
O, N, S), lipidů (C, H, O, někdy v malém množství P, N, S) a sacharidů (C, H, O).
Tabulka 10.1-1. Průměrné hodnoty obsahu prvků v sušině rostliny. Obsah C, O a H není uveden.

prvek

mikroelementy
molybden
měď
zinek
mangan
železo
bor
chlor
makroelementy
síra
fosfor
hořčík
vápník
draslík
dusík
kyslík
uhlík
vodík

obsah v sušině

atomová
hmotnost

µmol.g-1

95,95
63,54
65,38
54,94
55,85
10,82
35,46

0,001
0,10
0,30
1,0
2,0
2,0
3,0

32,07
30,98
24,32
40,08
39,10
14,01
16,00
12,01
1,01

30
60
80
125
250
1 000
30 000
40 000
60 000

ppm
nebo %
ppm
0,1
6
20
50
100
20
100
%
0,1
0,2
0,2
0,5
1,0
1,5
45
45
6

poměrný počet
atomů

1
100
300
1 000
2 000
2 000
3 000
3

30,0×10
3
60,0×10
3
80,0×10
3
125,0×10
3
250,0×10
6
1,0×10
6
30,0×10
6
40,0×10
6
60,0×10

Mezi makroelementy se obvykle řadí především právě tyto hlavní stavební prvky
organických sloučenin a pak ionty Ca2+ (které svazují polysacharidové řetězce pektinů
v buněčné stěně a mají regulační úlohu), Mg2+ (které jsou aktivátory velkého množství
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enzymů a kompenzují pohyby H+ mezi odděleními v buňce) a K+ (které jsou významnými regulátory osmotického tlaku v buňkách). Mezi mikroelementy patří především
těžké kovy, které jsou součástí prostetických skupin enzymů (Fe, Mn, Zn, Cu, Mo)
a přenašečů elektronů (Fe, Cu), a dále chlor a bor, které mají také katalytické úlohy.
Tabulka 10.1-2. Průměrné obsahy prvků v rostlinách a v půdě.

Prvek
dusík
fosfor
síra
draslík
vápník
hořčík
železo
mangan
zinek
měď
molybden
bor
chlor

o b s a h p r v k u [g.kg-1 sušiny]
Rostliny rozmezí
Rostliny průměr
Půda průměr
10 - 50
20,0
1,0
1-8
2,0
0,7
0,5 - 8
1,0
0,7
5 - 50
10,0
14,0
5 - 50
10,0
14,0
1 - 10
2,0
5,0
0,05 - 1
0,1
38,0
0,02 - 0,3
0,05
0,9
0,01 - 0,1
0,02
0,05
0,002 - 0,02
0,006
0,02
0,0001 - 0.001
0,0002
0,002
0,005 - 0.1
0,02
0,01
0,02 - 10
0,1
0,1

Jiné rozlišování je na prvky nepostradatelné (nezbytné, esenciální), bez nichž rostlina
nemůže žít, a postradatelné, které se sice při analýzách v těle rostliny najdou, ale rostlina může
také žít bez nich. V tomto směru již hranice není vždy tak ostrá. Pro rozsivky, přesličky, rýži a
některé jiné trávy je nezbytný k životu křemík. Některé rostliny slanisk se na sodík adaptovaly
natolik, že již bez něj nemohou žít. U cukrovky a jiných ruderálních rostlin přídavek sodíku do
živného roztoku podněcuje vyšší produktivitu.
Údaje o obsahu minerálních prvků v sušině rostliny se obvykle opírají o analýzy popela, vzniklého dokonalým spálením sušiny v žíhacích pecích. Při spalování uhlík, vodík a kyslík
unikají jako CO2 a H2O a valná většina dusíku také unikne jako kysličníky dusíku a molekulární dusík. Dusík se zachová, provedeme-li spalování mokrou cestou působením koncentrované
kyseliny sírové nebo různých oxidačních směsí. Udává-li se obsah popela, je to váha kysličníků
všech minerálních složek sušiny, popelovin. Obsah vlastních prvků, tedy popelovin, je nižší
(asi o třetinu).
Údaje v tabulce 10.1-2 ukazují, že rozpětí obsahu jednotlivých prvků v sušině rostlin je
poměrně značné. Je to dáno jednak rozdíly mezi druhy rostlin, jednak obsahem a dostupností
jednotlivých solí v substrátu, na němž rostlina roste. Ačkoli při příjmu hlavních minerálních
živin do rostliny zjevně dochází k selekci (viz tabulka 10.1-2), není schopnost selekce absolutní a obsah minerálních prvků v rostlině odráží často jejich obsah v půdě, na které roste. Příklad rozdílů, které lze podmínkami výživy navodit u rostlin téhož druhu, je v tabulce 10.1-4.
Některé rostliny také hromadí prvky, které ke svému růstu zjevně nepotřebují. Trávy,
ostřice, kapradiny a palmy hromadí často velká množství Si, takže SiO2 pak může tvořit přes
60 % popela. Ruderální rostliny na půdách bohatých živinami obsahují často mnoho Na+. Také
rostliny slaných půd hromadí Na+, Mg2+ a Cl–, to je však nutné, aby si udržely dostatečně vysoký osmotický potenciál, nutný pro existenci na těchto půdách. Mívají pak také více než 50 %
popelovin v sušině.
Tabulka 10.1-3. Elementární analýza celé rostliny kukuřice a jejího listu
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Prvek

Nadzemní část (% sušiny)

list (% sušiny)

kyslík

44,4

-

uhlík

43,6

-

vodík

6,2

-

dusík

1,5

3,2

draslík

0,92

2,1

fosfor

0,20

0,31

síra

0,17

0,17

vápník

0,23

0,52

hořčík

0,18

0,32

chlór

0,14

-

křemík

1,2

-

sodík

-

-

železo

0,08

0,012

mangan

0,04

0,009

měď

-

0,0009

bor

-

0,0016

molybden

-

-

zinek

-

0,003

hliník

0,89

-

neměřeno

7,8

-

Tabulka 10.1-4. Obsah popelovin v listech rostlin téže odrůdy špenátu, pěstovaných za různých podmínek výživy.

kultura

obsah
popela

obsah prvku v % sušiny

% sušiny

K

Na

Ca

Mg

Fe

P

S

Si

A

16,48

2,27

4,32

1,40

0,63

0,38

0,74

0,45

0,35

B

19,49

5,16

1,44

0,90

0,39

0,07

0,58

0,24

2,17

Při zjišťování toho, zda některý prvek je nepostradatelný či nikoli, připadla nezastupitelná úloha pěstování rostlin v živných roztocích (viz oddíl 10.2).
Dále jsou ve stručném přehledu charakterizovány prvky pro rostliny nepostradatelné. U každého prvku jsou uvedeny v odstavci A údaje o jeho výskytu v půdách a o
míře dostupnosti rostlinám; v odstavci B jeho hlavní funkce v rostlině; v odstavci C
příznaky, jimiž se projevuje nedostatek tohoto prvku v rostlině.
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10.1.1 DUSÍK
A. Rostliny přijímají z půdy především dusičnanový ion, NO3–, ale některé rody (čeleď bobovité) dostávají organicky svázaný dusík od symbiotických bakterií (viz oddíl 10.8).
Dusík v půdě se odvozuje především z výměšků živých bytostí a jejich rozkládajících se těl.
Patří sem i exkrety a pozůstatky volně žijících bakterií, které poutají vzdušný dusík. Činností
bakterií a hub se aminoskupiny v organických látkách uvolňují jako amoniak, dochází k tzv.
amonifikaci. Amoniak se oxiduje na dusitan (NO2–) půdními bakteriemi (např. Nitrosomonas) a jinými bakteriemi na dusičnan, NO3– (např. Nitrosobacter). Tyto pochody se nazývají
nitrifikace. V půdě žijí dále bakterie, které používají oxidované formy dusíku jako konečný
akceptor elektronů při dýchání. Redukují nitráty až na molekulární dusík v pochodu zvaném
denitrifikace. Ta přispívá ke koloběhu dusíku a zabraňuje nahromadění nevyužitého nitrátu v
půdě a posléze i v oceánech. - Rostliny mohou přijímat také dusík ve formě amonných iontů.
Jeho zabudování do organických sloučenin je energeticky méně náročné. Přesto většina rostlin dává přednost příjmu nitrátového aniontu. Nahromadí-li se v rostlině větší množství
amonných iontů, mohou působit toxicky, zatímco vysoké koncentrace nitrátů ve vakuole
jsou pro rostlinu neškodné.
B. Dusík je součástí základních sloučenin, z nichž živá hmota sestává, např. bílkovin
a nukleových kyselin. Patří k pohyblivým prvkům, takže se jeho nedostatek projeví dříve na
starších částech rostliny.
C. Při nedostatku dusíku jsou rostliny zakrslé a často mají stonky nápadně zdřevnatělé. To je patrně projevem relativního nadbytku sacharidů, právě tak jako syntéza anthokyanů, které u některých rostlin zbarvují rudě řapíky listů a stonky. U mnoha rostlin prvým příznakem je chlorosa a opad starších listů, naznačující přesun dusíku do mladších částí rostliny.

10.1.2 FOSFOR
A. Nejčastějším zdrojem fosforu v půdě jsou apatit a fluoroapatit, dále železité
a hlinité fosfáty. Jsou to těžko rozpustné terciární fosforečnany a rostliny napomáhají rozpouštění fosfátových aniontů okyselováním půdního roztoku aktivním čerpáním protonů
z kořenových buněk. Na alkalických půdách (pH až 8) trpí rostliny často nedostatkem fosforu. V superfosfátu je hlavní složkou primární, v Thomasově moučce a citramfosce sekundární fosforečnan vápenatý. Granulovaný superfosfát se má postupně rozpouštět a tím udržovat
déle vhodnou koncentraci fosfátu.
B. Fosfátový anion se na rozdíl od nitrátů a sulfátů v těle rostliny nikdy neredukuje.
Je součástí základních sloučenin živých těl, nukleových kyselin a fosfolipidů v membránách.
Dále je ústředním činidlem v energetickém metabolismu rostliny a tím i ve většině syntéz;
propojuje anabolické a katabolické reakce. V semenech může být nahromaděn jako fytin,
což je vápenatohořečnatá sůl kyseliny fytinové. Ta vzniká úplnou fosforylací (na všech šesti
hydroxylech) cyklického polyalkoholu myo-inositolu.
C. Projevem nedostatku fosforu jsou zakrslé rostliny s tmavě zelenými někdy znetvořenými listy, na kterých jsou nekrotické skvrny. U jehličnanů zasýchají špičky jehlic. Jako
při nedostatku dusíku se objevují anthokyany, ne však chlorosa.

10.1.3 DRASLÍK
A. Draslík je vedle dusíku a fosforu třetím prvkem, který je na kulturních půdách třeba rostlinám dodávat ve větším množství jako základní hnojivo (hnojiva NPK). V půdě je
draslík obsažen např. v živcích, slídách a v jílových minerálech (např. v biotitu, muskovitu a
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illitu), ale většina je ho pevně vázaná (obr 10.3-1). Z částic těchto minerálů se větráním
umožní výměna části iontů K+ za Ca2+, Mg2+ nebo H3O+. Když se pak půda pohnojí draselným hnojivem, dojde k opačné výměně.
B. Draslík je hlavním kationtem, kterým se řídí osmotický potenciál rostlinných buněk a který vyrovnává toky jiných iontů. Tak se účastní různých životně důležitých pohybů
(např. zavírání průduchů). Kromě toho je aktivátorem celé řady (okolo 40) enzymů
v energetickém metabolismu a při proteosyntéze. Proto bez draslíku nemohou rostliny existovat (na rozdíl od sodíku).
C. Draselný ion je pohyblivý a příznaky deficience se nejdříve projeví na starých listech jako nekrotické skvrny, kolem nichž jsou chlorotické dvůrky. U jednoděložných (např.
obilovin) odumírají nejprve buňky na konci listu a na okrajích a nekróza se pak šíří směrem
k basi listu. Stonky rostlin jsou nepevné a rostliny snadno poléhají.

10.1.4 SÍRA
A. Hlavní podíl síry v půdě pochází z organických zbytků, část z minerálů jako jsou
pyrit, kobaltit, sádra a epsomit. Síranový ion je v půdě vázán slabě na různých minerálech,
kde zaměňuje ionty hydroxylové. Při zvyšování půdního pH např. vápněním, se může část
SO42– iontů opět vyměnit za ionty OH–. Síru organických zbytků a pyritu oxidují v půdě sirné
bakterie ve dvou stupních, nejprve na elementární síru a pak na síran.
B. Síra je v rostlinách především ve formě aminokyselin cysteinu a methioninu součástí všech bílkovin. Dále je součástí glutathionu, bílkovin se sírou vázaným železem (např.
feredoxinů) a významných koenzymů jako koenzymu A, lipoové kyseliny, thiamin pyrofosfátu a biotinu. Je součástí fytochelatinů, peptidů, které nevznikají translací a které váží komplexně těžké kovy ve formě thiolátů (zejména měď, kadmium a olovo).
C. Ve většině půd je dostatek síranů a projevy deficience síry jsou u rostlin velmi
řídké. Vyskytly se však na některých místech v Austrálii, v Kanadě, v severozápadních Spojených Státech a ve Skandinávii. Jde o celkovou chlorózu listů, která se většinou dříve objevuje u mladších listů, což naznačuje, že síra není pohyblivá.

10.1.5 VÁPNÍK
A. Vápník je hlavním výměnným kationtem vázaným na půdní částice úrodných
půd. Hlavní podíl je ho však vázán pevně v hlinitokřemičitanech, jako je anortit
(CaAl2Si2O8) nebo augit, z nichž se uvolňuje větráním. Půdy bohaté vápníkem vznikají větráním vápenců a dolomitů a jsou převážně v semiaridních až aridních oblastech. Obsah vápence v půdě určuje její reakci. V zemědělské praxi je vápnění nejúčinnější a nejhospodárnější cestou k úpravě pH kyselých půd, které vznikly větráním hornin chudých na vápník. Při
něm se výměnná místa na povrchu jílových částic půdy obsazují ionty Ca2+ a vytěsňují se z
nich ionty H+, takže se půda alkalizuje.
B. Vápník má významnou úlohu při tvorbě buněčné stěny. Střední lamela je složena
především z pektátů vápenatého a hořečnatého. Má dále význam pro strukturu membrán a
tvorbu vřeténka při mitose. Větší množství vápníku bývá uloženo ve vakuole ve formě solí:
šťavelanu, uhličitanu, síranu nebo fosforečnanu. V cytoplasmě je koncentrace Ca2+ vždy
velmi nízká, ale má tam významnou regulační úlohu jako druhý posel zprostředkující účinek
hormonů nebo signálů z prostředí. V této úloze se vápník reversibilně spojuje s calmodulinem a tak aktivuje a inhibuje mnohé enzymy.
C. Vápník je málo pohyblivý a příznaky nedostatku se projevují nejprve na mladých
tkáních zejména v meristému, kde se tvoří nové buněčné stěny. Dochází k nekróze listových
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špiček a okrajů a k nekróze vrcholových pupenů. U mladých listů se také objevuje chloróza a
ohýbání špiček listů, kořeny hnědnou, zkracují se a silně se větví.

10.1.6 HOŘČÍK
A. Hořčík je podobně jako vápník vázán v půdě jednak pevně, jednak výměnně.
Uvolňuje se větráním magnezitu (MgCO3), dolomitu (MgCO3.CaCO3) a dále křemičitanů
jako olivinu ((MgFe)2SiO4), amfibolu a augitu. Je však v půdách v mnohem menší koncentraci nežli vápník. Jako chlorid nebo síran doprovází přirozená ložiska draselných solí
a s nimi se většinou dostává do zemědělské půdy při hnojení.
B. Hořčík je obsažen v chlorofylu a je aktivátorem velkého množství reakcí
ve fotosyntéze (PEP-karboxylasa, RUBISCO a více než 10 dalších enzymů) i v ostatním
energetickém metabolismu. Účinkuje také při syntéze nukleových kyselin a jinak.
C. Hořčík je jen zřídka limitující pro růst rostlin. Jeho nedostatek se projeví chlorosou listové čepele mezi žilkami u starších listů. Na hadcových půdách (např. hadcové stepi u
Mohelna) se může naopak projevovat nadbytek hořčíku a nedostatek vápníku zakrslým růstem rostlin.

10.1.7 ŽELEZO
A. V půdách je většinou dostatečné množství železa především ve formě hydratovaných oxidů (např. Fe2O3.3H2O, limonit) nebo sulfidů. Z křemičitanů jej obsahují augit,
amfibol a biotit. Ionty v půdním roztoku jsou převážně trojmocné, ale kořeny absorbují (lépe) ionty dvojmocné (o tom, jak se to děje viz oddíl 10.3). Při alkalické reakci půdy (což
může být např. při silném vápnění) mohou být koncentrace iontů železitých velmi nízké.
B. Železo je součástí význačných enzymů energetického metabolismu (cytochromoxidasa, peroxidasy, katalasa), jakož i přenašečů elektronů ve fotosyntetických i v respiračních řetězcích: cytochromů a bílkovin se sírou vázaným železem (např. feredoxinů). Je součástí enzymů fixace dusíku a redukce nitrátů a má také významnou úlohu při syntéze chlorofylu, která není zcela objasněna.
C. Projevem nedostatku železa je chlorosa čepele listů mezi žilkami. Postiženy jsou
mladé listy, poněvadž železo není pohyblivé. Příčina jeho nepohyblivosti není zcela jasná. K
projevům nedostatku železa dochází zejména na alkalických půdách, tedy na půdách vápnitých. Může k nim však také dojít na půdách kyselých, obsahují-li vyšší koncentrace hliníku,
který soutěží se železem o vstup do buňky. Zvlášť citlivé na nedostatek železa jsou keře a
stromy z čeledi růžovitých a také některé obilniny, jako kukuřice.

10.1.8 MANGAN
A. Mangan je všeobecně rozšířen v půdách, v horninách jeho sloučeniny provázejí
minerály obsahující železo. Je v půdě v několika mocenstvích. Dvojmocné ionty jsou rozpuštěny v půdním roztoku a patří mezi ionty adsorbované výměnně na půdních částicích.
Sloučeniny (oxidy) trojmocného a čtyřmocného manganu jsou nerozpustné a rostlinám nedostupné. Není vyloučeno, že se redukují na povrchu kořenových buněk a pak do nich pohlcují, podobně jako tomu je u iontů železitých. V půdě jsou jak mikroorganismy, které redukované formy manganu oxidují, tak i takové, které uskutečňují opačný pochod.
B. Mangan aktivuje některé enzymy v reakcích dýchání (dekarboxylasy a dehydrogenasy cyklu kyseliny citrónové) a v metabolismu dusíku (nitrátreduktasa). Ionty manganu
jsou složkou komplexu vyvíjejícího kyslík ve fotosystému II oxygenní fotosyntézy.
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C. Nedostatek manganu není častý. Projevuje se chlorózou mezi žilnatinou listu
a tmavými nekrotickými skvrnami. U některých rostlin se příznaky objevují nejdříve
na mladších listech, u jiných rostlin je tomu naopak. Jako prvý příznak lze pozorovat elektronovým mikroskopem porušení normální struktury thylakoidů.

10.1.9 MĚĎ
A. Měď je ve většině půd v dostatečném množství pro potřebu rostlin (jako sirníky,
sírany a uhličitany). V půdním roztoku se vyskytuje většinou jako dvojmocný, jen při nedostatečném přístupu kyslíku jako jednomocný ion. Ionty mědi se ke kořenům dostávají jako
cheláty.
B. Měď je součástí cytochromoxidasy v dýchacím řetězci mitochondrií a několika
oxygenas: fenolas, katalasy a oxidasy kyseliny askorbové. Je obsažena v plastocyaninu, přenašeči elektronů ve fotosyntetické membráně.
C. Příznaky nedostatku mědi se zřídka vyskytují v přírodě a poznaly se vlastně až při
pokusech se živnými roztoky bez mědi. V nich bývají mladé listy rostlin temně zelené, různě
znetvořené a často mají nekrotické skvrny. Někdy zasýchají vrcholky rostlin.

10.1.10 MOLYBDEN
A. V půdách je molybden jako čtyřmocný (např. MoS2, nebo v křemičitanech) a jako
šestimocný (MoO42–). Není známo v jaké formě ho přijímají rostliny.
B. Molybden je součástí nitrátreduktasy a nitrogenasy.
C. Nedostatek Mo je velmi vzácný. Projevuje se chlorosou mezi žilnatinou listů, a to
nejprve u starších listů a postupně se šíří na mladší listy. Jiným projevem je hnědnutí okrajů
a znetvoření listů, které odumírají, aniž se u nich vyvine chlorosa.

10.1.11 ZINEK
A. Zinek provází železo v železnatohořečnatých minerálech tj. magnetitu, biotitu a
amfibolu. Větráním se uvolňuje a váže výměnně na půdní částice. Zda je tam rostlinám dostupný závisí na pH půdy. Při alkalickém pH se stává nedostupný. Proto při silném hnojení
fosforečnany se může projevit nedostatek zinku.
B. Zinek je součástí anhydrasy kyseliny uhličité, alkoholdehydrogenasy, dehydrogenasy kyseliny glutamové a celé řady dalších enzymů (spolu se živočišnými enzymy je jich
okolo osmdesáti). Nepřímé důkazy nasvědčují tomu, že má významnou úlohu v dráze syntézy auxinu a chlorofylu, v reakcích přenosu fosfátové skupiny a v syntéze bílkovin.
C. Příznakem nedostatku zinku je zkrácený růst internodií a zmenšené mladé listy,
čímž vznikají zakrslé listové růžice např. na konci větévek jabloně.

10.1.12 CHLOR
A. Chloridový ion je všeobecně rozšířen v půdách ve formě chloridů, ale
i v křemičitanech. Šíří se také prachem a kapénkami vodní páry, takže s deštěm dopadá na
listy rostlin a ty ho mohou i tak přijímat.
B. Chloridový ion se přijímá do rostliny a působí v ní bez další chemické změny,
pouze jako ion. Je nezbytnou součástí komplexu rozkládajícího vodu a má možná ještě jiné
účinky ve fotosyntetické membráně. Chloridový ion je také významný pro dělení buněk v
listech a v kořenech, ale neví se přesně jak. Chloridy rostliny přijímají v deseti- až stonásob-
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ném přebytku proti nejmenšímu nezbytnému množství a používají je také k regulaci osmotických poměrů v buňkách. Částečně se může chlorid zastoupit bromidem.
C. Z přírody nejsou známy příznaky nedostatku chloru. V pokusech s rostlinami
v živných roztocích se nedostatek chloru projevuje zpomalením růstu listů, jejich vadnutím a
vznikem chlorotických a nekrotických skvrn.

10.1.13 BOR
A. Bor se v půdách vyskytuje jednak jako součást křemičitanů, který je rostlinám nedostupný, jednak jako rozpustné boritany (vápenatý, manganatý) a kyselina boritá. Je ho
všeobecně velmi málo, ale v kyselých půdách jsou jeho koncentrace podstatně nižší, nežli v
půdách zásaditějších a tak se nedostatek boru častěji objevuje na půdách kyselých. Na druhé
straně se však také pozorovalo, že zvýšení pH půdy vápněním vyvolalo příznaky nedostatku
boru. Poněvadž se v pokusech se živnými roztoky ukázalo, že zvýšení koncentrace iontů
Ca2+ snižuje schopnost rostlin přijímat bor, je možné, že tu nejde o vliv pH, ale iontů Ca2+.
B. Dosud se nepodařilo zjistit, v jakých reakcích se bor v rostlině uplatňuje. Nepřímé
důkazy svědčí o významu boru pro floémový transport, pro syntézu DNA a pro řádnou funkci některých membrán. Jsou popsány náznaky pro řadu dalších funkcí, ale tyto domněnky
jsou málo podložené.
C. Ačkoli není známo takřka nic o možných mechanismech účinku boru na rostliny,
projevy jeho nedostatku byly dobře popsány. Prvým jasným důsledkem odnětí boru rostlinám, který je patrný již po několika hodinách, je zastavení dělení v meristémech vrcholku
prýtu i kořene, které je důsledkem inhibice syntézy DNA. Listy dostanou bronzovou barvu a
také zastavují růst. Kořeny se málo větví a pozoruje se nadměrná tvorba korku. Nedostatek
boru také zastavuje prodlužování pylové láčky.

10.2 ŽIVNÉ ROZTOKY A HYDROPONIE
Podrobné znalosti o minerální výživě rostlin získané v první polovině tohoto století
byly jedním ze základů pro prudký růst zemědělské produkce spojený s použitím syntetických hnojiv. Tento pokrok by nebyl myslitelný bez pěstování pokusných rostlin ve vodních
kulturách, které toto období charakterizují. S vodními kulturami se však začalo experimentovat již dávno. Prvý živný roztok sestavil v Praze (z Vltavské vody) Julius Sachs v r. 1859,
který byl v té době asistentem Jana Ev. Purkyně a později jedním z učitelů profesora Bohumila Němce. Z Prahy odešel do Tharandtu, kde založil pokusnou stanici Zemědělské a lesnické akademie, dále do Bonnu a pak do Würzburgu, kde jeho dráha skončila. V Tharandtu,
mimo jiné, propracoval s W. Knopem metodu vodních kultur rostlin. Knopovo jméno nese
jeden z nejjednodušších, ale dodnes užívaný živný roztok. Ještě častěji se dnes používají
roztoky podobné roztoku Hoaglandovu. Liší se od Knopova tím, že se do nich přidávají
roztoky stopových prvků.
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Obr. 10.2-1. Schématické znázornění některých technických řešení hydroponické kultivace rostlin.
Nahoře: Obyčejná vodní kultura s občas vyměňovaným a dobře provzdušňovaným živným roztokem.
Uprostřed: Kultura s občasnou nebo trvalou cirkulací roztoku. V prvém případě je pěstební plocha
naplněna nasákavým nebo iontoměničovým hrubě zrnitým substrátem. V druhém případě se kořeny
rozrůstají v tenké vrstvě stékajícího roztoku a má k nim dobrý přístup kyslík. Dole: Turbína ponořená
do živného roztoku jej rozmlžuje v komoře, do níž zasahují kořeny rostlin. Mlha se sráží na kořenech
a stéká dolů.
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Sachsovi a Knopovi rostly rostliny dobře v jednoduchých roztocích, protože tehdy chemikálie obsahovaly příměsi stopových prvků v dostatečném množství. Dnes je
třeba přidávat stopové prvky, jak je uvedeno u tří z roztoků v Tabulce 10.2-1. Hoagland
kdysi sestavil tzv. A - Z roztok, který obsahoval všechny prvky, které jako mikroelementy přicházely v úvahu. Dnes však stačí přidávat prvky, o nichž se ví jistě, že jsou
nepostradatelné. Rozdíly ve složení roztoků nejsou velké, jak ukazuje Tabulka 10.2-1
a většinou také nejsou podstatné. Byly dány zvyklostmi různých laboratoří, snahou odlišit se i rozumnými praktickými důvody. Tak např. NH4H2PO4 v roztoku Hoaglandově
má tlumit změny pH roztoku, k nimž dochází, pokud je jediným zdrojem dusíku NO3–.
Jeho příjem alkalizuje roztok, poněvadž jde většinou o kotransport NO3– a H+.
Tabulka 10.2-1. Složení některých živných roztoků v koncentracích váhových, jednak molárních. U makroelementů jsou uvedeny koncentrace sloučenin, u mikroelementů jen prvků.

autor
sloučenina
KNO3
Ca(NO3)2.4 H2O
NaH2PO4.2 H2O
NH4H2PO4
KH2PO4
MgSO4.7 H20
KCl
K2SO4
Fe (Fe citrát,FeSO4 +
chelat.**)
Mn (MnSO4,
MnCl2.4 H2O)
Cu (CuSO4.5 H20)
Zn (ZnSO4.7 H2O)
Mo ((NH4)6Mo7O24.4H20
Na2MoO4, H2MoO4)
Co (CoSO4.7 H2O)
Cl (KCl, NaCl)
B (H3BO3)
*

Knop
0,25 / 2,47
1,00 / 4,23
0,25 / 1,84
0,25 / 2,07
0,12 / 1,61*
stopy

Hoagland
Shive
Hewitt
-1
-1
g.l /mmol.l sloučeniny
0,606 / 6
0,505 / 5,0
0,657 / 4
0,820 / 5,0 0,820 / 5,0
0,208 / 1,33
0,115 / 1
0,068 / 0,5
0,241 / 2
0,241 / 2
0,369 / 3,0
0,436 / 2,5
-1
-1
mg.l / µmol l prvku
1,120 / 20
0,50 / 8,95
5,6 / 100

-

0,550 / 10

0,25 / 4,55

0,550 / 10

-

0,020 / 0,32
0,050 / 0,77
0,010 / 0,1

0,02 / 0,31
0,25 / 3,82
0,02 / 0,21

0,064 / 1
0,065 / 1
0,019 / 0,2

-

0,500 / 46,3

9,0 / 253
0,25 / 23,1

0,006 / 0,1
3,5 / 100
0,370 / 33

) v modifikaci Pfefferově
) chelatační činidlo, nejčastěji kyselina ethylendiamintetraoctová EDTA

**

Pokud se má prokázat nepostradatelnost prvku, který rostlina potřebuje v nepatrném množství, musí se použít zvlášť čisté chemikálie (běžný stupeň čistoty pro analytickou práci nestačí) a speciálně destilovaná nebo deionisovaná voda. Avšak i pak se
musí dát pozor na některé možné zdroje chyb. V semeni může být zásoba stopového
prvku, která stačí na celý život rostliny. To lze prokázat pěstováním rostliny na roztoku
bez prvku po několik generací. Stopové prvky se mohou vyluhovat ze skla nebo jiného
materiálu, z něhož jsou kultivační nádoby. Dříve se pro tyto pokusy povrch kultivačních
nádob povlékal parafinem. Dnes jsou nejvhodnější nádoby z polyethylenu. Konečně se
do živného roztoku mohou stopy nějakého prvku dostat s prachem.
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Vodní kultury pod názvem hydroponie hrají významnou úlohu také v pěstitelské
praxi, zejména ve skleníkovém hospodářství. Byla vypracována řada různých řešení
provozní hydroponie. Tři jsou schematicky znázorněny na obr. 10.2-1. V zásadě se rozlišují vodní kultury bez mechanického substrátu pro rostliny a zařízení, která takový
substrát používají. Nejvíce se jako náhrada "půdy" osvědčily granuláty přírodních anorganických a syntetických organických iontoměničů. V nich nachází rostlina oporu
a substrát se periodicky svlažuje živným roztokem. V některých zařízeních kořeny prorůstají tenkou vrstvou substrátu do prostoru, v němž jsou buď ponořeny do protékajícího
živného roztoku, nebo vystaveny rozmlžovanému živnému roztoku, který stéká v tenké
vrstvě po jejich povrchu. Pro pěstitelskou hydroponii, právě tak jako pro exaktní pokusy
v živných roztocích je velmi důležité, aby kořeny měly dostatek kyslíku. Musí totiž intensivně dýchat, aby mohly aktivně absorbovat dostatečné množství živin, protože
v hydroponii kořeny, vzhledem k dobré nabídce živin, tak rychle nerostou. Periodické
svlažování nebo mlžení kořenů tuto podmínku dobře splňuje. Jsou-li kořeny v nehybném živném roztoku, je vždy vhodné roztok provzdušňovat proudem vzduchu.

10.3 PŘÍJEM ŽIVIN Z PŮDY
Rostliny získávají živiny svými kořeny z půdy. To je heterogenní prostředí obsahující půdní částice jako pevnou fázi, dále půdní roztok a vzduch (obr. 10.3-1).
Všechny tyto části půdy mají význam pro funkci kořenů. Půdní částice jsou anorganické
a organické. Anorganické jílovité částice jsou převážně složeny z hlinitokřemičitanů
a mají různou velikost i vlastnosti, jak ukazuje Tabulka 10.3-1.
Tabulka 10.3-1. Vlastnosti tří hlavních typů jílových částic v půdách.

druh jílu
Vlastnost
smektit
illit
kaolinit
průměr, µm
0,01 - 1,0
0,1 - 2,0
0,1 - 5,0
tvar
nepravidelné vločky nepravidelné vločky hexagonální krystaly
soudržnost
vysoká
střední
nízká
bobtnavá kapacita
vysoká
střední
nízká
výměnná kapacita
pro kationty
80 - 100
15 - 40
3 - 15
miliekv. na 100g
Organické částice mají obvykle větší rozměry nežli částice jílu a vytvářejí často
s jílem větší hrudky. Tato hrudkovitá struktura zlepšuje podmínky pro růst kořenů především tím, že zlepšuje provzdušnění půdy.
Povrch půdních částic nese záporné náboje (obr. 10.3-1). Jílové částice obsahují
krystaly hlinitokřemičitanů, v jejichž krystalové mříži se vyskytují také kationty Al3+
a Si4+. Některé z nich mohou být isomorfní výměnou nahrazeny kationty o nižším mocenství (Si4+ >Al3+ >Mg2+/Fe2+/Ca2+) a tím dostává částice záporné náboje. Organické
částice se záporně nabíjejí disociací protonů karboxylových a fenolových skupin.
Na negativním povrchu půdních částic jsou adsorbovány kationty, které se z půdy nesnadno vymývají a proto na povaze tohoto povrchu závisí do značné míry úrodnost půdy. Adsorbované ionty se mohou zaměnit jinými ionty a půdu charakterizuje výměnná
kapacita pro kationty (viz Tabulka 10.3-1). Přitom afinita pro kationty klesá v souladu s
lyotropní řadou: H+ > Ca2+ > Mg2+ > K+ = NH4+ >Na+. Jedním z cílů neustálého růstu
kořenů je přibližovat se kořenovým vlášením vždy novým půdním částicím a získávat
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ionty na nich adsorbované výměnou. Výměně kořeny napomáhají vylučováním protonů,
ale také vydechováním CO2, který potom jako HCO3– pomáhá přenášet kationy ke kořenům (obr. 10.3-1).

Obr. 10.3-1. A. Kořenový vlásek prorůstá půdním roztokem mezi částicemi jílu a prostory vyplněnými
vzduchem. - B. Výměna iontů na povrchu půdních částic. - C. Ionty K+ vázané v mřížce jílového minerálu
nejsou rostlinám dostupné, ionty vázané na povrchu částic se mohou vyměňovat. - D. Kořenové buňky
(např. kořenové vlášení) napomáhají výměně iontů na povrchu půdních částic vylučováním protonů a CO2

Kationty železa a v jisté míře také zinku, manganu a mědi jsou obvykle v půdním roztoku málo rozpustné. Zejména při pH vyšším nežli 5 reagují s hydroxylovými
ionty za vzniku hydratovaných oxidů. Tak např.:
3+

-

2 Fe + 6 OH > 2 Fe(OH)3 > Fe2O3.3 H2O
Přístupnost těchto iontů pro rostliny se může v půdě zvýšit, přidávají-li se s hnojivy
do půdy chelatační činidla. Také v živných roztocích, při pokusných nebo provozních
hydroponických kulturách, mají chelatační činidla příznivé účinky.
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Chelatační činidla jsou látky, které obsahují negativně nabité karboxylové skupiny nebo nukleofilní dusíkaté skupiny v takovém prostorovém uspořádání, že mohou
vytvořit s kovovým iontem koordinační komplex. Jako příklad je na obr. 10.3-2 zobrazen komplex železa s velmi hojně používaným chelatačním činidlem ethylendiamintetraoctovou kyselinou, která se označuje zkratkou EDTA. Ta se také používá, jak
v živných roztocích (viz Tabulka 10.2-1), tak při hnojení polí v některých zemích.
V komplexu je ion železitý. Při povrchu kořenových buněk se železo v komplexu redukuje dosud neznámým, kořeny vylučovaným činidlem na Fe2+, který se z komplexu
uvolní a je pohlcen kořenovou buňkou. V ní se patrně opět chelatuje některým z buněčných chelatačních činidel, což jsou často dvoj- nebo trojsytné hydroxykyseliny (jako
kyselina vinná nebo citrónová).
V půdách bývají také přirozená chelatační činidla, která vznikají rozkladem organických zbytků. Ještě důležitější jsou různé látky s chelatačními účinky, které vylučují
půdní a symbiotické (mykorhiza) bakterie a houby, tzv. siderofory. Chemicky jsou to
jednak katecholy, vylučované především bakteriemi, a hydroxamaty, které vytváří především houby. Obojí slouží obdobně, jak je výše popsáno pro EDTA: dopraví železitý
ion k buňce, která ho redukuje a z chelátu uvolní.
2+

Přirozeným chelátem je také vazba iontů Ca s kyslíky hydroxylových skupin
v polygalakturonové kyselině buněčných stěn (obr. 10.3-2). Soudí se, že takto je vázáno
poměrně mnoho Ca2+, který kromě toho, spolu s hořčíkem svazuje polygalakturonové
řetězce také solnými vazbami s jejich karboxyly.
Ionty, které vstoupí do kořene, pokračují dále do jeho středu symplastovou nebo
apoplastovou cestou. Ve druhém případě musí na rozhraní, které tvoří endodermis
vstoupit do buněk a jen tak mohou projít do stélé a dostat se do cév vedoucích transpirační proud (viz kapitola 9 a obr. 9.2.2).
Tabulka 10.3-2. Naměřené koncentrace iontů v extraktech kořenů po jejich 24-hodinové absorbci iontů
z roztoku o známém složení a ty koncentrace, které byly vypočteny za předpokladu rovnovážného stavu.

Koncentrace iontu v pletivu (µequiv./g vody)
kořen hrachu

kořen ovsa

ion

vypočtená

naměřená

vypočtená

naměřená

K+

74

75

27

66

Na+

74

8

27

3

Mg2+

2 700

3

350

17

Ca2+

10 800

2

1 400

3

0,0272

28

0,0756

56

Cl–

0,0136

7

0,0378

3

H2PO4–

0,0136

21

0,0378

17

0,000094

19

0,00071

4

NO3

–

SO42–
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Obr. 10.3-2. A. Strukturní vzorec EDTA a schématické znázornění komplexu se železitým iontem.
- B. Cyklus, kterým přirozená půdní chelatační
činidla nebo přidaná EDTA uvádí do roztoku
železité ionty a umožňuje kořenovému vlásku, aby
je po redukci pohltil. - C. Cheláty v rostlině: (a)
Mnoho iontů Ca2+ je vázáno koordinačními vazbami na hydroxylech polygalakturonových řetězců
pektinu v buněčných stěnách. - (b)Ionty často
chelatuje kyselina vinná. - (c)Chelatačním činidlem je vlastně také porfyrinový kruh chlorofylu.

Buňky endodermis tedy vybírají, které látky do rostliny vstoupí a které nikoli.
Analýza roztoku vylisovaného z kořenů a srovnání výsledků s vypočtenými koncentracemi plynoucími z Nernstovy rovnice ukazují, že všechny anionty jsou silně aktivně
pohlcovány, kdežto kationty jsou spíše zadržovány (Tabulka 10.3-2).
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10.4 REAKCE (pH) PŮDY A DOSTUPNOST ŽIVIN. OTÁZKA
VÁPNÍKU.
Již dávno se poznalo, že některé rostliny rostou jen na vápenatých půdách, jiné
jen na křemičitých a písčitých půdách chudých na vápník. Prvé z nich se označují jako
(správněji) vápnobytné (kalcikolní) nebo (méně správně) vápnomilné (kalcifilní), druhé
jako vápnostřezné (kalcifugní). Souhlasně s názvy se jednu dobu soudilo, že se tyto
rostliny liší nároky na obsah vápenatých iontů v půdě. Tak tomu je jen v některých případech. Zdá se, že všechny rostliny potřebují udržovat koncentraci Ca2+ v cytoplasmě
nízkou (aby mohly ionty Ca2+ účinkovat jako druhý posel) a proto při vyšší nabídce
a příjmu vápenatých iontů záleží na tom, jak se rostlina dovede vyhnout jejich nahromadění v plazmě. Mnohé rostliny z čeledí brukvovitých a bobovitých mohou ukládat vysoké koncentrace iontů Ca2+ ve vakuole, aniž jim to vadí. Jiným Ca2+ vadí a ve vakuole
ukládají krystaly šťavelanu vápenatého ve velkém množství. Rostliny, které nemají ani
jednu možnost, se asi vápenatým půdám vyhýbají.
Vápenaté půdy mají ovšem také vyšší pH půdního roztoku a to je příčinou, proč
jim dávají některé rostliny přednost. Někteří ekologové dokonce neprávem považují
reakci půdy za jediný rozhodující faktor. Mnohdy tomu tak skutečně je a pak je pravděpodobně nejzávažnější otázka různé dostupnosti živin v závislosti na pH.
Reakce půdního roztoku má vliv na dostupnost různých iontů pro rostliny
(obr. 10.4-1). V kyselých půdách jsou lépe dostupné ionty železa, manganu, hliníku,
mědi, zinku a boru. Hliník a těžké kovy mohou být na kyselých půdách (při vyšší koncentraci) pro rostliny toxické. Rostliny, kterým se daří na kyselých půdách, mají zvýšenou schopnost vázat těžké kovy v komplexech. Na alkalických půdách se příznaky toxicity uvedených kovů obvykle nevyskytují, zato se objevují příznaky nedostatku. To platí
zejména o železu. U mnohých rostlin, které rostou na kyselých půdách, se na vápnitých
půdách vyvíjí chloróza, způsobená nedostatkem železa.
Obr. 10.4-1. A. Hrubé znázornění dostupnosti jednotlivých
prvků z půd o různém pH. - B. Frekvence některých druhů
na půdách s různým pH.

Dusík, fosfor, draslík, síra, hořčík a vápník bývají na kyselých půdách obtížněji
dostupné pro rostliny. U dusíku k tomu přistupuje ještě okolnost, že fixace dusíku bakteriemi probíhá jen ve velmi úzkém rozmezí hodnot pH kolem neutrality. Ve vápenatých
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půdách se organické dusíkaté látky rychleji mineralizují. Obecně lze říci, že jsou nepochybně rostliny, které jsou vázány na určitý rozsah půdního pH (viz obr. 10.4-1). Chybí
však ještě mnoho experimentální práce, aby se otázka dostupnosti prvků při různém pH
a zejména zúčastněných mechanismů zcela objasnila.

10.5 MYKORHIZA
V mnoha případech pomáhá rostlinám při čerpání živin z půdy mykorhiza. Je to
symbióza houbových vláken s kořínky vyšších rostlin. Byla však nalezena i u rhizoidů
játrovek, u mechů a u prvoklíčků plavuní a kapradin. Většinou mykorhiza jen zlepšuje
podmínky pro růst rostliny v půdě a rostlina může dobře růst (např. v živném roztoku)
i se sterilními kořeny. Avšak semena orchidejí mohou vyklíčit jen v symbióze s houbou,
která později žije jako jejich mykorhiza. Droboučkým semenům orchidejí s málo vyvinutým embryem, která jsou vybavena jen nepatrnými zásobami živin, poskytuje houba
při klíčení organickou výživu včetně některých vitaminů (koenzymů). Epifytické autotrofní orchideje se v pozdějším životě stávají na mykorhize nezávislé. Naproti tomu
mnohé saprofytické nezelené orchideje jsou na mykorhize plně závislé, pokud jde o komunikaci se substrátem. Stonek se mění v bohatě rozvětvený oddenek, který obsahuje
houbu (tzv. mykorhizom) a často postrádá kořeny, nebo jsou kořeny tlusté a krátké, jako
u hnízdáku.
Rozlišují se dva základní typy mykorhizy: ektotrofní a endotrofní (obr. 10.5-1).
Ektotrofní mykorhiza má houbová vlákna opředena v podobě husté plsti na povrchu
kořínků, který tak úplně odloučí od půdy. Kořínky s mykorhizou bývají zkrácené
a ztloustlé, větví se dichotomicky nebo sympodiálně a nevytvářejí kořenové vlášení,
takže musí všechny živiny přijímat prostřednictvím houby. Hyfy vnikají jen do mezibuněčných prostor v pokožce a v korovém pletivu a obklopují buňky tzv. Hartigovou sítí.
Často má hyfový plášť stejnou hmotu jako kořínek. Hyfy pronikají daleko do půdy a
odtud čerpají živiny. V půdě také tvoří plodnicová tělíska. Ektotrofní mykorhiza je typicky vyvinuta u stromů z čeledí Pinaceae, Betulaceae, Fagaceae a Salicaceae.

Obr. 10.5-1. Kresby mikroskopických obrazů ektotrofní (A) a endotrofní (B) mykorhizy.

Při endotrofní mykorhize (obr. 10.5-1) houbová vlákna neobalují kořeny a kořeny nejsou obvykle deformované (s výjimkou saprofytických orchidejí, jak uvedeno vý16
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še). Vlákna hub ale pronikají do buněk korového pletiva a tvoří tam jednak váčkovité,
jednak stromečkovité útvary. Proto se také tento typ nazývá vesikulárně-arbuskulární
mykorhiza. Vyskytuje se také u některých dřevin (cypřiš, tis, zerav, jasan, topol, ořešák),
ale především téměř u všech bylinných rostlin krytosemenných. Výjimkou jsou některé
druhy z čeledí Chenopodiaceae a Daucaceae.
Výsledky mnoha pokusů dokazují, že rostliny s mykorhizou (např. semenáčky
jehličnanů) podstatně lépe rostou a mají vyšší obsah některých prvků v sušině
(např. fosforu), než rostliny se sterilními kořeny. Zdá se, že vlákna hub nejen přivádí
ke kořenům ionty ze vzdálenějších míst, ale že také uvolňují živiny z organických zbytků v půdě, které rozkládají, a těmi zásobují kořeny.
O mechanismu výměny látek mezi houbou a kořenem se neví téměř nic určitého.
Látky, které získává rostlina patrně z houby, jen pasivně unikají, ale možná jsou i vylučovány. V některých případech se také pozorovalo, že stromečkovité útvary mají velký
obrat, v jedněch buňkách se vytvářejí a v jiných se rozkládají.

10.6 ASIMILACE NITRÁTU
Dusičnanový ion (dále zkráceně nitrát) je hlavním zdrojem dusíku pro rostliny
v přírodě a v obvyklých polních podmínkách. Ve většině půd se amonné ionty rychle mění v
dusičnanové působením nitrifikačních bakterií. Pouze ve špatně větraných nebo zaplavených
půdách, nebo v půdách kyselých, kde se nitrifikačním bakteriím nedaří, mohou se nahromadit větší množství NH4+. Nitrát se přijímá do kořenových buněk aktivním přenašečem, jehož
vznik se indukuje teprve tehdy, jsou-li buňky vystaveny nitrátu (obr. 10.6-1).

Obr. 10.6-1 A. Indukce nitrátreduktasy a její mRNA v kořenech a v listech ječmene poté, co byly rostlinkám poprvé poskytnuty dusičnany. - B. Hrubé schéma struktury nitrátreduktasy. - C. Schéma reakcí
při fotosyntetické redukci dusičnanu. Nitrát se redukuje na nitrit nitrátreduktasou (1 a - d) v cytoplasmě,
nitrit na amoniak v chloroplastu nitritreduktasou (2), které dodává elektrony feredoxin redukovaný
prvým fotosystémem. NH4+ se váže na glutamát pomocí glutamátsyntetasy (GS,3), ATP k tomu dodává
thylakoid. Vzniklý glutamin vstupuje do transaminační reakce s oxoglutarovou kyselinou (nebo jinými
oxokyselinami), kterou katalyzuje glutamátsynthasa čili glutamát-oxoglutarát aminotransferasa
(GOGAT,4). Aminokyseliny se transportují z chloroplastu.

Prvým krokem v zabudování nitrátového dusíku do sloučenin syntetizovaných
rostlinou je redukce nitrátu. Ta probíhá buď přímo v kořenech, nebo se nitrát dopravuje
do listů a tam se redukuje. Není-li další zpracování nitrátů dost rychlé, ukládá se ve va17
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kuolách buněk a tam může jeho koncentrace stoupnout natolik, že se části rostlin (listy,
kořeny) stávají toxické jako krmivo či jako potravina.

Obr. 10.6-2. A. Podrobnější schéma
reakcí z obr. 10.6-1C, jimiž se amonný dusík zabudovává do aminokyselin
a jejich amidů. Jako kyseliny glutamová a asparagová a jejich amidy se
dusík transportuje po rostlině. - B.
Poměrná množství nitrátu a organických forem dusíku transportovaná
v xylému od kořenů k vrcholu rostliny
ukazují, jaký podíl redukce nitrátů
připadá na kořeny a kolik se ho redukuje v listech. Ureidy jsou formou
ve které organicky vázaný dusík transportují některé bobovité z hlízek
se symbiotickými bakteriemi.

V kořenech i listech má redukce nitrátu dva stupně (viz obr. 10.6-1). V prvém se
nitrát redukuje na nitrit (dusitan) působením reduktasy nitrátu:
NO3– + NAD(P)H + H+ > NO2–+ NAD(P)+ + H2O
Dusitan se redukuje na amoniak v chloroplastu nitritreduktasou, které dodává elektrony
feredoxin redukovaný prvým fotosystémem. Je pravděpodobné, že i v proplastidech
18
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přenáší elektrony bílkovina podobná feredoxinu. Nejlépe charakterizovaná reduktasa
nitritu je enzym ze špenátových chloroplastů. Je to bílkovina o Mr 60 kDa, která nese
jedno seskupení (4Fe-4S) a jeden hem. Ačkoli pracuje v chloroplastu, je kódována
v jádře a překládá se v cytoplasmě.
Amoniak vzniklý redukcí nitrátu se ihned zabudovává do organických sloučenin.
Samostatně i jako amonný ion je i pro rostlinné buňky jedovatý. K zabudování může
docházet dvěma reakcemi (obr. 10.6-2):
+

α-ketoglutarát + NADH + NH3 > glutamát + NAD + H2O
glutamát + NH3 + ATP > glutamin + ADP + Pi
Prvá reakce je katalyzována dehydrogenasou glutamátu (GDH), druhá synthasou glutaminu (GS). Glutamin může přecházet v glutamát reakcí
glutamin + α-ketoglutarát > 2 glutamát
kterou katalyzuje glutamin-oxoglutarát aminotransferasa. Soudí se, že druhá cesta je
užívanější, poněvadž Km pro GS je mnohem nižší než pro GDH a je bližší koncentracím
amonných iontů, které se nacházejí v buňce. Z primárních produktů se asimilovaný dusík přesouvá na další aminokyseliny transaminacemi, působením aminotransferas.
Jaký podíl nitrátu se redukuje v kořenech a jaký v listech, záleží na druhu rostliny a na dalších faktorech, např. na hladině NO3– v prostředí. Je-li nabídka NO3– nízká,
redukuje se převážně v kořenech, se stoupajícím příjmem se schopnost redukce v kořenech nasytí a další nitrát se redukuje v listech. Jak se za podmínek stejné nabídky rostliny liší v podílu kořenové a listové redukce, ukazuje obr. 10.6-2.

10.7 ASIMILACE SULFÁTU
Vstup síry do rostliny ve formě síranových iontů a její další osudy jsou velmi
podobné tomu, co se děje s nitrátem. Příjem sulfátu do buněk se děje pomocí aktivního
přenašeče. Prvým krokem asimilace síranu je jeho redukce a k té dochází buď v chloroplastech listů nebo již v proplastidech kořenových buněk. Neredukovaný síran, pokud
v buňce přebývá, se aniontovými kanály odvádí do vakuoly.
Pro redukci se musí sulfát nejprve aktivovat reakcí s ATP, kterou vzniká nejprve
adenosine 5'-fosfosulfát (APS) a také 3'-fosfoadenosin 5'-fosfosulfát (PAPS), viz obr. 10.71. Dříve se soudilo, že substrátem pro redukci je dvakrát fosforylovaný PAPS, ale dnes se ví,
že je to APS. Syntéza PAPS, který se opět před redukcí hydrolyzuje na APS, má energetické
důvody. Je to totiž reakce exergonická, která pomáhá krýt potřebu energie pro silně endergonickou syntézu APS, jak plyne z dále uvedených rovnic. Syntéza APS
0

sulfát + ATP > APS + PPi ∆G ' = 45 kJ.mol
spřažená s hydrolýzou pyrofosfátu
0

∆G ' = -33,5 kJ.mol
PPi + H2O > 2 Pi
je stále ještě endergonická. Sdruží-li se se syntézou PAPS
0

-1

-1

∆G ' = -25 kJ.mol
APS + ATP > PAPS + ADP
je už úhrnná bilance příznivá pro spontánní průběh aktivace.
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Obr. 10.7-1. A. Reakce při redukci síranu na úroveň sirníku. O významu syntézy PAPS viz v textu. - B.
2–
Reakce, jimiž se S zabudovává do sirných aminokyselin, v nichž se rozvádí po rostlině.

Pro redukci APS na sulfid je třeba 8 e–, které dodává redukovaný feredoxin:
+

APS + 8 Fdred + 5 H

2-

> S + AMP + 8 Fdox + 3 H2O
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Ačkoli redukce APS na sulfid může probíhat také v kořenech, je reakce v chloroplastech
za účasti feredoxinu redukovaného PSI několikrát rychlejší. V kořenových buňkách je
pravděpodobně donorem elektronů NAD(P)H + H+. Sulfid se v buňkách nehromadí, ale
okamžitě se zabudovává do cysteinu a methioninu cestami uvedenými na obr. 10.7-1.

10.8 ASIMILACE MOLEKULÁRNÍHO DUSÍKU
Hlavním rezervoárem dusíku na naší planetě je atmosférický N2. Jeho asimilace
organismy vyžaduje porušení výjimečně stálé trojné vazby N≡N. Rostliny to neumějí
a mohou přijímat dusík jen ve formě nitrátových a amonných iontů. Biologickou fixaci
(asimilaci) dusíku provádějí různé bakterie (patří mezi ně také některé sinice a aktinomycety), které obsahují enzymy schopné onu trojnou vazbu rozrušit a vytvořit amoniak.
Je k tomu třeba použít velkého množství energie, což platí také o průmyslové HaberBoschově syntéze, kterou se připravují amonná hnojiva. Je pozoruhodné, že dnes průmyslová redukce atmosférického dusíku dosahuje 12 % úhrnu v koloběhu dusíku (50 Mt
ročně).
Tabulka 10.8-1. Hlavní skupiny bakterií, které fixují vzdušný dusík

Způsob života

Hostitel nebo prostředí

Rody/druhy bakterií

symbiotický

kořenové hlízky
bobovitých

Rhizobium
Bradyrhizobium

Frankia aln
kořenové hlízky olše
přesličníku a jiných stromů a a jiné Actinomycetes
keřů

asociativní

dutiny v listech Azolla

Anabaena azollae

kořenové hlízky cykasů

Anabaena

na povrchu kořenů
trav(cukrová třtina, rýže
Paspalum) a v jejich okolí

např. Azospirillum
Azotobacter

půdní bakterie:
volně v půdě nebo
ve vodě

- - obligátně aerobní
- - mikroaerofilní
- - striktně anaerobní

Azotobacter vinelandi
Xanthobacter autotrophicus
Clostridium pasteurianum

sinice:
- s heterocystami

Anabaena variabilis

- bez heterocyst

Nostoc sp.Gloeocapsa

fotosyntetické bakterie

Chlorobium,
Chromatium
Rhodospirillum,
Rhodobacter
Rhodopseudomonas
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Z přírodních pochodů, které atmosférický dusík převádějí do chemických vazeb
s jinými prvky, připadá 10 % objemu na účinky atmosférické elektřiny, zbytek jsou pochody biologické. Působením blesků vznikají v atmosféře vodíkové a hydroxylové volné radikály jakož i volné kyslíkové atomy a jejich reakcemi s N2 vzniká HNO3.
Bakterie, které umějí fixovat N2, jsou jednak volně žijící, jednak symbioticky
sdružené s vyššími rostlinami. Jejich přehled je v Tabulce 10.8-1.
Všechny organismy fixující N2 používají tutéž sestavu enzymů, která se nazývá
nitrogenasa. Sestává ze dvou částí (obr. 10.8-1). Prvá je bílkovinný komplex obsahující
Mo a Fe v literatuře označovaný nejčastěji jako Mo-Fe-protein nebo dinitrogenasa.
Skládá se ze čtyř podjednotek, jejichž úhrnná Mr je okolo 200 kDa a obsahuje dvě MoFe-S seskupení a několik seskupení Fe-S. Druhá část, obvykle nazývaná Fe-protein nebo
reduktasa dinitrogenasy, sestává ze dvou shodných podjednotek. Jejich Mr u různých
organismů kolísá mezi 30 a 72 kDa a nesou jedno seskupení 4Fe-4S. Tato část nitrogenasy je velmi citlivá na kyslík, který ji nevratně inaktivuje s poločasem 30 - 45 s; u dinitrogenasy je poločas inaktivace kyslíkem podstatně delší (asi 10 min). Proto také ty
bakterie, které nežijí v anaerobním prostředí, musí umět buď samy, nebo s pomocí buněk svých hostitelů, vytvořit anaerobní podmínky uvnitř buněk pro práci nitrogenasy.

Obr. 10.8.1. Hrubé schéma struktury hydrogenasy (A) a reakcí, které v ní probíhají (B).
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Obr. 10.8-1.(pokračování) C. Reakce, kterými se v bakteroidy infikovaných hlízkových buňkách tvoří
ureidy, v nichž některé bobovité transportují fixovaný dusík z hlízek do rostliny. - D. Vzorce ureidů používaných k transportu dusíku.
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Bakterie v hlízkách bobovitých rostlin snižují koncentraci kyslíku rychlým dýcháním. Přístupu kyslíku k nim brání také leghemoglobin. Tato bílkovina je obsažena
v cytoplasmě buněk tvořících hlízku v koncentraci až 0,7 mM a dává hlízkám jejich
růžovou barvu. Bílkovinu syntetizují buňky hostitele na podnět bakterií, které dodávají
hem. Leghemoglobin má velmi vysokou afinitu pro kyslík: jeho poloviční nasycení je už
při 10 - 20 nM, zatímco β-řetězec lidského hemoglobinu potřebuje 126 nM O2. Soudí
se, že leghemoglobin přenáší k bakteriím právě tolik kyslíku, kolik potřebují pro dýchání, ale nedovolí tam proniknout takovému množství, které by mohlo inhibovat nitrogenasu, nebo její reduktasu.
Sinice s heterocystami (Obr. 10.8-2) mohou fixovat dusík při obvyklé koncentraci kyslíku v prostředí. Heterocysty jsou tlustostěnné buňky, které se začnou ve velkém
počtu diferencovat, když je sinice v prostředí bez iontového zdroje dusíku (schopnost
fixovat dusík potlačuje NH4+ výrazněji nežli NO3–). Jejich thylakoidy obsahují pouze
fotosystém I a pro redukci feredoxinu používají elektrony z redukovaného poolu plastochinonu. Ten se redukuje při dehydrogenaci substrátů přenášených do heterocyst z jiných buněk vlákna sinice. ATP vyrábí PSI cyklickou fotofosforylací.

Obr. 10.8-3. A. Vlákna sinice Anabaena cylindrica fixující dusík, s heterocystami (a). - Elektronmikroskopický snímek řezu heterocystou (b), která je obklopena velmi tlustou stěnou. Otvorem v této stěně
mohou do heterocysts vstupovat ze sousední buňky asimiláty dodávající redukční ekvivalenty fotosystému I i uhlíkaté kostry pro syntézu aminokyselin. - B. Hlízky na kořenech sóji (a) se symbiotickou
bakterií Rhizobium japonicum, a na kořenech olše (b) se symbiotickou aktinomycetou Frankia.
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Dusík fixovaný bakteriemi v kořenových hlízkách na formu amonnou se v
infikované buňce převádí
ihned na aminoskupinu glutaminu (Obr. 10.8-1). Bobovité rostliny se pak dělí
podle typu látky dopravované do vrcholu rostliny
transpiračním proudem v
xylému. Rostliny mírného
pásma dopravují především
amidy, tj. asparagin a glutamin; mezi ně patří např.
hrách, jetel, bob a čočka.
Luštěniny tropického původu jako sója, fazol, podzemnice olejná a Vigna, transportují ureidy, tj. kyselinu
alantoovou, alantoin a citrulin (Obr. 10.8-1 a 10.6-2).
Při vytváření symbiotického vztahu mezi bakteriemi rodu Rhizobium, které
žijí volně v půdě, a vyšší
rostlinou se bakterie začnou
pohybovat na chemotaktický
podnět směrem ke kořenům,
které do půdy pronikly
(Obr. 10.8-3, (2)). Podnětem jsou nejspíše flavonoidy
vylučované kořeny (1), které
také řídí u rhizobií expresi
genů významných pro vytváření hlízek (nodulaci). Naopak se zdá, že rhizobia vylučují látky, které připravují
v kořenech
situaci
pro vniknutí infekce. K tomu
patří tvorba primárního (3) a
sekundárního (5) nodulového (hlízkového) meristému.
Současně se bakterie připoutají
na povrch kořínků
Obr. 10.8-4. Jednotlivá stadia infekce kořene symbiotickými bakteriemi a tvorby kořenové hlízky. Popis postupu s charakteristikou (4). U jetele se prokázalo, že
stadií označených číslicemi je v textu.
toto spojení zprostředkuje
lektin vylučovaný kořeny. U
jiných rostlin to snad jsou jiné bílkoviny. Rhizobia dále pronikají kořenovým vláskem a
jeho mateřskou buňkou do kořene (6). Postup je podrobněji popsán na Obr. 10.8-4.
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Rhizobia stimulují další růst primárního hlízkového meristému, až se spojí se sekundárním meristémem (Obr. 10.8-3, 7) a společně pak se diferencují na hlízku a její vodivé
spojení s cévním svazkem kořene (8).
Obr. 10.8-4 ilustruje postup pronikání rhizobií kořenovým vláskem. Bakterie připoutané
k jeho povrchu (a) způsobí zakroucení konce trubicové buňky (b) a současně tam naruší
buněčnou stěnu, takže získají přímý přístup k plasmatické membráně.Ta se začne vchlipovat dovnitř a za podpory sekrečních membránových váčků odvozených od Golgiho aparátu roste celým kořenovým vláskem jako tzv. infekční vlákno (c). Trubice se dokonce
uvnitř vystýlá materiálem buněčné stěny, což je logické, protože je to vlastně vnější strana
buněčné membrány. Buňky bakterií se množí, ale zůstávají uzavřené v trubici, která rozpouštěním plasmatických membrán a přidružováním váčků ER uvnitř buněk prorůstají do
dalších buněk (d, e). To jsou už buňky vznikající hlízky, protože v korových buňkách se
podnítí prudké dělení, které ji vytvoří (Obr. 10.8-3). Když větvící se vlákno pronikne do
většího počtu buněk, vniknou také buňky rhizobia do cytoplasmy hostitelských buněk pochodem obdobným endocytose (f). Konec infekčního vlákna se rozpadne na váčky (odvozené vlastně z plasmatické membrány hostitelských buněk) a ty se zvětšují, jak se v nich
množí bakterie. Nakonec se buňky bakterií zvětší a diferencují se v tzv. bakteroidy. Membrána, která je uzavírá, se jmenuje membrána peribakteroidní.

Obr. 10.8-5. Postup pronikání buněk druhu Rhizobium do kořene hostitelské rostliny. Popis jednotlivých kroků je v textu.
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10.9 MOBILIZACE ZÁSOBNÍCH LÁTEK
V některých stadiích ontogeneze (při vývoji pupenů, semen a hlíz) vytváří rostliny zásobní látky. Nejvýznamnější z nich jsou triacylglyceroly (tuky), α-glukany (škrob)
a zásobní bílkoviny.
Život téměř všech rostlin začíná ze semene obdobím, kdy je klíční rostlinka závislá na využití zásobních látek uložených v semeni. Podle jejich umístění můžeme rozlišovat dva typy semen: (1) Zásobní látky jsou uloženy v endospermu; to jsou např. semena nahosemenných, kokosové palmy, rajčete a obilky trav. (2) Zásobní látky jsou
uloženy v dělohách; tak je tomu např. u bobovitých, brukvovitých a hvězdnicovitých.
U některých rostlin jsou současně obě možnosti.
Obecně lze v semenech všech rostlin najít vedle sebe tuky, polysacharidy a zásobní bílkoviny, ovšem ve velmi různých poměrech. V obilkách trav převládá škrob,
v dělohách mnohých bobovitých zásobní bílkoviny a brukvovité mají v dělohách především tuky. Při klíčení se musí zásobní látky stát zdrojem energie a částečně i uhlíkatých
koster v celé klíční rostlině. Jejich přenos obstarává sacharosa. Proto se musí tuky na ni
nejprve přeměnit. Bílkovinné rezervy se obvykle rozkládají jen na aminokyseliny a rozvádějí se jako glutamin a asparagin. Aminokyseliny se používají většinou přímo
pro biosyntézy, především pro syntézu bílkovin.
Tuky se ukládají v cytoplasmě zásobních buněk v podobě kulovitých kapiček
(zvaných oleosomy) o průměru okolo 1 µm (Obr. 10.9-1), které jsou obdány jednou
vrstvou molekul bílkoviny (oleosinu).

Obr. 10.9-1. Elektronmikroskopický snímek tenkého řezu buňkou z endospermu skočce, na němž jsou vidět
oleosomy (O), obklopené glyoxysomy (G) a mitochondriemi (M). rEr je drsné endoplasmatické retikulum,
P označuje peroxisom.
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Obr. 10.9-2. Schéma pochodů, jimiž se zásobní lipidy převádějí na sacharosu při mobilizaci rezerv. Lipasa
v obalu oleosomu uvolňuje mastné kyseliny (I), které se v glyoxysomu nejprve štěpí cyklickou ß-oxidací
(II, reakce 2 až 7). H2O2, který při tom vzniká, se rozkládá katalasou (8). V glyoxalátovém cyklu (III, 9 až
13) se dva acetátové zbytky kondenzují a přeměňují až na jantaran (sukcinát), který přechází do mitochondrie a tam se oxiduje na oxaloacetát (IV, 14). Oxaloacetát se dále dekarboxyluje na fosfoenolpyruvát
a reakcemi glukoneogeneze (V) dává v cytoplasmě hexosafosfáty. Z nich vzniká sacharosa (15), která se
odvádí ze semene a rozvádí po rostlině.

Když se při klíčení mají tyto zásoby odvádět do klíčící rostliny, musí se nejprve
přeměnit na sacharózu. Přeměny, k nimž dochází, a jejichž výsledkem je především sacharosa, jsou schématicky znázorněny na Obr. 10.9-2. Prvým krokem této přeměny je
působení lipázy těsně spjaté s oleosinovou obálkou oleosomu. Ta štěpí tuky na glycerol
a mastné kyseliny. Mastné kyseliny se rozkládají β-oxidací na dvojuhlíkaté útržky, které
se glyoxalátovým cyklem opět spojují na metabolity o 4 atomech uhlíku. Enzymy βoxidace a glyoxalátového cyklu jsou obsaženy v glyoxysomech, které se během klíčení
k oleosomům přikládají a rozkládají mastné kyseliny.
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Oleosomy jsou uloženy v cytoplasmě, škrobové zásoby v plastidech a reservní
bílkoviny ve vakuolách. Obr. 10.9-3 ukazuje, že v semeni existují vedle sebe různé zásobní látky a kromě toho, že se v průběhu zrání semene může v embryu přechodně vytvořit zásobní škrob, který se později přemění v tuk.

Obr. 10.9-3. Růst semene hořčice, Sinapis alba (a) a hromadění zásobních látek v semeni (c) a v embryu (b).
V embryu se v jedné fázi zrání semene vytvoří chlorofyl a zásoby škrobu, které se pak opět odbourají a převedou v lipidy. Kresby pod grafy (d) ukazují, jak vypadá embryo v různých fázích vývoje (pod obrázky je
čas ve dnech)
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Obr. 10.9-4. A. - Schéma pochodů při mobilizaci škrobových zásob v endospermu obilky působením giberelinu. Gibereliny se syntetizují koleoptilí a štítkem a v aleuronové vrstvě indukují tvorbu α-amylázy a jiných
hydrolytických enzymů, které pak rozkládají škrob. B. - Mikrofotografie aleuronových buněk ve světelném
mikroskopu.

Obr. 10.9-4 A ukazuje hormonální regulaci mobilizace škrobových zásob z endospermu obilky giberelinem. Hormon dává podnět k mohutné tvorbě hydrolytických
enzymů v buňkách aleuronové vrstvy, které jsou jinak naplněny rezervními bílkovinami
(Obr. 10.9-4 B). Enzymy přecházejí do endospermu a tam rozkládají škrob na fragmenty, z nichž se syntetizuje sacharosa transportovaná do embrya.
Škrob se syntetizuje vždy jen v plastidech. V asimilujících orgánech je přechodný zásobní škrob v chloroplastech. V nezelených orgánech jsou to na hromadění škrobu
specializované amyloplasty, v nichž není téměř nic z membránového vybavení chloroplastu, ale mají v hojné míře enzymy pro syntézu a odbourávání škrobu. Akumulaci
a odbourání škrobu v embryu hořčice z Obr. 10.9-3 ukazují mikrofotografie z elektronového mikroskopu na Obr. 10.9-5.
Zásobní bílkoviny jsou zvláštní skupina bílkovin, které nemají jinou funkci. Jejich rychlá syntéza v semeni se vyvolá přepisem velkého množství odpovídající mRNA.
Struktura zásobních bílkovin je často specifická pro jednotlivé druhy. Typické zásobní
bílkoviny obilek, prolaminy a gluteliny, jsou ve vodě nerozpustné (rozpouští je 70 %
alkohol nebo silně alkalické roztoky). Globuliny ze semen dvouděložných se naproti
tomu rozpouštějí ve vodných roztocích soli a často se nazývají podle rostlin, z nichž
byly isolovány (např. legumin, vicilin).
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Obr. 10.9-5. Snímky z elektronového mikroskopu ukazující nahromadění (a, b, c) a opětné odbourání (d)
škrobu v chloroplastech embrya hořčice z Obr. 10.9-3. Škrob je dobře propustný pro elektrony a jeví se
proto na snímku jako světlé skvrny (S). Také chloroplasty prodělávají cyklus vývoje, po odbourání škrobu
se přeměňují na protoplastidy s velmi redukovanými membránami (d), které se při klíčení mohou znovu
měnit v chloroplasty. M - mitochondrie, O - oleosom, W - buněčná stěna.
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Obr. 10.9-6. Elektronové snímky buněk v dělohách hořčice ukazují cyklus zaplňování vakuol zásobní
bílkovinou (a, b, c) a její opětnou hydrolýzu při klíčení semene (d, e) a uvolnění vakuol. D - dictyosom,
DV - dictyosomové váčky naplněné bílkovinou, PL - plastidy se škrobovými zrny, O - oleosom, P - zá-so
sobní bílkovina, V - vakuola. Úsečka je 0,5 µm dlouhá.

Cyklus ukládání a mobilizace zásobních bílkovin v buňkách dělohy hořčice ukazují mikrofotografie z elektronového mikroskopu na Obr. 10.9-6. Zásobní bílkoviny se
překládají na ribosomech endoplasmatického retikula a v jeho dutinách se obvykle spojují ještě se sacharidy. Pak se prostřednictvím Golgiho aparátu dopravují do vakuoly,
ve váčcích obdaných klathrinem. Vakuola se celá zaplní bílkovinou, takže je to shluk
bílkoviny obdaný tonoplastem, kterému se říká aleuronové zrno nebo tělísko
(Obr. 10.9-4B a 10.9-6c). Buňky s aleuronovými tělísky jsou vedle semen také v pupenech a v dřeňových paprscích kmenů stromů. Společně se zásobními bílkovinami se
do aleuronových tělísek ukládají také peptidasy a jiné enzymy, které se pak v době mobilizace rezerv aktivují.
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9. PŘÍJEM ROZPUŠTĚNÝCH LÁTEK DO BUŇKY
A JEJICH PŘESUNY MEZI BUŇKAMI A ORGÁNY
9.1 PŘENOSY LÁTEK A JEJICH ROVNOVÁHY
NA BIOLOGICKÝCH MEMBRÁNÁCH
Vzhledem k lipidní povaze jsou biologické membrány málo prostupné pro ionty
a polární molekuly. Pro nepolární molekuly (O2) a malé polární molekuly (H2O, CO2,
glycerol) jsou propustnosti vyšší, ale ještě stále dosti malé (obr. 9.1-1).
Pokud jde o vstup nějaké látky do buňky, rozlišujeme především prostou difusi
(látka difunduje buď přímo lipidním základem membrány nebo vodu obsahujícími kanály) a přenos prostřednictvím přenašečů (obr. 9.1-2). Přenašeče opět dělíme na takové,
které usnadňují samovolný přestup látky po spádu koncentrace (facilitated diffusion)
a takové, které aktivně přenášejí látku proti spádu koncentrace (active transport). Aktivní přenosy potřebují ovšem zdroj energie.

Obr. 9.1-1. Koeficienty permeability někte- Obr. 9.1-2. Závislost rychlosti příjmu látky do buňky
rých látek pro umělé a biologické membrány. při prosté difuzi a při přenosu zprostředkovaném přenašečem.
Hodnoty jsou v cm.s–1.

Hodnota teplotního kvocientu, Q10, pro volnou difusi ve vodním roztoku je
1,2 - 1,5, zatímco pro difusi přes membránu je tento kvocient Q10 = 2 - 4. Hodnota
Q10 > 1,5 se tedy nemůže považovat za důkaz pro aktivní transport. Lepším důkazem je,
pokud se ukáže, že se přenos zastaví působením nějakého inhibitoru dýchání nebo jiné
tvorby ATP (např. je-li přenos citlivý ke kyanidu).
Je-li membrána prostupná pro sledovaný ion, pak lze také z Nernstovy rovnice
určit, zda je rozdělení tohoto iontu na membráně aktivní nebo pasivní. Je-li Nernstův
potenciál pro tento ion, dEn, roven potenciálu na membráně lze soudit, že tento ion je
rozdělen pasivně. Proto nejjednodušší test pro to, zda dochází k aktivnímu přenosu iontu, je změřit jeho koncentrace v buňce a ve vnějším prostředí a Nernstův potenciál, vypočtený pro rozdíl v koncentracích, srovnat s potenciálem naměřeným na membráně.
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Za rovnováhy bude elektrochemický potenciál iontu j na obou stranách membrány týž (vnější strana je označena indexem o, podle anglického "outer" a vnitřní i, podle
inner).
o
i
µ j= µj
(9.1.1)
a tedy
*
o
o
*
i
i
(9.1.2)
µ j + RT.lnC j + zjFE = µ j + RT.lnC j + zjFE
kde R = 8,31441 J.mol–1.K–1 je univerzální plynová konstanta, T je absolutní teplota,
z počet nábojů, které ion nese, F = 9,649.104 J.mol–1.V–1je Faradayova konstanta, Eo
a Ei jsou potenciály na vnějším a vnitřním povrchu membrány a Coj a Cij jsou koncentrace iontu j ve vnějším prostředí a v buňce. Z rovnice 9.1.2 získáme pro rozdíl elektrických potenciálů na membráně, čili tzv. Nernstův potenciál, dEni,
i
o
o
i
dEnj = E - E = (RT/zjF).ln(C j / C j)
(9.1.3)
čili

o

i

dEnj = (2,3.RT/zjF).log(C j / C j)

(9.1.4)

Pro jednomocný ion se může Nernstova rovnice dále zjednodušit na
o
i
dEnj = 59.log(C j / C j)

(9.1.5)

kde 59 je hodnota výrazu 2,3.RT/F v mV.
Tabulka 9.1-1 ukazuje, že se kromě iontů K+ ve všech případech vypočtené
a nalezené koncentrace výrazně liší a jde tedy o ionty přenášené aktivně.
Tabulka 9.1-1. Nalezené a vypočtené koncentrace iontů v kořenech hrachu (Pisum sativum).

ion

vnější

vnitřní stanovená

vnitřní vypočtená

K+

1,0

75

74

Na

1,0

8

74

Mg2+

0,25

3

2700

Ca2+

1,0

2

10800

2,0

28

0,027

Cl–

1,0

7

0,014

H2PO4–

1,0

21

0,014

SO4 2–

0,25

19

0,00009

+

NO3

–

Typické hodnoty pro membránový potenciál rostlinných buněk jsou -60 až
-240 mV. Naměřené membránové potenciály rostlinných buněk mají obvykle mnohem
větší záporné hodnoty (-110 až -130 mV), než jaké plynou výpočtem pro difusní potenciály vzhledem k naměřeným koncentracím iontů (-50 až -80 mV). Je to dáno tím, že
vedle difusních potenciálů je dosti silná elektrogenní složka. Tu vytváří elektrogenní
pumpa, reversibilní protonová ATPasa umístěná jednak v buněčné plasmatické membráně, jednak v tonoplastu vakuoly. Tyto pumpy mimo jiné udržují pH v cytoplasmě
v okolí neutrality, zatímco roztok v buněčných stěnách a ve vakuolách bývá kyselejší
o jednu nebo dvě jednotky pH.
Že část membránového potenciálu v rostlinné buňce závisí na činnosti ATPas,
ukazuje vliv kyanidu nebo jiných metabolických jedů (obr. 9.1-3).
2
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V rostlinných buňkách jsou tři typy ATPas:
(1) ATPasa plasmatické membrány, je dimer bílkoviny prostupující membránu
o mol. hmot. asi 100 kDa. Hydrolyzuje ATP a čerpá protony ven z cytoplasmy.
(2) ATPasy vnitřních membrán sestávají z několika podjednotek o úhrnné mol.
hmot. 400 - 500 kDa. Čerpají protony z cytoplasmy do vakuoly, do dutin endoplasmatického retikula a Golgiho aparátu.
(3) F0F1-ATPasa sestává z komplexu F0, který prostupuje membránu a tvoří kanál vedoucí protony ke katalytickému komplexu F1, který čerpá protony proti koncentračnímu gradientu za energii získanou hydrolýzou ATP nebo syntetizuje ATP za energii
získanou z toku protonů vyrovnávajících koncentrační rozdíl na membráně. Jsou to především ATPasy vnitřních membrán mitochondrií a chloroplastů.

Obr. 9.1-3. Membránový potenciál buněk
hrachu poklesne, když se přidá do roztoku,
v němž jsou suspendovány, KCN. Kyanid
zastaví přenos elektronů v mitochondriích
a tím produkci ATP. Když se buňky přenesou do roztoku bez iontů CN–, činnost mitochondrií se obnoví a potenciál opět poklesne.

Obr. 9.1-4. Jak může pracovat elektrogenní pumpa čerpající kation M+. Bílkoviny, které pumpu tvoří, uzavírají
kanál v membráně. Na cytoplasmatické straně jsou
na bílkovině místa pro vazbu ATP a M+. Když se obě
místa obsadí, ATP se hydrolyzuje, dodá tím energii
pro konformační změnu bílkoviny, která uvolní M+
na vnější stranu membrány. Pak se odštěpí fosfátová
skupina z bílkoviny a ta se navrací do počátečního stavu.

Na obr. 9.1-4 je znázorněná zatím převážně hypotetická modelová představa
o tom, jak pracují ATPasy plasmatických membrán, které přenášejí kationty, zejména
protony. Co se ví bezpečně, je, že charakteristickým znakem cyklu je fosforylace bílkoviny přenašeče. Vzhledem k tomu jsou tyto ATPasy silně inhibovány orthovanadičnanem, který soutěží s fosfátem o totéž místo na molekule bílkoviny.
Většina iontových gradientů přes membrány rostlinné buňky je závislá na gradientu protonů, který je také hnací silou pro většinu aktivních přenosů (obr. 9.1-5).
Na+ se přenáší ven z buňky protisměrně Na+/H+-antiporterem, kdežto ionty Cl–,
cukry a aminokyseliny se do buněk přivádějí různými symportery. Jak se o tom lze elegantně přesvědčit, ukazuje pro glukosu obr. 9.1-6. Schématický přehled přenosů je
na obr. 9.1-7.
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Obr. 9.1-5. Model souběžného přenosu (kotransportu) přes membránu. Energie, která
pohání přenos, je uložena v rozdílu koncentrace
protonů na obou stranách membrány. Na počátku přenašeč váže
na vnějším
povrchu
membrány proton. Tím
dojde ke konformační
změně bílkoviny, která
vytvoří místo s afinitou
pro substrát přenosu S.
Jeho navázání způsobí
další konformační změnu, jejímž důsledkem je
uvolnění protonu i substrátu do cytoplasmy.
Přenašeč se pak vrátí
do své původní konformace a cyklus se může
opakovat.

Obr. 9.1-6. Na rostlinkách okřehku
(Lemna gibba) se současně měřil potenciál na membráně kořenové buňky a pH
roztoku, který rostliny obklopoval. Po
přidání glukosy pH roztoku i membránový potenciál prudce stoupnou. To
ukazuje, že glukosa je do buňky přenášena symporterem, který spotřebovává
protony. S postupem času se stimuluje
ATPasa, která obnoví obvyklé hodnoty
pH a membránového potenciálu.

Na obrázku je dobře si všimnout, že přestup aniontů do vakuoly neutralizuje
kladný náboj vytvářený protony a tak umožňuje protonové ATPase vytvořit velký rozdíl
koncentrace protonů přes membránu tonoplastu. Proto je pH ve vakuole běžně okolo
5,5; zatímco cytoplasma má pH = 7,0 - 7,5. Rozdíl pH mezi cytoplasmou a vakuolou
může být někdy mnohem větší. Citrónová šťáva je převážně obsah vakuol z buněk citrusového plodu a má pH okolo 2,5. U hnědé mořské řasy Desmerestia bylo ve vakuolách
naměřeno pH nižší než 1,0.
Kationty a cukry se do vakuoly dopravují antiportery, poháněnými protonovým
gradientem. Tak se hromadí sacharosa ve vakuolách buněk kořene cukrovky (dosahuje
koncentrace až 0,6 M). Druhy rostoucí na zasolených stanovištích (halofyta) mají velmi
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účinné Na+/H+ antiportery, které jim umožňují odstraňovat přebytek Na+ z cytoplasmy
do vakuol. Také Ca2+ se přenáší do vakuol antiportem.
Obr. 9.1-7. Přenosy látek přes
plasmatickou membránu a přes
tonoplast. Z vnějšího prostředí
do cytoplasmy vstupují anionty a organické látky (zde
cukry) souběžným přenosem
s protony
prostřednictvím
symporterů. Kationy mohou
samovolně difundovat kanály,
pohání je spád potenciálu
na membráně. Do vakuoly se
přenášejí cukry a kationty prostřednictvím antiporterů, výměnou za protony. Anionty
tam mohou vstupovat samovolně, protože obsah vakuoly
má proti cytoplasmě o 20 až
30 mV positivnější potenciál.

Spřažení aktivního transportu iontů do buněk s energetickým metabolismem
ukazuje názorně stimulace dýchání při příjmu iontů do pletiva (salt respiration). Příklady jsou ilustrovány na obr. 9.1-8 a 9.1-9.

Obr. 9.1-8. Stimulace rychlosti dýchání řízků
z kořene mrkve po přidání KCl do roztoku. Nahoře rychlost dýchání, dole příjem KCl do buněk.
Zvýšené dýchání i příjem iontů se inhibuje kyanidem. Naměřené hodnoty jsou vztaženy na gram
čerstvé váhy (g.FM).

Obr. 9.1-9. Závislost rychlosti dýchání a příjmu
bromidových iontů do řízků z hlíz bramboru
na koncentraci kyslíku v atmosféře, se kterou je
roztok v rovnováze. Oba pochody jeví stejnou závislost na koncentraci kyslíku.

Buněčné stěny jsou velmi bohaté na ionty vápníku, které váží karboxylové skupiny pektinů. Ve vakuolách se Ca2+ ukládá ve formě krystalů šťavelanu vápenatého.
V cytoplasmě se však jeho koncentrace udržují na velmi nízkých hodnotách v oblasti
10-6 mol tím, že je Ca2+-ATPasy čerpají ionty Ca2+ z cytoplasmy. Některé z významných
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metabolických reakcí se regulují změnami koncentrace Ca2+ v buňce. Mechanismus
těchto regulací v rostlinné buňce není dosud dobře objasněn.
Ke transportu anorganických iontů membránou dochází často prostřednictvím
iontových kanálů. Ty sestávají z bílkovin prostupujících membránu, které vytváří kanál
naplněný vodou a umožňující difuzi iontů, např. K+. Kanály se mohou v důsledku konformačních změn bílkovinných molekul zavírat a otevírat. Otevřeným kanálem může
projít až 108 iontů za sekundu. To je asi 1000krát více než může přenést přes membránu
přenašeč.

Obr. 9.1-10. Rychlost příjmu sacharosy
protoplasty z děloh sóji jako funkce koncentrace sacharosy v roztoku (a) při nízkých
koncentracích, (b) při vyšších koncentracích
sacharosy. (c) - Rychlost příjmu iontů Rb+
segmenty kořenů z klíčních rostlinek kukuřice jako funkce koncentrace Rb+ v roztoku.
Ionty Rb+ se velmi často v pokusech používají místo iontů K+, s nimiž se mohou dokonale zastupovat.

Na přenosu téže látky do buňky se někdy podílí více mechanismů. Častá je situace, kdy při nízkých koncentracích látky v prostředí pracuje aktivní přenos, který se
při jisté koncentraci nasytí, ale příjem stoupá dále a to rychlostí přímo úměrnou koncentraci látky ve vnějším prostředí - tedy pasivní difuzí (obr. 9.1-10). Někdy lze pozorovat také dva mechanismy zprostředkované přenašeči s různou afinitou k přenášené
látce a se dvěma různými úrovněmi nasycení (obr. 9.1-11).
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Obr. 9.1-11. Rychlost příjmu iontů K+ (vlevo) a Cl- (vpravo) do odřezaných kořínků ječmene jako
funkce koncentrace iontů v roztoku. Pro draslík mají kořínky dva přenašeče, jeden s vysokou afinitou
(Km = 0,02 mM), druhý s nižší afinitou (Km = 11 mM). Pro chloridové ionty jsou při vyšších koncentracích zřejmě tři přenašeče s odlišnými kinetickými vlastnostmi.

9.2 PŘÍJEM IONTŮ DO TĚLA ROSTLINY
V buňkách rostlin je obvykle výrazně vyšší koncentrace iontů, nežli v jejich prostředí. Obsah iontů ve vakuole řasy Nitella clavata je v Tabulce 9.2-1. Tabulka 9.2-2
ukazuje hromadění tří iontů v cytoplasmě a vakuole různých rostlin. Je z ní patrné, že
sladkovodní řasy a vyšší rostliny hromadí řádově podobná množství těchto iontů. Liší se
od nich mořské řasy, které musí vyšší koncentrací rozpuštěných látek ve vakuolách
kompensovat vysoký osmotický tlak mořské vody. Tabulka 9.2-3 ukazuje, že koncentrace iontů ve vakuolách buněk je do značné míry nezávislá na koncentraci ve vnějším
prostředí, že tedy buňky vyvíjejí velmi rozdílnou akumulační práci.
Tabulka 9.2-1. Obsah iontů ve vakuole parožnatky Nitella clavata ve srovnání se sladkovodním prostředím, v němž vyrostla.

Ion

K+

Na+

Ca2+

Mg2+

Cl–

SO42–

H2PO4–

úhrn

k o n c e n t r a c e mmol .l–1
prostředí

0,51

1,2

2,6

6,0

1,0

1,34

0,008

12,66

vakuola

49,3

49,9

26,0

21,6

101,1

26,0

1,7

275,6

Když se použije kritérium Nernstova potenciálu, zjistí se, že ionty K+ se hromadí
v buňce pasivně, ačkoli jsou v buňce v podstatně vyšší koncentraci než v médiu. Hnací
silou této akumulace je membránový potenciál plasmatické membrány, jejíž vnitřní povrch je -170 mV proti vnějšímu. Na rozdíl od iontů K+ se ionty Na+ čerpají aktivně ven
z buňky a do vakuoly a aktivně se v buňkách hromadí ionty Cl–, NO3–, SO42– a H2PO4–.
Pravděpodobně existují pro většinu aniontů specifické H+/anionové kotransportní mechanismy v plasmatické membráně.
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Tabulka 9.2-2. Obsah K+, Na+ a Cl– v cytoplasmě a vakuole některých rostlin ve srovnání s obsahem iontů
v jejich prostředí. Zkratky pro jména rostlin: N.t. - Nitella translucens, T.i. - Tolypella intricata, H.a. Hydrodictyon africanum, H.v. - Hordeum vulgare (kořeny), A.s. - Avena sativa (koleoptile), V.v. - Valonia ventricosa (mořská řasa), Roz. - rozpětí, v němž kolísají hodnoty pro sladkovodní řasy a vyšší rostliny.

Druh
N.t.
T.i.
H.a.
H.v.
A.s.
V.v.
Roz.

+

K
0,1
0,4
0,1
2,5
10
10

prostředí
Na+
Cl–
1,0
1,3
1,0
1,4
1,0
1,3
7,5
10
10
490
560

k o n c e n t r a c e mmol.l–1
cytoplasma
vakuola
+
+
–
+
K
Na
Cl
K
Na+
Cl–
119
14
75
75
65
160
92
13
27
105
21
123
93
51
58
40
17
38
102
70
74
29
175
15
76
175
26
65
434
40
138
625
44
643
58-205 12-70 16-87 40-205 3-65 38-170

Tabulka 9.2-3. Obsah Cl–, Na+, K+ a Ca2+ ve vakuole parožnatek při různých koncentracích těchto iontů
v prostředí. v-vakuola, m-medium, koncentrace jsou uvedeny v miliekvivalentech na litr.

Cl–

Na+

K+

Ca2+

m

v

m
v
m
v
m
médium: brakická voda

Chara
ceratophylla

36

208

Nitella hyalina

50

184

Chara
ceratophylla

0,13

176

0,21

84

0,04

77

3,3

13

Nitella flexilis

0,04

131

0,16

63

0,03

58

0,22

17

31

126

0,6

61

v

2,0

11

43
97
0,9
52
2,4
médium: sladká voda
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V kořenech se půdní roztok může pohybovat v buněčných stěnách, které tvoří
souvislé prostředí, apoplast. Struktura buněčných stěn umožňuje nerušený pohyb anorganických iontů a malých organických molekul. Apoplast tvoří okolo 20 % objemu kořenového pletiva (rozmezí 5 - 30 %). Také cytoplasma rostlinných (a tedy také kořenových) buněk tvoří souvislé prostředí, protože buňky jsou propojeny plasmodesmaty (název v jednotném čísle: to plasmodesma). Plasmodesmata (obr. 9.2-1) jsou otvory
v buněčných stěnách o průměru 20 až 60 nm, kterými prochází cytoplasma z jedné buňky do druhé kanálem vystlaným plasmatickou membránou. Středem plasmodesmatu
prochází trubice endoplasmatického retikula, tzv. desmotubul. Buňky, mezi nimiž dochází k intensivní výměně látek, mívají velkou hustotu plasmodesmat, až 15 na 1 µm2.
Plasmodesmaty mohou volně procházet ionty a malé organické molekuly do m.h. asi
1000. Ionty vstupující s půdním roztokem do kořene se mohou v kořenové kůře pohybovat jak symplastem tak apoplastem (obr. 9.2-2).
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Obr. 9.2-1. Schématická kresba ukazuje plasmodesmata propojující cytoplasmu a endoplasmatické retikulum sousedních buněk. Světlost plasmodesmat je zakreslena větší v poměru k tloušťce stěny, než je
ve skutečnosti (průměr plasmodesmatu okolo 50 nm, tloušťka primární stěny nejméně 500 nm, spíše
1 µm, průměr buňky asi 10 µm).

Obr. 9.2-2. Dvě možné cesty pro vodu a v ní rozpuštěné ionty od povrchu kořenů k vodivým pletivům:
apoplastová a symplastová. Apoplastová cesta je přerušena vrstvou buněk endodermis, jejichž radiální
stěny mají Casparyho proužek.
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Aby mohly kořeny dostatečně zásobovat rostlinu vodou a minerálními živinami,
musí intensivně růst. Ve většině případů jsou totiž živiny velmi málo pohyblivé, protože
jsou adsorbovány na půdních částicích a v půdním roztoku je rozpuštěna jen malá jejich
část. Objem půdy, do kterého kořeny vrostou, také vysají, pokud jde o živiny a v sušších
oblastech to platí i o vodě. Aby získaly další zdroje, musí růst. Rostliny mají podle
podmínek, v nichž rostou, různé strategie prostorového rozdělení kořenů (např. převážně při povrchu, nebo hlavně v hloubce). Úhrnná délka kořenů rostliny, zejména připočte-li se kořenové vlášení, dosahuje ohromných čísel, jak ukazuje Tabulka 9.2-4.
Tabulka 9.2-4. Úhrnná délka kořenů obilovin pěstovaných v polních podmínkách.

Druh
Počet dnů od vzejití
5
22
40
80

oves
0,9
46
158
389

pšenice
žito
ječmen
úhrnná délka kořenů, m
1,7
3,6
5,4
62
105
144
177
206
253
259
337
405

Délka kořenů závisí silně na sponu, v němž se rostliny pěstují. Když se obiloviny
z Tabulky 9.2-4 pěstovaly v takových vzdálenostech, že jednotlivé rostliny na sebe nepůsobily, byla úhrnná délka jejich kořenového systému 80krát větší, nežli v případě obvyklého sponu při polním pěstování, který je doložen v tabulce.

Obr. 9.2-3. Schématické znázornění přenosů iontů a jiných dějů, které se uplatňují v pohybech průduchů. ATP, které pohání ATPasovou protonovou pumpu, pochází buď z chloroplastu nebo z mitochondrií. Ty zpracovávají glukosu vznikající hydrolýzou škrobu uloženého v chloroplastech a vytvářejí také
malát, který částečně kompensuje náboje K+
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9.3 PŘESUNY IONTŮ A POHYBY PRŮDUCHŮ
Základem pohybů svěracích buněk průduchů jsou změny jejich turgoru. Ten se mění
především v důsledku přesunů
iontů do vakuol svěracích buněk
a ven z nich.
Obr. 9.3-1. Protoplasty svěracích buněk Nicotiana glauca. Buněčná stěna
byla rozpuštěna enzymy v přítomnosti
0,35 M manitolu, proto jsou protoplasty kulaté. Každý protoplast obsahuje 10 až 12 chloroplastů. Černá
úsečka odpovídá 20 µm.

F. E. Lloyd r.1908 vyslovil hypotézu, že ke změnám osmotického tlaku ve svěracích buňkách dochází přeměnou škrobu v glukosu a naopak. Chloroplasty svěracích buněk skutečně často obsahují velká škrobová zrna, která se zmenšují, při otevírání průduchů a zvětšují, když se průduchy zavírají. Tato teorie se všeobecně přijímala v prvé polovině tohoto století. Toky iontů K+ ve svěracích buňkách poprvé pozoroval S. Imamura
r.1943, ale jejich rozhodující význam pro pohyby průduchů se prokázal až v šedesátých
letech.
Při otevírání průduchů stoupne koncentrace iontů K+ ve svěracích buňkách
z hodnoty asi 100 mM na 400 až 800 mM. Elektroneutralita se ve svěracích buňkách zachovává jednak souběžným přenosem iontů Cl– do buňky, jednak tvorbou malátu (jablečnanu), který vzniká z produktů glykolýzy. (To je pravou příčinou zmenšování škrobových zrn). Energii pro přenos iontů (jak K+, tak Cl–) do vakuoly svěrací buňky dodává
protonový gradient, který vytváří protonová ATPasa v plasmatické membráně svěracích
buněk (obr. 9.3-1). Tuto pumpu podněcuje k silné aktivitě především modré

Obr. 9.3-2. Protoplasty svěracích buněk fazolu okyselují roztok, v němž jsou suspendovány po osvětlení pulsy modrého světla.
Míra okyselení stoupá s intenzitou pulsů
a reakce je nasycena světlem při ozářenostech nad 50 µE.m–2.s–1. Modré pulsy se dávaly na pozadí červeného světla, které již
vysytilo reakci podněcovanou chlorofylem.

světlo absorbované kryptochromem, ale svůj podíl na její aktivitě má i podnět od světla
červeného absorbovaného chlorofylem. To dokázaly přesvědčivě elegantní pokusy
na protoplastech svěracích buněk. Ty lze výhodně izolovat ze spodní epidermis fazolu
působením celulolytických enzymů v 0,35 M manitolu. Protoplasty si zachovávají mnohé charakteristické vlastnosti svěracích buněk, včetně charakteristické aktivace protono11

FYZIOLOGIE ROSTLIN
Šetlík, Seidlová, Šantrůček

9. PŘÍJEM ROZPUŠTĚNÝCH LÁTEK DO BUŇKY
A JEJICH PŘESUNY MEZI BUŇKAMI A ORGÁNY

vé pumpy světlem. Po jejich osvětlení červeným světlem se objeví prvé okyselení roztoku, v němž jsou protoplasty suspendovány. Další osvětlení modrým světlem způsobuje
další pokles pH, který je úměrný ozářenosti (obr. 9.3-2).

Obr. 9.3-3. Metoda terčíkového zámku. A - přisátí kapiláry k protoplastu (a), protržení (b) nebo odtržení (c) části plasmatické membrány pro dva různé způsoby měření. B - měření na plasmatické membráně celé buňky (postup Ab): proudy procházející plasmatickou membránou po vložení různých napětí
(a); proud vyvolaný činností protonové pumpy po osvětlení protoplastů pulsem modrého světla (c) nebo
červeného světla (e); proud vyvolaný činností protonové pumpy, podnícenou přidáním houbového toxinu fusicoccinu, lze zrušit účinkem karbonylkyanid m-chlorphenylhydrazonu (CCCP), který přenáší
protony přes membránu; (b) měření na odtrženém terčíku membrány (postup Ac), ukazuje proud jdoucí
jedním iontovým kanálem, který se otevírá vloženým napětím.

Pro měření na malých okrscích plasmatické membrány protoplastů lze s výhodou
použít metody terčíkového zámku (patch clamp method, obr. 9.3-3). Při ní se skleněná
kapilára vytažená do velmi tenkého hrotu (světlost asi 1 µm) a naplněná roztokem KCl,
přiloží k povrchu protoplastu a mírným podtlakem se k němu těsně přisaje. Dalším sáním lze terčík plasmatické membrány uzavírající kapiláru protrhnout a obsah buňky se
spojí s roztokem v kapiláře. Pokud je v roztoku naplňujícím kapiláru umístěna měřící
elektroda (obvykle Ag/AgCl) a referenční elektroda (také Ag/AgCl) je v roztoku, který
obklopuje protoplast, můžeme v tomto uspořádání měřit elektrické proudy, které procházejí plasmatickou membránou celé buňky při různých vložených napětích, nebo
12
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proudy vytvářené elektrogenními pumpami. Jestliže po přisátí kapiláru od protoplastu
odtáhneme, lze odtrhnout terčík plasmatické membrány, který kapiláru uzavírá a lze měřit jeho elektrofyziologické vlastnosti, např. otevírání a zavírání iontových kanálů (obr.
9.3-3).

9.4 PŘENOS LÁTEK FLOÉMEM
9.4.1 SÍTKOVICE A PRŮVODNÍ BUŇKY
Pro porozumění mechanismu floémového transportu je
nezbytné znát anatomické znaky
jeho součástí (obr. 9.4-1). Nejvýznačnější složkou jsou vodivé
buňky, které se u krytosemenných nazývají sítkovice (obr.
9.4-2). Jsou to protáhlé živé
buňky, uspořádané nad sebou
do podélných řad a spojené více
či méně sešikmenými přehrádkami, v nichž jsou otvory (perforace) sdružené v jedno nebo více
sítek. Otvory v sítkách jsou
mnohem větší nežli plasmodesmata (z nichž fylogeneticky
pocházejí), mají průměr 1 až 15
µm, ale obsah sousedních sítkovic je jimi propojen, podobně jako
je
tomu
u
buněk
s plasmodesmaty.
Obr. 9.4-1. Kresba mikroskopického
preparátu podélného řezu floémem
cévního svazku mučenky (Passiflora
caerulea). sr - sítkovice, gz - průvodní
buňky, pz - parenchymové buňky, sple
- jednoduché sítko, splz - složené sítko,
příčný řez, splz'- složené sítko, pohled
z plochy, sf- sítková pole, sp - póry sítka, ca - kalosové lemování póru (na reprodukci není patrné), spll - boční sítka, pld - plasmodesmy mezi sítkovicí
a průvodní buňkou, ncl - tělíska považovaná dříve za jadérka zbylá z rozložených jader, jsou to ale spíše shluky
bílkovin, pl - amyloplasty.
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Obr. 9.4-2. Rozmanitost tvarů sítkovic a sítek
z lýka různých rostlin. Průměrné rozměry sítkovic
se
pohybují
mezi
10 x 100 µm
a 50 x 500 µm.
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Obr. 9.4-3. Schématická kresba sítkovic a průvodních buněk. (a) Trojrozměrný pohled na sítkovici
ukazující koncová a boční sítka. (b) Provazec sítkovic a průvodní buňka. V sítkovicích je velmi
málo organel, endoplasmatické retikulum je podélně orientováno jakož i protein P, který má vláknitou strukturu. Průvodní buňka má jádro, mnoho
ribosomů a zvýšený počet organel.

Na bočních stěnách mají sítkovice sítka jen tam, kde přiléhají k jiným sítkovicím, s ostatními buňkami komunikují plasmodesmaty. Ta jsou zvláště hojná mezi sítkovicemi a průvodními buňkami, které mají pro funkci sítkovic nepostradatelnou úlohu
(obr. 9.4-3). Sítkovice a její průvodní buňka vznikají podélným dělením z jedné mateřské buňky, průvodní buňka se pak někdy ještě příčně rozdělí. V jistém smyslu zůstává
sítkovice živá jen díky průvodním buňkám, poněvadž se velmi výrazně specializuje.
Ponechává si plasmatickou membránu a tím semipermeabilitu a schopnost udržet turgorový tlak, který je obvykle velmi značný, 2 MPa a maximálně až 6 MPa. Jejich jádro se
však postupně rozpadá, z cytoplasmy vymizí ribosomy, dictyosomy, mikrotubuly a mikrofilamenta. Zachovává se a zmohutní endoplasmatické retikulum, orientuje se souběžně s podélnou osou sítkovice, změní se struktura mitochondrií a proplastidů, někdy mizí.
Ztrácí se tonoplast a jasná hranice mezi vakuolou (roztokem látek uvnitř buňky)
a cytoplasmou (která je vždy přisedlá na stěnách). Struktura průvodních buněk svědčí
o jejich vysoké metabolické aktivitě: mají velké, endopolyploidní jádro, obsahují velmi
mnoho ribosomů a asi desetkrát více mitochondrií než běžná buňka. V podélném směru
na sebe průvodní buňky nenavazují a nemohou tedy mít vodivou funkci (obr. 9.4-4).
Příznačným pro sítkovice je vysoký obsah proteinu P. Vyskytuje se v různých
formách (tubulární, fibrilární, granulární) a tvoří tělíska také nejrůznějšího tvaru, ale
v dospělých sítkovicích většinou protáhlá. Nemá vlastnosti ani tubulinu ani aktinu a tak
se nemůže uplatnit v pohybu cytoplasmy. Jeho úkolem je zřejmě u poškozených sítkovic
co nejrychleji ucpat otvory v sítkách. Obsah sítkovic je pod vysokým turgorovým tlakem (2 MPa a více) a při poranění lýka rychle vytéká. Proto je výhodné, když sítkovice
poraněné části své póry ucpou (obr. 9.4-5).
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Obr. 9.4-4. Radiální (A) a tangenciální
(B) podélný řez druhotným floémem
vinné révy (Vitis vinifera). Složená sítka
jsou v (A) vidět z plochy v (B) v řezu.
Boční stěny sítkovic mají korálkovitou
strukturu, protože je na nich mnoho malých sítek. Z parenchymatických paprsků
je nakreslena jen část. Parenchymatické
buňky mají tečkované stěny.

K trvalejšímu uzavření pórů v sítkách slouží kalosa, což je
ß-(1->3) glukan
syntetizovaný
zvláštním enzymem (syntetasa
kalosy) v odezvu na poranění sítkovice. Enzym je umístěn v
plasmatické membráně a produkuje kalosu na vnější stranu směrem k buněčné stěně. Kalosa velmi účinně uzavře poraněnou sítkovici od okolních buněk. Když se poranění zhojí, kalosa se opět rozpustí. Kalosa se vytváří i bez poranění,
pokud je třeba sítkovici uzavřít. Tak v období dormance se u přezimujících rostlin vytváří často kalosa, která se na jaře opět rozpustí. Také definitivně odumírající sítkovice
se uzavírají kalosou. Sítkovice většinou i u dřevin pracují jen jednu sezónu a v dalším
roce jsou při tvorbě nového lýka stlačeny (ucpány kalosou) a vyřazeny.

Obr. 9.4-5. Elektronová mikrofotografie příčného řezu sítkem, jehož otvory se uzavřely nejprve proteinem P a dále se uzavírají kalosou (C). S jsou části buněčné stěny, která tvoří perforovanou přehrádku
(sítko). V pravém horním rohu vzorec řetězce kalosy (která je ß-(1->3) glukan).

Vodivé buňky floému nahosemenných se od sítkovic liší v několika směrech
a nazýváme je sítkovými buňkami. Především nemají v koncových přehrádkách výraznější sítková pole, všechna sítka jsou stejná a poměrně malá. Póry sítek v koncových
přehrádkách se jeví vyplněny membránami, nejsou volně průchodné jako u sítkovic.
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V sítkových buňkách není protein P a doprovázejí je tzv. albuminosní buňky, které se
obvykle netáhnou podél celé sítkové buňky, ale jsou kratší.

9.4.2 RYCHLOST PŘESUNŮ VE FLOÉMU A SLOŽENÍ FLOÉMOVÉ
ŠŤÁVY
Již ve dvacátých letech tohoto století spočítali různí autoři podle rychlosti růstu hlíz
bramboru a bataty, že průměrná rychlost transportu asimilátů do těchto hlíz musí být okolo
5 g.cm–2.h–1 (čili 4.10–2 mol(sacharosy).m–2.h–1, uvažuje se cm2 nebo m2 průřezu floémového
pletiva). Tyto hodnoty se potvrdily mimo jiné měřeními pohybu izotopy značených látek, která
také přinesla maximální hodnoty pro rychlosti postupu látek floémem. Některé výsledky měření různých autorů na různých rostlinách jsou (v m.h–1): tykev 0,5; réva vinná 0,6; cukrová třtina
0,8; cukrová řepa 0,9; fazol obecný 1,0; sója 1,0; vrba 1,0; dýně 2,9. Výše uvedené hodnoty pro
hustotu toku látek xylémem se shodují také s tímto výpočtem: v 1 l floémové šťávy je obsaženo
100 - 300 g organických látek a šťáva se pohybuje rychlostí 10 až 100 cm.h–1. Vezmeme-li
rychlost 50 cm.h–1 a obsah cukru 200 mg.ml–1 a uvažujeme pohyb prostého sloupce vody o průřezu 1 cm2, dostáváme 10 g.cm–2.h–1. Předpokládáme-li dále, že světlost sítkovic obnáší asi
polovinu průřezu floému, dostáváme 5 g.cm–2.h–1. Je ještě zajímavé si uvědomit, že
při rychlosti 50 cm.h–1 a průměrné délce jedné sítkovice 100 µm projde každá transportovaná
molekula za 1 h 5000 sítkovicemi. Při plnění sítkovic asimiláty je aktivní přenos sacharosy přes
plasmatickou membránu sítkovice v oblasti hodnot 10–4mol.m–2.s–1, což je podstatně vyšší
průtok než při příjmu iontů, který se odhaduje na 3.10–9 mol.m–2.h–1.
Obsah sítkovic (podle analýz šťávy získané z mšicích sosáků) je 0,5 až 1,0 M
roztok převážně cukrů (osmotický tlak má hodnoty větší než 1,5 MPa). Koncentrace sacharosy v sítkovicích proti mesofylovým buňkám může být až 40 násobná.
Tabulka 9.4-1. Složení floémové šťávy u skočce a tykve.

Ricinus communis
Látka
cukry

Cucurbita maxima

koncentrace látky v g.l

–1
*

80,0 - 106,0

0,5 - 12,0 )

5,2

5,0 - 30,0

2,0 - 3,2

3,0 - 5,0

bílkoviny

1,45 - 2,20

76,2 - 112,2

chloridy

0,355 - 0,675

0,041 - 0,176

fosfáty

0,350 - 0,550

0,028 - 0,083

draslík

2,3 - 4,4

2,1 - 4,6

hořčík

0,109 - 0,122

0,016 - 0,033

aminokyseliny
organické kyseliny

*

) Skočec jako většina rostlin přenáší hlavně sacharidy a to především sacharosu. Cucurbitaceae jsou jednou z výjimek, jejich floémová šťáva obsahuje především bílkoviny a aminokyseliny, sacharid je především stachyosa.

Nejvyšší nalezené obsahy cukrů ve floémové šťávě jsou 300 g.l–1. Monosacharidy se floémem nepřenášejí. Nejčastěji transportovaným cukrem je sacharosa. U některých rostlin se však přenášejí oligosacharidy rafinosové řady (rafinosa je sacharosa
s jednou galaktosovou molekulou, stachyosa se dvěma a vrbaskosa se třemi molekulami
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galaktosy). Dusíkaté látky jsou především aminokyseliny a amidy. Může jich být úhrnem až 40 g.l–1. Nitrátové a amonné ionty ve floému prakticky chybí.
Všeobecně se soudí, že se floémem přenáší také hormony. Ve floémové šťávě
jsou také kationty: hodně K+, dále Mg2+, ale jen stopy Ca2+ a Na+. pH floémové šťávy je
poměrně vysoké, mezi 7,4 a 8,7. Snad to souvisí s čerpáním protonů ven z průvodních
buněk, koncentrační spád protonů je potřebný pro kotransport sacharosy při plnění sítkovic.
Tabulka 9.4-2. Obsah volných aminokyselin a amidů ve floémové šťávě yuky (Yucca flaccida). Hodnoty
v molárních procentech.

Látka

Molární procento

glutamin/glutamát

54,9

asparagin/aspartát

9,4

valin

8,0

prolin + threonin

9,2

serin

5,7

lysin

4,0

isoleucin

2,8

leucin

2,4

phenylalanin

2,0

glycin

1,5

alanin

1,3

ornithin

0,3

tyrosin

stopy

Pro získání obsahu sítkovic k analýzám se používají mšice. Ty svým sosákem
dovedou napíchnout jednu sítkovici. Vysoký turgorový tlak v sítkovici pak do mšice
vtlačuje obsah sítkovice, mšice si ze šťávy zažívacím ústrojím odejme živiny, které potřebuje a zbytek vystupuje ze zadečku jako "medovice", kterou sají často mravenci. Aby
se získala čistá floémová šťáva, odstřihne se po nabodnutí sítkovice mšice od sosáku,
z něhož pak vytéká obsah sítkovice. Výtok je zřejmě tak pomalý, že nepodnítí ucpání
sítek sítkovice a šťáva vytéká po mnoho hodin. Často používanými mšicemi jsou Tuberlachnus salignus žijící na vrbách, Acyrtosiphon pisum, jejímž hostitelem je bob koňský, a zvláště oblíbená je velká mšice Longistigma caryae.

9.4.3 MECHANISMUS TRANSPORTU FLOÉMEM
Mechanismus přesunů (transportu) látek floémem dosud není jednoznačně objasněn.
Nejrozšířenější je představa o toku floémové šťávy pod tlakem čili tlakoproudová hypotéza
(pressure-flow model), která se také podle svého autora nazývá Münchova (publikoval ji již
r. 1930!). Podle této představy teče floémová šťáva z místa zdroje, kde je vysoký turgorový
tlak k místu jímky, kde je turgorový tlak nízký, jen účinkem tohoto rozdílu hydrostatického
tlaku (obr. 9.4-6). Vysoký osmotický tlak se na počátku dráhy vytvoří aktivním transportem
sacharosy do sítkovic, kde její koncentrace může být až 40× vyšší, než v mezofylových buňkách. Na konci transportní dráhy se naopak sacharosa opět aktivně přenáší ze sítkovic do bu17
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něk jímky, ať již jsou to květy, plody, růstové vrcholy nebo oddenky, kořeny, různé hlízy atd.
Do sítkovic u zdroje, s vysokou osmotickou hodnotou, se nasává voda z xylému, v němž je
osmotická hodnota nižší. Ze sítkovic u jímky, kde se osmotická hodnota sníží transportem
sacharosy do jímky, se naopak voda vytlačuje do xylému, který má zde osmotickou hodnotu
vyšší. Tak se uskuteční koloběh vody, která při pohybu floémem přenáší asimiláty od zdroje
k jímce.
Hypotéza je pravděpodobná a není v rozporu s žádným z termodynamických zákonů.
Bylo by ovšem dobré početně ověřit, že rozdíl tlaků mezi zdrojem a jímkou (který nepřesáhne několik desetin MPa) může vyvolat dostatečně rychlý tok obsahu sítkovic, aby došlo k
přesunům látek, jejichž rychlosti se znají. Takovému ověření brání skutečnost, že se nic jistého neví o odporu, který tomuto toku mohou klást sítková pole. Někteří autoři se domnívají,
že část pórů je uzavřena bílkovinami nebo membránami (zcela jistě tomu tak je u nahosemenných) a tak je téměř nemožné odhadnout jejich odpor. P. S. Nobel provedl výpočet za
předpokladu, že póry v sítkách jsou volné pro tok roztoku a předpokládal tyto hodnoty:
rychlost toku šťávy floémem je JV = 0,6 m.h–1 (0,17 mm.s–1), průměrná sítkovice má průměr
24 µm a délku 1 mm, buněčné stěny v sítkách jsou 5 µm tlusté, průměr pórů je 2,4 µm a jejich úhrnná světlost odpovídá 1/3 plochy přehrádky, proto rychlost toku je v sítku třikrát větší
než v těle sítkovice a tedy 1,8 m.h–1(0,51 mm.s–1). Viskozita, n, dopravovaného roztoku odpovídá viskozitě 0,5 M roztoku sacharosy při 20 oC, tj. 1,7 MPa.s. Z Poiseuilleovy rovnice
lze spočítat tlakový spád na délku jedné buňky potřebný pro předpokládanou rychlost toku
2
dP = (-8.n.Jv / r ) dx =
-1

= (-8×1,7.10–3Pa.s)(0,17.10–3m.s )(10–3m) / (12.10–6m) 2=
= -16 Pa

(9.4.1)

a tlakový spád přes sítko bude obdobně - 24 Pa. Úhrnem tedy na 1 mm dráhy je potřebný
spád -40 Pa a na 1 m dráhy to bude -0,040 MPa. Tyto výsledky jsou spolu s dalšími pravděpodobnými hodnotami použity při konstrukci schématu na obr. 9.4-6, který představuje situaci pro dráhu 10 m v těle nějakého stromu.
Aby takovéto výpočty mohly svědčit ve prospěch tlakoproudové hypotézy je třeba, aby
se dokázalo několik skutečností. Především, že póry v sítkovicích jsou volné pro proudění šťávy. Tomu nasvědčují mikroskopická vyšetření preparátů připravených moderními postupy s
rychlým zmrazením objektu a jeho vysušení a zafixování ve zmrazeném stavu. Uzavření pórů
bílkovinami a membránami často dříve pozorované bylo asi artefaktem způsobeným nedokonalými metodami fixace. Dosud se nevyjasnilo, zda zaplnění pórů membránami endoplasmatického retikula, které se zatím vždy pozorovalo u nahosemenných lze také považovat za artefakt, nebo je skutečné. V druhém případě by u nahosemenných nemohl platit model toku floémové šťávy pod tlakem.
Tento model dále vylučuje možnost, že by se touž sítkovicí současně dopravovaly látky dvěma směry. Proto se provedla řada pokusů, v nichž se obsah floémové šťávy označil různými značkami na dvou místech v rostlině a mezi těmito místy se odebíraly vzorky a analyzovaly. V jednom z těchto pokusů byly nalezeny obě značky ve šťávě
odebrané z jedné sítkovice metodou mšicího sosáku. Soudí se však, že to může být také
výsledek výměny značek difuzí mezi dvěma oddělenými protisměrnými proudy.
Bylo také dokázáno, že doprava šťávy sítkovicemi nepotřebuje přísun energie
na dráze transportu. Značené asimiláty se odváděly z listů cukrovky a tykve nezmenšenou rychlostí i když jistý úsek řapíku byl zchlazen ze 30oC na 0 oC (u řepy) nebo vystaven atmosféře dusíku (u tykve).
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Obr. 9.4-6. Schéma ilustrující základní představy o toku floémové šťávy pod tlakem. U zdroje se sacharosa aktivně přenáší do sítkovice. Voda vstupuje do sítkovice osmoticky a vytváří vysoký turgorový
tlak (P = O,6 MPa). U jímky se sacharosa aktivně odnímá ze sítkovice a voda se z ní osmoticky odsává
okolními buňkami, v nichž je vodní potenciál nižší (O = -0,6 MPa) a voda je v nich v podtlaku (P = -0,5 MPa) daném sáním na horním konci cév dřeva, jímž prochází transpirační proud.

Skutečnost, že dodávka energie po dráze transportu není potřebná, svědčí proti
hypotéze, formulované Eschrichem r. 1972. Podle ní se podél celé dráhy transportu
ve floému posouvá sacharosa kupředu aktivním transportem a tak vždy v daném místě
zvyšuje osmotický potenciál natolik, že přisává vodu z apoplastu. Pohyb vody je tedy
jen na krátké vzdálenosti a v podstatě příčný, nikoli podélný. Je možné, že se oba typy
transportu ve floému kombinují.

9.4.4 PLNĚNÍ FLOÉMU
Sacharosa, která se z listů odvádí, se syntetizuje v cytoplasmě buněk asimilačního parenchymu. Naproti tomu škrob se z prvotních produktů fotosyntézy, tj. z fosfátů
trios, syntetizuje v chloroplastu (obr. 9.4-7).
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Obr. 9.4-7. Schéma ukazující zjednodušeně regulaci syntézy sacharosy a škrobu. ADPG - glukosaadenosindifosfát.

O množství sacharosy, která je pro transport k disposici, rozhoduje řada regulačních mechanismů, mezi něž patří také translokátor fosfátu, umístěný ve vnitřní obalové
membráně chloroplastu. Ten uskutečňuje výměnu (antiport) jedné molekuly fosfátu triosy za jednu molekulu anorganického fosfátu. Fosfát se z triosofosfátů postupně uvolňuje
při syntéze sacharosy (obr. 9.4-7), a tak rychlost syntézy sacharosy určuje rychlost přenosu triosofosfátů do cytoplasmy. Na rychlost syntézy sacharosy má vliv rychlost jejího
odsunu z buňky, takže, konec konců, rychlost transportu reguluje rozdělení primárních
produktů fotosyntézy mezi syntézu škrobu a sacharosy.
Do sítkovic se z buněk asimilačního parenchymu sacharosa dostává jednak difuzí v symplastu, jednak difuzí v apoplastu, z něhož se pak aktivně přenáší do sítkovic
(obr. 9.4-8). Podíl jedné a druhé cesty na celkovém objemu transportu je u různých
rostlin různý. U některých však byla přesvědčivě dokázána rozhodující úloha cesty apoplastem. Jak sacharosa z buněk vystupuje do buněčné stěny není dosud jasné. Dobře
prostudován je však aktivní přestup z buněčné stěny do sítkovic. ATPasa vytvářející
spád protonů pro aktivní transport se reguluje také turgorovým tlakem v sítkovici.
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9. PŘÍJEM ROZPUŠTĚNÝCH LÁTEK DO BUŇKY
A JEJICH PŘESUNY MEZI BUŇKAMI A ORGÁNY

Obr. 9.4-8. (A) Schématický nákres cesty, kterou se sacharosa z fotosyntetických buněk asimilačního parenchymu dostává do sítkovice.
(B) Poslední krok, jímž se z roztoku v buněčné
stěně dostává do sítkovice, je aktivní kotransport s protony. Vysokou koncentraci protonů
v buněčné stěně udržují protonové ATPasy
v plasmatické membráně sítkovice, pro něž
ATP dodávají sítkovicím průvodní buňky. Část
sacharosy se může aktivně akumulovat i v průvodních buňkách a odtud se do sítkovic dostává
difuzí četnými plasmodesmaty (tato cesta není
ve schématu zakreslena).
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8.

VÝMĚNA TEPLA, VODNÍ PÁRY A CO2
MEZI ROSTLINOU A OKOLÍM.

Typická rostlina má velkou rozlohu listů, aby mohla účinně pohlcovat co nejvíce fotosynteticky účinného záření (FAR) a oxidu uhličitého. Jen malá část FARu se ve fotosyntéze
přemění v chemickou energii, zbytek se mění v teplo a zahřívá list. K tomu přistupuje teplo
dodané listu infračervenou složkou slunečního záření (kterého je více než fotosynteticky účinné
složky) a infračervené záření atmosféry a povrchů v okolí rostliny. Listy se však většinou nebezpečně nepřehřejí, protože odevzdávají teplo do okolí zářením, konvekcí a odparem vody.
Příznivá tepelná bilance listů je důležitou podmínkou jejich přežití a zdárné činnosti.
Aby listy mohly pohlcovat CO2 z atmosféry, musí otevřít mezibuněčné prostory uvnitř
listu přístupu plynů z atmosféry. To se děje otevíráním průduchů v pokožce. Stejnou cestou ale
uniká z listu vodní pára, a proto list transpiruje rychlostí úměrnou otevření průduchů. Voda
ztracená transpirací se musí doplnit transpiračním proudem z kořenů. Pokud se jí nedostává,
obvykle se průduchy zavírají a tím se stejnou měrou omezuje také fotosyntéza. Transpirace a
vstup CO2 do listu jsou tedy pevně spjaty. Proto je vhodné pojednávat o tepelné bilanci listů,
jejich transpiraci a pohlcování oxidu uhličitého souběžně, zejména pokud jde o postižení rychlostí těchto pochodů.
K odparu dochází, poněvadž molekuly vodní páry postupují z míst vyšší koncentrace (a
tedy vyššího vodního potenciálu), která obklopují povrch buněk uvnitř listu, na místa nižší
koncentrace (nižšího ψ) ve vzduchu obklopujícím list. V předchozí kapitole jsme uvedli, že
hodnoty vodního potenciálu vzduchu i při poměrně vysoké relativní vlhkosti jsou velmi nízké.
Oxid uhličitý vstupuje do listů, protože jeho koncentrace v mezibuněčných prostorách asimilačního parenchymu je nižší nežli v atmosféře. Pohyb molekul v obou případech se děje difuzí.
Funkční závislosti, jimiž se řídí difuze, mají obdobu ve funkcích popisujících sdílení tepla. Jsou
základem pro posuzování většiny přenosů hmoty i energie, k nimž dochází na povrchu rostliny
a jimiž se budeme zabývat v této kapitole. Je proto vhodné připomenout základní vztahy, kterými se difuze řídí.

8.1

DIFUZE

Posuzujeme-li poměry znázorněné schématicky na Obr. 8.1-1, pak chceme zjistit hustotu toku J látky j, kterou značíme Jj [mol.m–2.s–1] plochou A [m–2] ve směru x
[m]. Hustota toku je úměrná síle tok způsobující. Fick rozpoznal, že pro hustotu
difuzního toku je touto silou gradient
koncentrace ve směru toku tj. ∂cj/∂x
[mol.m–4] , když cj má rozměr [mol.m–3].
Pro hustotu toku tedy platí

J j = − Dj
2 –1

∂cj
∂x

kde Dj [m .s ] je difuzní koeficient. Toto
je prvý Fickův zákon.
Obr. 8.1-1. Schéma s veličinami vystupujícími
v prvém Fickově zákonu.
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Hustota difuzního toku při vstupu do vrstvy vymezené plochou A je Jj.A a
při výstupu z vrstvy vymezené plochou A je
∂ Jj 

∂ x A
Jj +
∂x


Změna koncentrace látky j v infinetisimální vrstvě vymezené plochou A tj. (∂cj
/∂t) A dx je rovna rozdílu hustoty toku na vstupu do vrstvy a na výstupu z ní, tedy
∂J j 
∂c j

J j A − J j +
dx  A =
A dx
∂x
∂t


Vyrušením JjA na levé straně a dělením celé rovnice A získáme tzv. rovnici kontinuity
∂ J j ∂ cj
−
=
∂x
∂t
a když do ní dosadíme výrazy z prvého Fickova zákona, dostáváme druhý Fickův zákon
∂ cj
∂ cj 
∂ 2 cj
∂ 
=−
 − Dj
 = Dj
∂t
∂x 
∂x 
∂ x2
Z této diferenciální rovnice lze pro podmínku, že na počátku bylo celkové množství látky Mj soustředěno v rovině yz procházející počátkem osy x, odvodit, jaká bude v
čase t koncentrace látky v rovině procházející bodem x. Je to
cj =

M

j

2 π Dj t

e

−

x2
4Dj t

Když podle této rovnice vykreslíme, jaké hodnoty bude mít cj při různých hodnotách osy x pro různé časy t, dostaneme křivky znázorněné na Obr.8.1-2 pro časy ta, tb
a tc. V čase t0 byla koncentrace látky j v rovině zy procházející počátkem osy x nekonečně veliká, protože tam bylo soustředěno celé množství Mj látky. S postupem času se
koncentrace v rovině počátku snižuje a zvonovitá křivka se stává roztaženější, ale plocha všech křivek je táž, odpovídá množství Mj.
Chceme-li určit, jak daleko postoupí molekuly difuzí v čase t, je vhodné si zvolit
pro porovnávání v různých časech vzdálenost, v níž koncentrace molekul dosáhla podílu
1/e (tj. 37 %) koncentrace, která byla na počátku v rovině x = 0. V Obr.8.1-2 je tato
vzdálenost označena xe. Je to výhodné z tohoto důvodu: Podle poslední odvozené rovnice je koncentrace pro x = 0
Mj
cj =
2 π Dj t
Koncentrace proto poklesne na 1/e (tj. e–1) této hodnoty, je-li ve zmíněné rovnici exponent u čísla e roven –1. V tom případě platí, že
x e2
xe =
1 =
a
4D j te
4D j te
Poslední rovnice ukazuje velmi dobře základní vlastnost difuzních pochodů:
Vzdálenost, kterou populace difundujících molekul urazí, je úměrná druhé odmocnině
difuzního koeficientu a času. Vyjádřeno obráceně, čas, který molekuly potřebují, aby
difuzí překonaly jistou vzdálenost, roste se čtvercem této vzdálenosti.
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Tab. 8.1-1. Hodnoty difuzních koeficientů pro látky v roztoku a ve vzduchu.

Dj [m–2.s–1]
Vodné roztoky
alanin
0,92 × 10-9
citrát
0,66 × 10-9
sacharosa
0,52 × 10-9
Ca2+
1,2 × 10-9
K+
1,9 × 10-9
Na+
1,5 × 10-9
CO2
1,7 × 10-9
bílkovina 15 kDa
10-10
bílkovina 1000 kDa 10-11
Plyny ve vzduchu
CO2
1,51 × 10-5
H2O
2,42 × 10-5
O2
1,95 × 10-5
Látka

V Tab. 8.1-1 jsou uvedeny difuzní koeficienty některých látek v roztoku a některých plynů. Pro rozpuštěné ionty a malé organické molekuly jsou hodnoty Dj v rozmezí 0,5 až 2,0 × 10–9,
pro plyny zde uvedené jsou hodnoty Dj o čtyři
řády vyšší: 1,5 až 2,5 × 10–5. Z hodnot těchto
koeficientů můžeme vypočíst, že malá organická
molekula potřebuje při 25oC na překonání vzdálenosti, odpovídající průměrnému průměru rostlinné buňky, tj. 50 µm
te

(50 × 10
=

−6

)

m

2

4 × 10 −9 m 2 s -1

= 0,6 s

Difuze do vzdálenosti 1m by však trvala
2
1 m)
(
te =
= 2,5 × 10 8 s ≅ 8 roků
2 -1
−9
4 × 10 m s

Obr. 8.1-2. Profily koncentrace difundující látky ve směru osy x v různých časech od začátku difuze.
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Vzdálenost pro difuzi vodní páry a oxidu uhličitého v mezibuněčných prostorách listu se
pohybuje v rozmezí 0,1 až 1 mm. Molekuly vody při 20oC postoupí difuzí o 1 mm za
te =

(1 × 10

−3

m

)

2

= 0 ,01s
4 × 2 ,42 × 10 −5 m 2 s-1
Obdobná bude doba pro prostup hraniční vrstvy vzduchu při povrchu listu. Do vzdálenosti 1 m by však difundovaly 167 minut.

8.2

STUPNĚ PŘENOSU
DO ATMOSFÉRY

Z ASIMILAČNÍHO PARENCHYMU

Voda se odpařuje z vlhkého povrchu stěn buněk listového parenchymu. Dráha
takto vzniklé vodní páry do atmosféry se obvykle rozděluje na tři stupně: (1) Difuze
molekul vody mezibuněčnými prostorami v listu; uspořádání těchto prostor a tedy podmínky pro tuto difuzi se v kratších časových úsecích nemění. (2) Prostup molekul vody
průduchy, tj. štěrbinami mezi svěracími buňkami průduchů, jejichž šířka se mění vlivem
různých činitelů. (3) Difuze molekul vody hraniční vrstvou atmosféry při povrchu listu,
která má vlastnosti odlišné od ostatní atmosféry.

Obr. 8.2-1. Stupně přestupu molekul vody a oxidu uhličitého znázorněné na kresbě průřezem listu. Poněvadž kutikula je neprostupná pro molekuly vody i CO2 difundují oba plyny touž cestou, ale v opačném
směru. Pohybují se v mezibuněčných prostorách listu, procházejí průduchy a hraniční vrstvou vzduchu
při povrchu listu.
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Oxid uhličitý, který vstupuje z atmosféry do listu, má tyto tři stupně shodné
s vodní párou. Dále však musí ještě prostoupit buněčnou stěnou a plasmatickou membránou buňky, protoplasmou a obalovými membránami chloroplastu, v jehož stromatu
se zpracuje. Obvykle se všechny tyto další kroky na dráze CO2 označují společným názvem jako stupeň mezofylový. Ten se však dále někdy rozděluje na difuzi buněčnou
stěnou, protoplasmou, chloroplastovými obaly a na vlastní karboxylaci katalyzovanou
enzymem Rubisco.
Přenos tepla konvekcí z povrchu listu do atmosféry má pouze
jeden krok: musí prostoupit hraniční
vrstvou. Pro přenos tepla konvekcí
je lhostejné, zda jsou průduchy zavřené nebo otevřené.
Popíšeme nejprve vlastnosti
jednotlivých stupňů přenosu a pak
se budeme zabývat kvantitativními
závislostmi rychlosti přenosů v nich.
Obr. 8.2-2. Přestup molekul vodní páry a CO2 mezibuněčnými prostory, průduchy a hraniční vrstvou. a - vrstva Začneme hraniční vrstvou, která je
při povrchu mezofylových buněk, b - epidermis s průdu- všem druhům přenosů z listu spochy, c - hranice hraniční vrstvy.
lečná.

8.2.1 HRANIČNÍ VRSTVA
Hraniční vrstva vzniká při povrchu každého tělesa vloženého do proudu kapaliny
nebo plynu. V hraniční vrstvě je rychlost proudění nižší než v okolní proudící tekutině.
Třením o povrch tělesa a přitažlivými silami jsou vrstvy tekutiny nejbližší povrchu silně
zbrzděny a pohybují se pomalým laminárním tokem. V jisté vzdálenosti od povrchu pak
přechází pohyb v turbulentní a jeho rychlost se postupně vyrovná rychlosti v okolní tekutině.
obr. 8.2-3B schématicky znázorňuje tvar rozhraní mezi hraniční vrstvou a volnou atmosférou pro plochou desku (podobnou listu) v proudu vzduchu. U náběžné hrany je tlouštka hraniční vrstvy nejmenší a roste ve směru toku až k jisté maximální hodnotě. Profil změn rychlosti je v obrázku vyznačen křivkou ABC. Při povrchu desky je
tedy plyn nehybný a jeho rychlost stoupá se vzdáleností od desky exponenciálně. V určité vzdálenosti od náběžné hrany se v hraniční vrstvě objevuje i turbulentní proudění,
takže povaha hraniční vrstvy není jednotná. Laminárně proudícími vrstvami postupuje
difuze zhruba stejnou rychlostí jako v nehybném vzduchu. Bude se v nich také ve směru
difuze měnit koncentrace molekul, které sledujeme (např. vodní páry). Za rozhraním
hraniční vrstvy v atmosféře je již celková rychlost proudění všude zhruba stejná, často
však je proudění výrazně turbulentní. Proto je důležité znát tlouštku hraniční vrstvy
pro výpočty difuzního proudu.
Ve směru proudění vzduchu se tedy mění jak tlouštka hraniční vrstvy, tak povaha proudění vzduchu v ní. Kromě toho rozhraní mezi hraniční vrstvou a volnou atmosférou není ostré, přechod je plynulý. Pro matematické zpracování se používá zástupná
účinná tlouštka hraniční vrstvy, což je dohodnutá veličina, tj. tlouštka vrstvy nehybného
nebo laminárně proudícího vzduchu, která má stejnou hodnotu difuzní vodivosti (nebo
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odporu) jako skutečná hraniční vrstva, jejíž vlastnosti jsou proměnlivé. V obr. 8.2-3B je
znázorněna vytečkovanou plochou o šířce δ, jejíž ohraničení prochází body D a F.

Obr. 8.2-3. Hraniční vrstva. A - schéma proudnic, B - průběh rozhraní a náhradní tlouštka hraniční vrstvy

Všude, kde se ve výpočtech používá tlouštka hraniční vrstvy, nebo kde se z výpočtů její hodnota stanovuje, jde o tuto tlouštku zástupné účinné hraniční vrstvy klidného (nebo přísně laminárně proudícího) vzduchu. Představu o rozpětí hodnot, kterých
může tlouštka hraniční vrstvy u listů nabývat, dávají hodnoty v Tab. 8.2-1.
Tab. 8.2-1. Zástupná tlouštka hraniční vrstvy při povrchu listu pro různé rozměry listu a různé rychlosti
větru. l [m] je střední délka listu ve směru větru; v [m.s-1] je rychlost větru v okolní atmosféře. Hodnoty
jsou vypočteny z rovnice δ bl = 4,0 √(l/v).

v [m s-1]
l [m]

0,10

0,28

0,45

1,00

2,78

4,47

10,00

δ bl [mm]
0,002

0,57

0,34

0,27

0,179

0,107

0,085

0,057

0,01

1,26

0,76

0,60

0,40

0,24

0,189

0,126

0,05

2,8

1,69

1,33

0,89

0,54

0,42

0,28

0,2

5,7

3,4

2,7

1,8

1,07

0,85

0,57

0,5

8,9

5,3

4,2

2,8

1,70

1,34

0,89

Hodnoty v Tab. 8.2-1 jsou vypočteny z rovnice pro efektivní tlouštku hraniční
vrstvy, δ bl (index bl je od anglického názvu boundary layer)
δ bl = 4,0 √(l/v)
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kde l je střední délka listu a v je rychlost proudění vzduchu (větru) mimo hraniční vrstvu. Tato rovnice má sice exaktní základ, ale hodnota parametru 4,0 se volila empiricky,
podle naměřených výsledků.

8.2.2 PRŮDUCHY
Průduchy umožňují velmi účinnou regulaci odporu, který se na povrchu listu
klade difuznímu toku vodní páry z listu. Souběžně s tím ovšem také regulují vstup oxidu uhličitého do listu. Jsou to štěrbiny mezi přilehlými stěnami vždy dvou svěracích
buněk, které se mohou rozevírat a svírat (popis buněk a funkce viz dále).Tab. 8.2-2
udává plošnou hustotu a rozměry průduchů u rostlin vybraných tak, aby se ukázaly rozpětí hodnot. Délka štěrbiny se pohybuje od 5 do 40 µm, šířka rozevřené štěrbiny od 1
do 12 µm, počet průduchů na 1 mm2 zhruba od 15 do 1300 (nejčastěji je v rozmezí 100
až 300 průduchů na 1 mm2). Počet se také u jednoho druhu může výrazně lišit podle
podmínek, v nichž rostlina roste. Z tabulky také plyne, že část, kterou z povrchu listu
zaujímá plocha otevřených průduchů, se nejčastěji pohybuje mezi 0,5 a 1 %. Touto malou plochou, rozdělenou ve velké množství malých otvorů probíhá difuze velmi rychle.
Z listu s otevřenými průduchy se voda odpařuje asi poloviční rychlostí, jakou by se odpařovala z volné vodní hladiny stejné rozlohy.
Tab. 8.2-2. Počet, rozměry a plocha otevřených štěrbin průduchů u různých rostlin. d × š - průměrná
délka štěrbiny × průměrná šířka zcela otevřené štěrbiny; A - plocha otvoru otevřeného průduchu;
Ap/Al × 100 - kolik procent z povrchu listu zaujímá plocha průduchových otvorů. Údaje převzaté z knihy
O.F. Curtis, D.G.Clark An Introduction to Plant Physiology, McGraw-Hill, 1950, pocházejí od těchto
autorů: E - Eckerson 1908; M - Miller 1938; C - Mc Daniels and Cowert 1944; Y - Yocum 1935; úplné
citace jsou uvedeny v citované učebnici.

Druh rostliny

Typ Počet na mm2 povrchu
fixa- svrchní
spodní
ce
povrch
povrch
CO2

d×š
[µm]

Ap
A
/Al Autor
2
[µm ] × 100
[%]

Triticum sativum

C3

33

14

38 x 7

209

0,52

E

Zea mays

C4

52 (95)

68 (160)

19 x 5

75

0,82

E

Helianthus annus

C3

58 (207)

156(250)

22 x 8

136

3,13

E

Lycopersicon esculentum

C3

96

203

-

-

-

M

Phaseolus vulgaris

C3

40

281

7x3

17

0,54

E

Trifolium pratense

C3

253

163

-

-

-

M

Quercus rubra

C3

0

680

-

-

-

Y

Malus pumila

C3

0

400

-

-

-

MC

Fagus silvatica

C3

0

340

-

-

-

-

Crassula argentea

CAM

24

33

-

-

-

-

Sedum acre

CAM

18

18

-

-

-

-

Fyzikální podstatou difuze průduchy se poprvé soustavně zabývali Brown a
Escombe okolo r. 1900. Měřili prostup plynů tenkými přepážkami, do nichž provrtali
7
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otvory; měnili velikost otvorů a jejich odstupy. Zjistili, že při takovém poměru průměru
otvorů k jejich vzdálenosti, jaký shledáváme u průduchů, dochází k nejvyšší rychlosti
prostupu oxidu uhličitého perforovanou přepážkou, tj. okolo 45% rychlosti difuze nezakrytým otvorem. Také poměr úhrnné plochy těchto otvorů k ploše přepážky byl obdobný
jako u průduchů, tj. menší než 1 %.
Obr. 8.2-4. Vysvětlení vysoké difuzní vodivosti průduchů.

C

D

Vysvětlení vysoké difuzní vodivosti průduchů je znázorněno na Obr. 8.2-4.
Těsně při povrchu listu mohou molekuly z průduchu difundovat ve směru všech poloměrů myšlené polokoule se středem ve středu průduchu. Při difuzi z volné hladiny je
účinný směr difuzního pohybu molekul jen směr kolmý na její povrch. Proto je omezení
difuze průduchy, mají-li správnou velikost a vhodné odstupy, poměrně malé.
Smysl průduchů je v tom, že se mohou podle potřeby otevírat ale také zavírat.
Zavřené průduchy zabraňují difuzi velmi účinně. Obvykle jimi prochází jen 1 až 5 %
toku procházejícího otevřenými průduchy. Všechny průduchy mají podobnou stavbu a,
i když se u různých rostlin liší v podrobnostech tvaru, pracují na stejném základě
(Obr.8.2-6). Průduch tvoří dvě svěrací buňky a jejich funkci napomáhají ve většině případů ještě sousední buňky vedlejší. Průduch se otevírá tím, že stoupne turgor ve svěracích buňkách, které průduch tvoří a zavírá se, když turgor poklesne. Mechanismy, které
změny turgoru řídí, jsou popsány v příští kapitole. Obr.8.2-6 ukazuje také různé obměny stavby průduchů. Nejhojnější je tvar průduchů, jaký je u dvojděložných rostlin, jejichž svěrací buňky mají ledvinitý tvar. U některých jednoděložných, jako např. u trav,
jsou průduchy s tvarem činkovitým.
Zvýšení turgoru způsobí otevření štěrbiny díky zvláštnostem stavby buněčné
stěny svěracích buněk (viz Obr. 8.2-5). U ledvinitých buněk dvojděložných rostlin bývá
buněčná stěna obvykle silně ztloustlá na straně obrácené do štěrbiny. Při stoupnutí tlaku
v buňce se proto může snáze vydouvat vnější stěna, oddělující svěrací buňky od buněk
vedlejších, které někdy stavbou své stěny těmto pohybům napomáhají.
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Obr. 8.2-5. Jak se průduch stoupnutím turgoru rozevírá

Kromě toho je buněčná stěna svěracích buněk vyztužena prstenci celulosních
fibril , které omezují zvětšování průměru válcovité buňky, ale nebrání jejímu protahování ve směru osy válce (viz Obr. 8.2-5). Činkovité svěrací buňky jednoděložných mají
obdobné radiální fibrily na objemnějších koncích uspořádány tak, že po zvětšení jejich
objemu koncové části způsobí zakřivení lišt a otevření průduchu.

8.2.3 MEZIBUNĚČNÉ PROSTORY V LISTU
Mnozí badatelé soudí, že se většina vodní páry unikající z listu vypaří z povrchu
buněk tvořících podprůduchové dutiny (viz Obr. 8.2-1) Jiní se domnívají, že tomu tak
není, neboť na povrchu stěn svěracích buněk a některých dalších buněk v těsném sousedství průduchů bývají často voskové povlaky. Vodní pára tedy musí urazit kratší (100
µm) nebo delší (1000 µm) dráhu mezibuněčnými dutinami, než dospěje k průduchu.
Naproti tomu oxid uhličitý musí pronikat až do chloroplastů buněk a jeho difuzní
dráha tedy zahrnuje ještě další vrstvy. Prochází vodou v buněčné stěně, plasmatickou
membránou, protoplasmou buněk, obalovými membránami chloroplastu a ještě stromatem chloroplastu, nežli dorazí k enzymu Rubisco. U C3 rostlin takto musí oxid uhličitý
putovat do chloroplastů všech buněk asimilačního parenchymu, tedy i do buněk palisádových, které bývají často těsně k sobě přiloženy. U C4 rostlin vede cesta CO2 jen
k buňkám mezofylu, v nichž PEP-karboxylasa udržuje velmi nízkou koncentraci CO2,
takže koncentrační spád do těchto buněk je velmi strmý. Z mezofylových buněk se CO2
přepravuje do buněk pochev svazků cévních v molekulách organických (amino)kyselin,
do nichž byl karboxylací zabudován. Na rozhraní věnčitých buněk s mezibuněčnou atmosférou tedy nemusí koncentrační gradient CO2 spadat do buňky, naopak, část dekarboxylací uvolňovaného CO2 může z věnčitých buněk unikat.
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Obr. 8.2-6. Schématické kresby tvaru svěracích buněk průduchů u různých rostlin a jejich pohyby.
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8.3

VODIVOSTI, ODPORY A RYCHLOSTI PŘENOSU

Druhý Fickův zákon je užitečný, když chceme uvažovat o tom, jak se difuzí šíří
nějaká látka z jednoho místa do prostoru. Při úvahách o výměně plynů difuzí mezi listem a atmosférou jde o poměry, které jsou formálně bližší prvému Fickovu zákonu
a tak i rovnice, kterých se používá pro kvantitativní vystižení dějů jsou podobné. Jde tu
totiž obvykle o ustálený stav pohybu molekul plynu mezi dvěma hladinami koncentrace
(tlaku), které se po dobu, kterou posuzujeme, nemění. Místo hladin můžeme také mluvit
o rozhraních.
Molekuly vodní páry jsou plynnou součástí vzduchu jako molekuly CO2. Kdekoli tedy dochází ve vlhkém vzduchu k difuzi vodní páry dochází tam i k difuzi CO2.
V obou případech bude difuze postupovat ve směru klesající koncentrace daného plynu.
Rychlosti, kterými budou CO2 a H2O v plynné fázi postupovat týmž úsekem (vrstvou,
rozhraním) difuzní dráhy, budou v témž poměru jako hodnoty jejich difuzních koeficientů. Tento poměr je (viz Tab. 8.1-1) pro DH2 O : DCO2 = (2,42 × 10–5) : (1,51 × 10–5) =
1,60 a obrácený poměr má hodnotu 0,62. To znamená, že CO2 difunduje pomaleji nežli
voda, což je dáno tím, že jeho molekuly jsou větší.
V dalším budeme proto mít na paměti, že to co platí pro difuzi vody platí stejně
pro difuzi CO2, vezmeme-li v úvahu, jaký je koncentrační spád pro jednu a druhou látku. Pro výměnu mezi listem a okolním vzduchem budou mít CO2 i H2O společnou dráhu mezi povrchem mezofylových buněk, na němž je vysoká koncentrace vodní páry
a nízká koncentrace CO2 a mezi hranicí turbulentním pohybem rovnoměrně promísené
atmosféry, v níž je nízká koncentrace vodní páry a vyšší koncentrace CO2 než v listu.
Oba plyny difundují od jednoho povrchu k druhému na poměrně krátkou vzdálenost
a přitom se jejich koncentrace postupně snižují. Poněvadž jde o skutečně tenké vrstvy
(v desetinách mm až několik mm) o ploše velké v poměru k této tlouštce, podobá se
situace schématu nakreslenému pro výklad prvého Fickova zákona. Je téměř shodná
s difuzí přes membrány a pro její matematické vystižení se používá stejné rovnice, která
se formálně shoduje s prvým Fickovým zákonem.
Rovnice určuje tok hmoty přes ploché rozhraní o dané ploše
Jj [mol.m–2.s–1] = D [m2.s–1] dc /dx [mol.m–3/m]
Poněvadž jde o pochod v ustáleném stavu a koncentrace na rozhraních zůstávají konstantní, můžeme dc/dx nahradit většími změnami ∆c/∆x a tlouštku, případně i jiné vlastnosti vrstvy ∆x můžeme pro konkrétní případy zahrnout do difusního koeficientu. Takto
upravená vlastnost dané vrstvy se nazývá vodivost a používá se pro ni symbol g s indexy, které vymezují povahu vrstvy o jejíž vodivost jde (viz Tab. 8.3-1). Poněvadž je to
Dj / dx má rozměr [m2.s–1/m = m.s–1]. Hustota toku potom je
Jj [mol.m–2.s–1] = g [m.s–1] ∆c [mol.m–3]
Množství difundujících molekul plynů se často místo koncentrace v molech
na jednotku objemu vyjadřuje molárním zlomkem dané látky: mol H2O nebo CO2
na mol vzduchu (průměrná molekulová hmotnost vzduchu je 29,00). Poněvadž molární
zlomek je číslo bezrozměrné, má pak vodivost rozměr toku: [mol.m–2.s–1].
Rovnice pro přestup látek nějakou vrstvou nebo rozhraním je zcela podobná
rovnici pro vztah mezi intenzitou elektrického proudu a napětím
I (A) = L (Ω-1) E (V)
ve které napětí představuje hnací sílu pro tok elektronů, podobně jako rozdíl koncentrací
je hnací silou přemísťování molekul při difuzi. Obdoba s klasickou formou Ohmova
zákona se zdá být jen formální vzhledem k jiným jednotkám. Je však správná i ve své
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podstatě, protože se dá napsat také pro hustotu elektrického proudu ([Coulomb.m–2.s–1])
a napětí je rozdíl v hustotách elektronů na určité vzdálenosti.
U elektrického proudu se častěji než vodivost používá odpor vodivé dráhy, což
je jen převrácená hodnota vodivosti:
I (A) = E (V) / R (Ω)
Odpor se také velmi často používá pro charakterizaci vrstev, v nichž se děje tok difuzí.
Značí se r s různými indexy, které specifikují vrstvu, jako u vodivosti (viz Tab. 8.3-1).
Tok pak je dán vztahem
Jj [mol.m–2.s–1] = ∆c [mol.m–3] / r [ s.m–1].
Pro rozdělení difuzních drah vodní páry a CO2 na jednotlivé úseky se velmi
často používají schémata analogická elektrickým okruhům, v nichž jednotlivé úseky
(vrstvy, rozhraní) difuzní dráhy jsou nahrazeny odpovídajícími odpory. Příklad je uveden na Obr. 8.3-1.

Obr. 8.3-1. Schéma difuzních odporů pro výměnu H2O a CO2 mezi listem a atmosférou. Jednotlivým
krokům přestupu plynů, zakresleným v levé straně obrázku jsou přisouzeny odpory spojené na způsob
elektrického schématu v pravé straně obrázku.

Formálně stejný popis jako pro difuzi plynu (vodní páry) určitou definovanou
vrstvou se používá také pro přenos tepla konvekcí z teplejšího rozhraní na rozhraní
chladnější.
∂T
∆T
J Hc = − K a
= K a′
∂x
∆x
–2
–1 –1
s rozměry
[W.m ] = [W.m .K ] [K / m]
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Koeficient thermální konduktivity v posledním výrazu, K’a, se vztahuje na vrstvu
o tlouštce ∆x a obvykle se udává kladný, je-li ∆T = Tl - Ta, tj. odečítá-li se teplota atmosféry od teploty listu. V tom případě se tok tepla považuje za kladný, jestliže směřuje
z listu do atmosféry, jestliže se list konvekcí ochlazuje. V některých pojednáních najdeme také opačné značení, které je důsledně logické: jako u radiační bilance listu, považuje listem přijaté teplo za kladné a listem vydané za záporné.
Jako v případech difuze, tak i při přenosu tepla se také často posuzuje přestup tepla nějakou vrstvou nebo rozhraním, jejichž geometrii by bylo těžké určovat. Koeficient pro přenos
tepla se zjistí empiricky, nebo se dá odvodit z jiných známých veličin. V tom případě se používá, podobně jako u difuze, vodivost nebo odpor dané vrstvy nebo rozhraní
JHc = gH ∆T = ∆T / rH
při čemž rozměr gH je W.m–2 a rozměr rH je m2.W–1.
Tab. 8.3-1. Značení vodivostí a odporů pro jednotlivé vrstvy, v nichž dochází k přenosu oxidu uhličitého,
vody a tepla mezi listem a atmosférou. Voda se odpařuje z povrchu mezofylových buněk, proto u ní hodnoty pro přestup do buněk (gm¸ rm) nemají smysl. Podobně konvekční přenos tepla(značený symbolem Hc)
vzchází z vnějšího povrchu listu a neuvažují se hodnoty vodivostí a odporů pro vnitřek listu.

přestup čím
hraniční vrstvou
průduchy

vodivost pro přenos
CO2
H2O
Hc
b
b
gC
gV
gHb
gCs
gVs

mezibuněčnými prostory

gCi

mezofylovými buňkami

gCm

gVi
-

odpor pro přenos
CO2
H2O
Hc
b
b
rC
rV
rHb
rCs
rVs

-

rCi

-

rCm

rVi
-

-

Obr. 8.3-2. ukazuje typické hodnoty charakterizující přestup vodní páry do atmosféry z průměrného listu.

Obr. 8.3-2. Typické průměrné hodnoty obsahu vodní páry v jednotlivých úsecích difusní dráhy z listu
do atmosféry a vodivosti pro jednotlivé přestupy. Obsah vodní páry je vedle molární koncentrace uveden
také jako molární zlomek a v levé části obrázku jsou vodivosti pro jeden i druhý způsob.

Jestliže pro úhrnný rozdíl koncentrace vodní páry mezi stěnami mezofylových
buněk a vzduchem za hraniční vrstvou, s pomocí úhrnné vodivosti pro celou tuto dráhu
spočítáme rychlost transpiračního proudu, dostaneme hodnotu
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(1,27 - 0,48) [mol.m–3] × 3,85 × 10–3 [m.s–1] = 3,04 × 10–3 [mol.m–2.s–1]
což je průměrná hodnota pro rychlost transpirace.
Na Obr. 8.3-2 je také vidět zdánlivý paradox, kdy vodní pára difunduje z místa
nižší na místo vyšší relativní vlhkosti. Je to dáno tím, že vzduch za hraniční vrstvou je
o 5 oC chladnější, než vzduch těsně při povrchu listu, jehož teplota je 25 oC. Jaké jsou
vztahy mezi obsahem vodní páry nasyceného vzduchu v mezibuněčných prostorách listu
a vzduchu za hraniční vrstvou při 50 % relativní vlhkosti, ukazuje Tab. 8.3-2.

A

B

Teplota
o
C

cVl s
g.m–3

cVa
g.m–3

∆ cV
g.m–3

10

9,41

4,7

4,71

20

17,31

8,66

8,66

30

30,40

15,2

15,2

10

9,41

8,66

0,75

20

17,31

8,66

8,65

30

30,40

8,66

21,74

Tab. 8.3-2. Rozdíly v koncentraci (hustotě)
vodní páry mezi vzduchem uvnitř listu
nasyceným vodní parou a vzduchem
v okolní atmosféře při 50 % relativní vlhkosti. V řadě A je teplota vzduchu vždy táž
jako teplota listu. V řadě B je teplota vzduchu ve všech případech 20 oC.

Jaké změny mohou nastat
v obsahu vodní páry a relativní vlhkosti při náhlé změně teploty, která
změní hodnoty relativní vlhkosti
vzduchu, je pro vybrané příklady
zachyceno v Tab. 8.3-3.

Tab. 8.3-3. Vztahy mezi obsahem vodní páry ve vzduchu mezibuněčných prostor a okolní atmosféry
a odpovídajícími relativními vlhkostmi při náhlých změnách teploty.

Podmínky

List

Vzduch za
hraniční vrstvou

Rozdíl

20

20

žádný

Relativní vlhkost (%)

~100

10

90

Hustota vodní páry (g.m–3)

10,9

1,1

9,8

30

20

10

Relativní vlhkost (%)

~ 100

90

10

Hustota vodní páry (g.m–3)

20,3

9,8

10,5

Teplota (oC)

Teplota (oC)

Typické střední hodnoty, případně rozpětí hodnot, v němž se pohybují vodivosti
a odpory určující přestup v jednotlivých stupních difuzní dráhy vody z povrchu mezofylových buněk do volné atmosféry, jsou uvedeny v Tab. 8.3-4.
Jak uvedeno výše, dráha pro oxid uhličitý je delší než pro vodní páru, neboť CO2
se musí dostat až k Rubisco v chloroplastu, a tak v odporových schématech (viz obr.
8.3-1) přibývají další stupně. Rozložení mezofylové vodivosti (odporu) na další stupně
(buněčná stěna, plasmalema, protoplasma, chloroplast, karboxylace), jejich typické
střední hodnoty a rozpětí kolísání jsou uvedeny v Tab. 8.3-5.
Tab. 8.3-4. Typické střední hodnoty, případně rozpětí kolísání hodnot vodivosti (odporu) pro jednotlivé
stupně přestupu vodní páry z mezofylu listu do okolní atmosféry.
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Vrstva (rozhraní) přestupu,

Vodivost

Odpor

mm.s-1

mmol.m-2.s-1

s.m-1

m2.s.mol-1

tenká

80

3200

13

0,3

tlustá

8

320

130

3

- - s velkou plochou

19

760

53

1,3

- - s malou plochou

1,7

70

600

14

- - mezofytů

4 - 20

160 - 800

50 - 250

1,3 - 6

- - xerofytů a stromů

1-4

40 - 160

250 - 1000

6 - 25

0

0

∞

∞

polní plodiny

0,1 - 0,4

4 - 16

2500 - 10000

60 - 250

většina stromů

0,05 - 0,2

2-8

5000 - 20000

125 - 500

většina xerofytů

0,01 - 0,1

0,4 - 4

10000-100000

250-2500

výpočet

24 - 240

1000 - 10000

4,2 - 42

0,1 - 1

typické naměřené hodnoty

40 - 100

1600 - 4000

10 - 25

0,2 - 0,6

polní plodiny

2 - 10

80-400

100 - 500

2,5 - 13

stromy

0,5 - 3

20-120

300 - 2000

8 - 50

její (jeho) povaha nebo stav
Hraniční vrstva

Průduchy otevřené

Průduchy zavřené
Kutikula

Mezibuněčné prostory

List (spodní povrch)

Pro interpretaci výsledků měření, týkajících se asimilace oxidu uhličitého, má
mimořádný význam skutečnost, že difuzní dráha pro H2O a CO2 je stejná od povrchu
mezofylových buněk do atmosféry za hraniční vrstvou. Umožňuje to vypočíst hodnoty
pro měření nepřístupné, tj. koncentraci CO2 při povrchu mezofylových buněk, o níž se
obvykle hovoří jako o koncentraci „uvnitř listu“ nebo v mezibuněčných prostorách mezofylu. Výpočet je založen na tom, že hodnoty odporů (vodivostí) na dráze obou plynů
jsou v pevném poměru daném jejich odlišnými difuzivitami (hodnota poměru viz výše).
Tak např. pro případ odpovídající obr. 8.3-2, jestliže naměříme rychlost transpirace 3 × 10–3 [mol.m–2.s–1] a víme, že teplota listu je 25 oC a teplota vzduchu je 20 oC
a dále, že relativní vlhkost vzduchu je 48 %, můžeme z toho vypočíst hodnotu vodivosti
pro celou difuzní dráhu, tj. 3,85 m.s–1. Vodivost téže dráhy pro CO2 bude 2,39 mm.s–1.
Naměříme-li rychlost spotřeby CO2 20 µmol.m–2.s–1, pak rozdíl koncentrací CO2 mezi
atmosférou a mezibuněčnými prostory (správně povrchem mezofylových buněk) uvnitř
listu je
20 [µmol.m–2.s–1] : 2,39 × 10–3 [m.s–1] = 8368 µmol.m–3
a poněvadž koncentrace CO2 ve vzduchu je okolo 15600 µmol.m–3, je v mezofylových
prostorách koncentrace zhruba poloviční.
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Tab. 8.3-5. Typické střední hodnoty, případně rozpětí kolísání hodnot vodivosti (odporu) pro jednotlivé
stupně přestupu oxidu uhličitého z atmosféry do mezofylových buněk listu a dále až do chloroplastů.

Vrstva/úsek/rozhraní
dráhy přenosu

Vodivost
mm.s

-1

Odpor
-2 -1

mmol.m .s

s.m-1

m2.s.mol-1

Spodní povrch listu 1)
plodiny

1,2 až 6

50 až 250

160 až 800

4 až 20

stromy

0,3 až 2

12 až 75

500 až 2500

13 až 80

Buněčná stěna

30

1200

30

0,8

Plasmalema

10

400

100

2,5

100

4000

10

0,25

7

300

140

3,5

40 až 400

1 až 10

Cytosol
Mezofyl
odhad
měření-mesofyty

2,5 až 25

100 až 1000

Chloroplast

8.4

odhad

10

400

100

2,5

měření

>5

>200

<200

<5

PENMANOVA
ROVNICE
PRO
POTENCIÁLNÍ
EVAPOTRANSPIRACI A JEJÍ MODIFIKACE

Cílem je odhad rychlosti odparu z vlhkého povrchu výpočtem, k němuž se použijí pouze hodnoty veličin, které lze snadno změřit. Zejména se z výpočtu má odstranit
teplota odpařujícího povrchu a jí odpovídající tense nasycené vodní páry, kterou odpar
na vlhkém povrchu začíná. Konečným cílem je nástroj k výpočtu odparu z listu (nebo
z listoví); u těchto objektů je v mnoha situacích obtížné změřit spolehlivě průměrnou
hodnotu teploty. Pro jednoduchost budeme od začátku hovořit o odpařujícím povrchu
jako o listu. Zvláštnosti, kterými se odpar z listu liší od odparu z vlhkého povrchu, se
projeví až v posledních rovnicích. Vyjde se z tepelné bilance listu
Q + H +V = 0
kde Q je součet toků zářivé energie (s kladným znaménkem toky listem pohlcené, se
záporným energie vyzářená), H je teplo sdílené s okolním prostředím (vzduchem) konvekcí (kladné, je-li prostředí teplejší, záporné v prostředí chladnějším) a V je změna
tepelného obsahu listu spojená se změnou skupenství vody (kladná hodnota při kondensaci vody, záporná při jejím odpařování).
Výměna tepla mezi listem a vzduchem zprostředkovaná konvekcí je dána rovnicí
pro vedení tepla
H = c p ρ (Tl − Ta ) g H = c p ρ ∆T g H
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cp [1006 J.kg–1.K–1] je měrné teplo vzduchu, ρ [1,22 kg.m–3] jeho hustota, gH [m.s–1] je
tepelná vodivost pro přenos tepla z listu do okolní atmosféry, Tl [K] je teplota listu a Ta
je teplota vzduchu.
Výměna tepla mezi listem a vzduchem spojená s odparem vody a přestupem
vodní páry z listu (vlhkého povrchu) do okolního vzduchu je dána rovnicí
esT l − ea
gw
−V = c p ρ
γ
kde esTl [Pa] je tlak nasycené vodní páry při teplotě listu, ea je tlak vodní páry ve vzduchu obklopujícím list, gw [m.s–1] je vodivost pro přenos vodní páry z listu do okolní atmosféry a γ [66 Pa.K–1] je psychrometrická konstanta, která převádí rozdíl v tlaku vodní
páry na rozdíl teplot. Cílem je nalézt výraz pro –V, v němž se nevyskytuje teplota listu
ani na ní závislé hodnoty (tlak nasycené vodní páry při teplotě listu). Nejprve vyjádříme
esTl – ea
esT l − ea = esT l − esT a + esT a − ea = s ∆T + ϑ
kde s je sečna která spojuje body na křivce závislosti tense nasycené vodní páry na teplotě, odpovídající teplotám listu a vzduchu (nebo také tečna této křivky pro teplotu
(Tl + Ta) / 2) a ϑ je deficit tense vodní páry ve vzduchu, čili esTa – ea. Získaný výraz dosadíme do rovnice pro –V
s ∆T + ϑ
gw
−V = c p ρ
γ
vyjádříme z ní ∆ T
Vγ
s ∆T + ϑ = −
c p ρ gw
∆T

=

c p ρ ϑ gw − V γ
s c p ρ gw

a dosadíme do rovnice pro H
c p ρ ϑ gw − V γ
g H (c p ρ ϑ g w − V γ )
H =
gH =
s gw
s gw
Takto získaný výraz pro H dosadíme do rovnice tepelné bilance listu
−V
−V

=

g H (c p ρ ϑ g w − V γ )

s gw
a získáme konečný výraz pro –V
−V (1 +

−V

=

H +Q

+Q

γ gH
) =
s gw
=

=

−

V γ gH c pρ ϑ gH
+
+Q
s gw
s

sQ + c p ρ ϑ g H
s

s Q + c p ρ ϑ gH
g
s+γ H
gw
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Z –V získáme rychlost odpařování (transpirace) vydělením měrným teplem odparu vody
[J.m–2.s–1 / J.mol–1 = mol.m–2.s–1].
Jde-li nám o odpar z vlhkého povrchu, pak dráhy pro přenos tepla a vodní páry
jsou velmi podobné, gH ≅ gw a rovnice nabude tvaru
−V

s Q + c p ρ ϑ gH

=

s+γ

kde gH může být nahrazeno gw.
Jde-li o listy, pak dráha vodní páry zahrnuje přenos z mezibuněčných prostor
listu skrze průduchy na vnější povrch listu, který bude charakterizován vodivostí gs
a přenos v hraniční vrstvě vzduchu, jehož rychlost určuje vodivost ga. Úhrnná vodivost
pro přestup vodní páry, gw, bude v tomto případě
1
gw

=

1
gs

+

1
ga

dosazením za gw do předposlední rovnice dostaneme
−V

=

s Q + c p ρ ϑ gH

g
g 
s+γ  H + H
ga 
 gs
Poměr vodivostí pro teplo a pro vodní páru ve vzduchu hraniční vrstvy při 15 oC je
gH / ga = 0,93. Můžeme tuto hodnotu dosadit do předchozí rovnice. Můžeme ale také
s malou chybou položit gH = ga a poslední rovnice pak dostane tvar
−V

=

s Q + c p ρ ϑ ga

g 
s + γ 1 + a 
gs 


8.4.1 PSYCHROMETRICKÁ KONSTANTA
Jisté množství vzduchu o tlaku p, které mělo původně teplotu T a tlak vodní páry
e se odparem vody nasytí vodní parou na tlak es a teplota poklesne na Ts. Vztah mezi
těmito veličinami se odvodí takto:
Koncentrace vodní páry na počátku je
ρε e
p−e
Když tlak vodní páry stoupne z e na es, pak množství tepla na jednotku objemu vzduchu,
které se na to spotřebuje, je
λ ρ ε (es − e)
p
Toto množství tepla musí být také rovno

ρ c p (T − Ts )
Platí tedy

18

FYZIOLOGIE ROSTLIN

8. VÝ MĚNA TEPLA, VODNÍ PÁRY A CO2

Šetlík, Seidlová, Šantrůček

λ ρ ε (es − e)
= ρ c p (T − Ts )
p
z čehož se dá přeskupením získat
e =

es −

cp p

λε

Výraz
cp p

λε
je psychrometrická konstanta γ = 66 Pa.K .
–1
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7.

STAV A POHYB VODY V ROSTLINĚ

7.1. VÝZNAM VODY V TĚLE ROSTLINY A JEJÍ OBRAT
Snížení obsahu vody v cytoplasmě způsobuje poruchy metabolismu a posléze
smrt u většiny buněk a mnohobuněčných organismů. To je společné rostlinám i živočichům. Mnohé mikroorganismy, a výjimečně mnohobuněčné organismy, mohou ztratit
velké množství vody (několik váhových procent vody v nich vždy zůstává), takže se jeví
suché a přesto po navlhčení znovu „obživnou“. Ze suchozemských rostlin sem patří některé mechy, z vyšších rostlin např. kapradina sleziník routička (Asplenium ruta-muraria). Nazýváme je rostliny poikilohydrické na rozdíl od rostlin homoiohydrických, které mohou žít jen v úzkém rozmezí hodnot obsahu vody a při jeho poklesu
pod přibližně 60% u nich dochází k nevratnému poškození a uhynutí. Také lišejníky
mohou přetrvat dlouhá období v silně dehydratovaném stavu. Konečně mnohé rozmnožovací prvky, jako spory mikroorganismů, hub a výtrusných rostlin snášejí „úplné“ vyschnutí. Semena vyšších rostlin jsou také silně dehydratovaná, obsah vody, který se
v nich musí zachovat, aby přežila, je však různý podle druhu rostliny.
Obr. 7.1-1. Sleziník routička Asplenium rutamuraria L., kapradina z čeledi sleziníkovitých. Vpravo celá rostlinka, vlevo spodní strana části listu s výtrusy. Tento druh roste ve skalních štěrbinách a na
kamenité suti vápencové, na kamenných i cihlových
zdech často mezi vápnitou omítkou. Kresba A.
Skoumalové-Hadačové z Květeny české republiky.

Vedle významu pro strukturu cytoplasmy a pochody v ní má dostatečný obsah
vody v těle vyšších rostlin ještě další zvláštní úlohu. U bylin a nezdřevnatělých měkkých částí dřevin tvoří kostru (mechanickou
oporu) celulosní buněčné stěny, které nabývají potřebné pevnosti tím, že jsou napjaty
tlakem vody obsažené v buňce (nejčastěji je
to roztok ve vakuole). Při ztrátě vody tyto
části vadnou, mění svůj tvar a tím někdy
přestávají plnit svou úlohu dříve, než tkáň zahyne. Z lehkého zavadnutí se rostliny mohou zotavit přísunem vody, za určitou mezí hynou.
Otázkami vodního režimu (hospodaření vodou) se badatelé zabývají především
u suchozemských rostlin. Některé otázky mají stejnou podobu u vodních rostlin, jiné
jsou u nich pozměněny a mnohé u nich nejsou vůbec.
U suchozemských rostlin je hospodaření vodou, právě tak jako fotosyntéza, jednou z ústředních fyziologických otázek. Stále musí řešit to, co Salisbury a Ross výstižně
nazvali „kompromis mezi fotosyntézou a transpirací“, což Šantrůček parafrázuje „vyhladovět nebo vyschnout“. Aby mohl oxid uhličitý z ovzduší vstupovat do buněk asimilačního pletiva listů (a dále do jejich chloroplastů), musí být povrch těchto buněk
okolní atmosféře otevřen a to znamená, že se do ovzduší odpařuje voda. Omezí-li se tok
vodní páry z mezofylových buněk do atmosféry, stejnou měrou se omezí tok oxidu uhličitého do fotosyntetického ústrojí, a rostlina hladoví.

1

FYZIOLOGIE ROSTLIN

7. STAV A POHYB VODY V ROSTLINĚ

Šetlík, Seidlová, Šantrůček

Pouštní tučnolisté rostliny s metabolismem typu CAM jsou krajním řešením tohoto kompromisu. Vystačí s výrazně nižší spotřebou vody nežli ostatní vyšší rostliny
a dokazují, že rostliny mohou i v podmínkách krajního sucha účinně omezit odpar vody,
mají-li na povrchu těla silnou kutikulu a drží-li průduchy ve dne zavřené. Cena, kterou
za svůj zvláštní způsob vázání CO2 rostliny CAM platí, jsou nízké denní výkony fotosyntézy a pomalý růst. Tím také dokazují, že suchozemské rostliny z půdy vysávají
a do atmosféry odpařují velká množství vody jen proto, aby zajistily dostatečnou rych
lost fotosyntézy listů.
Obr. 7.1-2. Produkce různých ekosystémů jako funkce ročního úhrnu srážek.
Produkcí se tu míní nahromadění nadzemní suché organické hmoty za 1 rok.

Každodenní zkušenost
nás přesvědčuje o tom, jak silně
závisí růst rostlin a množství
hmoty, kterou rostliny vytvoří
(produkce, úroda) na jejich zásobení dostatečným množstvím
vody. Dokazují to i údaje o růstu
rostlin, získané ve velkém měřítku (viz Obr. 7.2-2).
Příčinou toho, že suchozemské rostliny potřebují velká množství vody, je odpar vody z listů, které působí jako
sací čerpadlo. Odpařování vody z povrchu rostlin říkáme transpirace. Kvantitativní
stránce tohoto pochodu a jeho regulaci je věnována Kap. 8. Téměř všechna voda, kterou
rostliny potřebují ke svému růstu, jimi pouze proteče a je zase odpařena transpirací;
proto tento tok nazýváme transpirační. Množství vody, které se rozloží ve fotosyntéze a
jejíž vodík se využije pro stavbu organických látek, je méně než jedno procento z tohoto
toku: Průměrná hodnota rychlé transpirace z listu, v němž fotosyntéza běží velmi rychle,
je 4 mmol(H2O).m–2.s–1. Velká rychlost fotosyntézy může být např. 20 µmol(CO2).m–
2 –1
.s , což znamená, že se rozloží 40 µmol(H2O).m–2.s–1, tedy 1 % množství vody, která
se odpaří. O mohutnosti transpiračního proudu vypovídá také to, že při uvedené středně
velké rychlosti transpirace list průměrné struktury odpaří za jednu hodinu množství vody, které odpovídá obsahu vody v tomto listu: specifická plošná váha průměrného listu
je přibližně 300 g.m–2 a při obsahu vody v pletivech listu asi 85 % je v 1 m2 listové čepele obsaženo přibližně 250 g vody. 4mmol(H2O).m–2.s–1 odpovídá 14,4 mol(H2O).m–
2 –1
.h a to je přibližně 260 g(H2O).m–2.h–1.
Ve skutečnosti ovšem list na rostlině za hodinu neuschne, poněvadž má stálý přísun vody transpiračním proudem z kořenů a když tento nedostačuje, list přivře nebo zavře průduchy a tím silně omezí odpar (také ovšem fotosyntézu). Ani odříznutý list
za uvedenou dobu nevyschne, protože také zprvu sníží odpar zavřením průduchů a později, když již buňky mohou být odumřelé, stoupá koncentrace rozpuštěných látek v buněčných roztocích a tím se také snižuje odpar.
Transpirační proud pohání energie slunečního záření, které dopadá na list, dodává specifické výparné teplo pro odpaření vody a udržuje takovou teplotu v mezibuněčných prostorách listové čepele, že je tam parciální tlak vodní páry (obsah vodní páry)
výrazně vyšší, než v okolní atmosféře. Tento rozdíl parciálních tenzí je silou vyvolávají-
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cí difuzní tok vodní páry z listu do atmosféry, tedy transpiraci. O činitelích, kteří určují
rychlost toku vodní páry z listu (a také rychlost toku oxidu uhličitého do mezibuněčných
prostor v listu a do buněk asimilačního pletiva) se píše v Kap. 8. 3.
Nejvyšší rychlosti transpirace naměřené u rostlin v přírodě s plně otevřenými
průduchy jsou uvedeny v Tab. 7.1-1. Rychlost transpirace se udává nejvhodněji v jednotkách mmol.m–2.s–1 (rozumí se mmol H2O odpařené z 1 m2 povrchu listu za sekundu),
ale najdou se údaje i v jiných jednotkách, např. g.m–2.h–1 (přepočet je 1 g(H2O).m–2.h–1
= 0,0154 mmol.m–2.s–1).
Tab. 7.1-1. Nejvyšší rychlosti transpirace naměřené u různých typů rostlin na jejich přirozených stanovištích. Čísla v závorkách jsou řídce se vyskytující krajní hodnoty. Podle Larchera z různých zdrojů. Údaje
označené hvězdičkou považuje většina autorů za výjimečné a vázané na situace, kdy přísun teplého suchého vzduchu z okolí zvyšuje výdej vodní páry nad hodnoty odpovídající radiační bilanci.

rychlost transpirace mmol(H2O).m–2.s–1

Skupina rostlin
dvouděložné byliny
- - na slunných a suchých stanovištích
- - na stinných stanovištích
- - horské rostliny
trávy, ostřice a sítiny
- - na lukách
- - na suchých stanovištích
- - rákosiny
opadavé lesní stromy mírného pásma
- - přizpůsobené slunným stanovištím
- - přizpůsobené růstu ve stínu
stálezelené jehličnany
stromy deštného a mlžného pralesa
keře subtropických pouští
pouštní rostliny
listnaté sukulenty a kaktusy
vodní rostliny s listy nad hladinou

5,2 - 7,5
1,5 - 3,0
(1,5) 3,0 - 6,0
3,0 - 4,5
(1800) - 4500 - (9300)
5,0 - 10,0
(1,5) - 2,5 - 3,7
(0,8) - 1,2 - 2,2
1,4 - 1,7
méně než 2,0
2,8 - 7,0 - (10,0)
1,0 - 5,0 - (8,0)
0,6 - 1,8
5,0 - 12,0

V úvodu jsme uvedli, že transpirace je nutným zlem, které provází fotosyntetickou asimilaci oxidu uhličitého. Důležitým znakem rostliny je, kolik vydá vody transpirací na to, aby si fotosyntézou osvojila jisté množství CO2. Tato hodnota se nazývá
transpirační kvocient. Z poměru hodnoty pro středně vysokou rychlost fotosyntézy, tj.
20 µmol(CO2).m–2.s–1 a středně vysokou rychlost transpirace, 4 mmol(H2O).m–2.s–1 plyne, že molární poměr při fotosyntéze je asi 200 mol H2O na 1 mol CO2. Pro celý život
rostliny je to však více, protože rostlina transpiruje i když nefotosyntetizuje a za slunečných dnů a mírného nedostatku vody v poledne rostliny často asimilují slabě, ale
transpirují silně. Také ve stáří rostliny často transpirují relativně více než asimilují.
Průměrné transpirační kvocienty za celý život rostliny se udávají nejčastěji jako váhový
poměr odpařené vody a nahromaděné sušiny. Příklady hodnot jsou v Tab. 7.1-2.
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Tab. 7.1-2. Průměrné transpirační kvocienty různých typů rostlin podle Larchera (1994) z různých pramenů. Hodnoty s hvězdičkou jsou převzaty z Curtise a Clarka (1950).

Rostlina
C3-rostliny
- tykev
- vojtěška
- jetel
- obilniny
- luštěniny
- brambory a řepa
- slunečnice
Dřeviny
- tropické listnaté stromy (kulturní)
- listnaté stromy mírného pásma
- jehličnaté stromy
- olejové palmy
C4-rostliny
- kukuřice
- čirok
- proso
CAM rostliny

Transpirační kvocient
[kg (H2O)/kg(sušina)]
300 - 850
830*
830*
800*
500 - 650
700 - 800
400 - 650
280 - 680
600 - 900
200 - 350
200 - 300
asi 300
220 - 350
260 - 360
320*
310*
50 - 100

7.2. VLASTNOSTI VODY
Nežli se začneme podrobněji zabývat stavem a pohybem vody v rostlině, je
vhodné připomenout některé zvláštnosti vody, které jsou významné pro živé bytosti
všeobecně a pro některé otázky v této kapitole zvláště.

Obr. 7.2-1. Schéma polohy a tvaru elektronových orbitalů v molekule vody (A) a vodíkových můstků mezi molekulami vody (B).
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Voda má řadu výjimečných vlastností a většina těchto vlastností je důsledkem
polární povahy molekul vody. Obr. 7.2-1A znázorňuje naše představy o struktuře molekul vody. Po zaplnění druhé energetické hladiny sdílenými elektrony 2s orbital a tři 2p
orbitaly jsou deformovány a směřují do rohů myšleného čtyřstěnu, v jehož středu leží
jádro kyslíkového atomu. Úhel spojnic jader vodíkových atomů s jádrem atomu kyslíku
je 105o. Sdílené elektrony jsou blíže kyslíku, takže molekula H2O připomíná spíše atom
O se dvěma protony na povrchu.
Proto má také slabý kladný náboj na jedné a slabý záporný náboj na druhé straně,
je to molekula polární. A protože kladná strana jedné molekuly přitahuje zápornou stranu druhé molekuly, vytváří se mezi nimi vazba a protože každý z protonů přitahuje jeden kyslík, říkáme té vazbě vodíkové můstky. Molekuly vody tak vytváří strukturu, kde
jsou umístěny ve středu a v rozích čtyřstěnu (Obr. 7.2-1B). V krystalické formě vody,
v ledu, tyto čtyřstěny vytvářejí hexagonální strukturu (Obr. 7.2-2A) dobře patrnou
na sněhových vločkách (Obr. 7.2-2B).

Obr. 7.2-2. A - poloha molekul a vodíkové můstky vody v krystalové mříži ledu. B - příklady tvaru sněhových vloček.

Vodíkové můstky mají energii vazby 8 až 42 kJ.mol-1. Pro srovnání uvádíme obsah energie v jiných druzích chemických vazeb: Kovalentní vazby obsahují v kJ.mol–1:
138 pro O–O, přes 293 pro C–N, 347 C–C, 351 C–O, 414 C–H, 460 O–H ve vodě, 607
C=C, 828 C≡C. Iontové vazby: 582 CsI, 766 NaCl, 1004 LiF. Van der Waalsovy síly
jsou asi 4,2 kJ.mol–1
Vlastnosti, kterými se voda liší od podobných molekul jiných sloučenin (např.
H2S), jimiž je tedy výjimečná, jsou:
(1) Voda (Mw = 18) je při fyziologických teplotách kapalná, zatímco obdobné
těžší molekuly (H2S, Mw = 34) jsou plynné.
(2) Vodíkové můstky brzdí pohyby molekul, proto všechny tepelné vlastnosti
mají neobvykle vysoké hodnoty:
(a) specifické teplo je 4,184 J.g–1 (1 cal.g–1) čili 75,31 J.mol–1; tato hodnota platí
pro 25 oC, se stoupající teplotou nepatrně klesá.
(b) skupenské teplo vypařování je 2,442 kJ.g–1 (583 cal.g–1), čili 44,0 kJ.mol–1 při 25oC;
(c) latentní teplo tání je 335 J.g–1 (80 cal.g–1) čili 6,03 kJ.mol-1.
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(3) Voda je výjimečná také tím, že její objem se při mrznutí zvětšuje, molekuly
tekuté vody jsou hustěji poskládány než v krystalické mříži. Proto je led také lehčí, plave na vodě, což je pro život ve vodě zásadně důležité. Při zvýšeném tlaku led taje
při teplotě nižší než 0oC.

Obr. 7.2-3. A - Schéma řezu hydratační sférou iontu Na+ a iontu Cl–. B - Schéma znázorňující rozpouštění krystalu glukosy ve vodě.

(4) Díky vodíkovým vazbám se molekuly vody také silně přitahují, mají vysokou
kohesi. Vodní sloupec v trubici se smáčivými stěnami (jako jsou cévy a cévice ve dřevě)
a bez plynových bublin dosahuje pevnosti v tahu až –30 MPa, což je asi 10 % pevnosti
v tahu kovů jako hliník nebo měď.
(5) Silná kohese vodních molekul je také příčinou toho, že voda má jednu z nejvyšších hodnot povrchového napětí mezi kapalinami. Proto kapka vody na nesmáčivém
povrchu se chová, jako by byla potažena pružnou slupkou. Vysoké povrchové napětí
vody má mnoho důležitých důsledků v rostlinné fyziologii. Spolu s adhesí způsobuje
silnou kapilární vzlínavost. Dále např. bublinky vzduchu neprojdou otvory ve stěnách
cév a cévic z jedné buňky do druhé, protože povrchové napětí vrstvičky vody obklopující bublinu nedovolí, aby se bublina deformovala.
(6) Díky polární povaze jsou molekuly vody přitahovány částmi molekul mnoha
organických látek (např. polysacharidy buněčné stěny nebo molekuly bílkovin) a jeví tedy silnou adhesi. To je velmi důležité pro její chování v buněčné stěně, která poskytuje
vodě mnoho kapilárních prostor, jejichž povrchy jsou naplněny hydroxylovými skupinami, s nimiž voda vytváří vodíkové můstky.
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(7) Voda je velmi dobrým rozpouštědlem. Příčinou je z velké části to, že voda má
jednu z nejvyšších dielektrických konstant. Dielektrická konstanta je mírou schopnosti neutralizovat přitažlivé síly mezi náboji částic (např. iontů). Voda uvolňuje iontové vazby solí a
každý z iontů obklopí kulovým obalem, tzv. hydratační sférou, která s iontem tvoří jediný
útvar podobný molekule (Obr. 7.2-3A). Voda je však také dobrým rozpouštědlem neiontových sloučenin, pokud jsou polární, např. glukosa. Takové sloučeniny nazýváme hydrofilními. Rozpouštějí se, protože nabité části jejich molekul přitahují elektrostaticky opačně nabité
póly molekul vody (Obr. 7.2-3B). Stejně ale působí i hydroxylové skupiny nerozpustných
polysacharidů, např. celulosy buněčných stěn a právě tyto přitažlivé síly z nich činí povrchy
smáčivé. V hydrofilních bílkovinách jsou to vedle hydroxylů karboxyly a aminové skupiny v
postranních řetězcích aminokyselin, které je činí hydrofilními.
Rozpuštěné molekuly a hydrofilní povrchy se obklopují pravidelně uspořádanými
útvary vody, tzv. vázanou vodou. Ta je v podstatě nepohyblivá, jednotlivé její molekuly nemají stejný kinetický pohyb jako volné molekuly. Rozpuštěné látky a hydrofilní povrchy v
daném objemu jakoby snižují koncentraci vodních molekul. To se projeví tak, že nejrůznější
fyzikálně chemické vlastnosti roztoku (nebo vody nasáklé v buněčných stěnách) jsou odlišné, tj. mají jiné hodnoty, nežli tytéž vlastnosti čisté vody.

Obr. 7.2-4. Závislost parciálního tlaku a koncentrace vodní páry ve vzduchu nasyceném vodní parou
na teplotě.

Při úvahách o transpiraci a výpočtech její rychlosti v Kap. 8. budeme potřebovat
hodnoty obsahu vodní páry ve vzduchu, který se silně mění s teplotou. Parciální tlak
vodní páry ve vzduchu, který je vodní parou nasycen, lze v intervalu teplot 0 - 60 oC vypočíst z rovnice
pV = q e

−

A
B
1 + 
T  T

kde pV vyjde v [Pa] a hodnoty konstant jsou: q = 1,424 × 1010 [Pa], A = 3839,31 [K]
a B = 56,53 [K].
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Jiná empirická rovnice, v níž se počítá s t vyjádřenou ve oC, je
t ( 4722 ,68 − t )

pV = 613 ,753 e

254 ,4 ( t + 255 ,57 )

[Pa ]

Hodnoty koncentrace (hustoty) vodní páry v g.m–3 získáme ze vztahu

[

]

cV g m −3 =

pV [Pa]M [g ]

[

3

R T m Pa

]

=

2 ,17 pV
T

Graficky jsou závislosti pV a cV znázorněny na Obr. 7.2-4.

7.3. POHYB VODY ROSTLINOU
7.3.1 JAK SE VODA V ROSTLINĚ POHYBUJE
Voda se v rostlině pohybuje třemi způsoby:
(1) Difuzí vodní páry ve vzduchu vyplňujícím mezibuněčné prostory listů. O difuzi a matematických funkcích, jimiž se řídí, je podrobněji psáno v Kap. 8.1.
(2) Difuzí kapalné vody v pletivech rostlinného těla, která sestávají z buněk. Voda tu difunduje dvěma spojitými soustavami, které jsou odděleny plasmatickou membránou (viz Obr. 7.3-1). Jednu soustavu, symplast, tvoří protoplasma buněk, která
ve většině pletiv prochází z jedné buňky do druhé otvory v buněčné stěně, zvanými
plasmodesmy (jednotné číslo to plasmodesma). Druhá soustava, apoplast, je tvořena
souvislou strukturou buněčných stěn z celulosy a jiných polymerů, jejichž vlákna tvoří
tkanivo podobné knotu, v němž se voda velmi silně drží přilnavostí (adhesí) a s ní související kapilární vzlínavostí (viz Kap. 7.2. a Kap. 7.3.4.). Ve většině pletiv stěny sousedních buněk na sebe těsně nasedají a apoplast je proto také souvislá struktura.
Obr. 7.3-1. Apoplast, symplast
a plasmodesmy.
A - schéma řezu skupinou parenchymatických buněk. AP - apoplast;
PD plasmodesma;
BS - buněčná
SL - střední lamela;
stěna;
PM - plasmatická
membrána;
C - cytoplasma;
V - vakuola;
T - tonoplast;
B - kresba části buněčné stěny
A - annulus;
s plasmodesmy.
D - desmotubulus;
ER - endoplasmatické
retikulum;
ostatní symboly viz (A).
C - elektronmikroskopický snímek
řezu buněčnou stěnou s plasmodesmy. Značky jako v (A).

Voda snadno prostupuje plasmatickou membránou, která je pro většinu rozpuštěných látek a zejména pro
ionty neprostupná. Rozpuštěné
látky procházejí zvláštními kanály nebo je přes membránu dopravují přenašeče. Pro pohyb vody skrze plasmatickou membránu, jsou rozhodující osmotické poměry (viz Kap.
7.3.3).
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(3) Tokem kapalné vody v trubicovitých vodivých prvcích dřeva a lýka, tedy
v cévách, cévicích a v sítkovicích. Rychlost toku v těchto vodivých drahách je dána rozdílem tlaků na začátku a na konci dráhy (tlakovým spádem v trubici) a odporem, který
stěny trubice kladou pohybující se vodě. Tyto závislosti vyjadřuje Poiseuillova rovnice,
o níž je více v Kap. 7.3.5.

Obr. 7.3-2. Schéma uspořádání složek buněčné stěny, které ukazuje jejich propojení. Extensin je glykoprotein, který tvoří 5 - 10 % primárních buněčných stěn.

Obr. 7.3-3. A - Schéma uspořádání celulosních mikrofibril v primární a sekundární buněčné stěně. Jak je
vidět průměrná světlost skulin, je okolo 50 nm, což umožňuje velmi silnou kapilární vzlínavost. B - Podle
elektronmikroskopických snímků pořízená kresba propleteného uspořádání celulosních mikrofibril
ve stěně mladé buňky zelené řasy Valonia (Z Mohra 1992 podle Stewarda a Mühlethalera 1953).

7.3.2 OSMOTICKÝ TLAK, OSMOTICKÁ HODNOTA ROZTOKU
V BUŇKÁCH, TURGOR A PLASMOLÝZA
V pohybu vody rostlinou velmi významná úloha přísluší osmotickému nasávání vody.
Způsobilost k osmotickému sání (nebo k osmotické ztrátě) vody mají všechny buňky proto, že
jsou obdány polopropustnou plasmatickou membránou. Ta propouští poměrně dobře molekuly
vody, ale nepropouští látky rozpuštěné, zejména ionty. Způsobilost k osmotickému sání se obvykle nazývá osmotickým tlakem, ačkoli způsobilost k tomu tlak vyvíjet, se projeví jen za jistých okolností. U buněk je to tehdy, když buňky vložíme do roztoku s nižší koncentrací rozpuštěných látek, než má buňka, nebo do čisté vody. Obecné termodynamické směřování k rovnováze mezi propojenými soustavami způsobí, že buňky nasávají vodu ze zředěnějšího roztoku. Kdyby proti nasávání nepůsobila žádná síla skončilo by tehdy, až by se koncentrace v obou
roztocích vyrovnaly.
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Když však nasávají vodu uzavřené buňky, zvětšováním objemu vyvíjejí tlak na svoji
obálku. Živočišné buňky se posléze roztrhnou. Rostlinné buňky mají pevnou a do jisté míry
pružnou celulosní buněčnou stěnu, která se nasávanou vodou napíná (nafukuje) a tak vyvíjí
stále větší tlak na obsah buňky. Když tlak dosáhne jisté hodnoty ustane nasávání. Rychlost
vstupu molekul vody do buňky je v tom okamžiku rovna rychlosti jejich výstupu z buňky.
Zpočátku vstupuje voda rychleji do buňky, protože pravděpodobnost přestupu molekul vody
membránou z roztoku obsaženého v buňce je oproti pravděpodobnosti pro čistou vodu (nebo
pro zředěnější roztok) snížena. Přítomnost molekul rozpuštěné látky snižuje nejen molární
zlomek vody v daném objemu, ale také aktivitu jejích molekul a to tím, že je váže na povrchu
svých molekul nebo iontů. Zvýšení tlaku uvnitř buňky zvýší tam také aktivitu volných molekul
vody (tlak je odraz kinetické energie molekul), až se nakonec vyrovná aktivitě ve zředěnějším
roztoku. Stane se tak při hodnotě tlaku, která se nazývá osmotický tlak daného roztoku.
Tlak, kterým roztok v buňce působí na buněčnou stěnu (který je, až na znaménko
shodný s tlakem, kterým buněčná stěna působí na obsah buňky), se nazývá turgorový tlak,
nebo turgor. U všech buněk, které nemají zdřevnatělé buněčné blány, dodává turgor buněčným blánám pevnost a pletiva, která turgor ztratí, vadnou. Proto jsou osmotické sání a turgor,
který je jeho důsledkem, nezbytnými podmínkami pro život suchozemské rostliny. Osmóza
je však také velmi významná pro pohyb vody v rostlině (viz Kap. 8.).

Obr. 7.3-4. Různé typy osmometrů. A - osmometr Dutrochetův s měchýřem jako polopropustnou membránou; B - osmometr Pfefferův se semipermeabilní membránou z ferokyanidu měďnatého vysráženého
v průlinčité nádobě; C - jednoduchý osmometr pro laboratorní cvičení.

Jev osmózy byl znám již v 18. století, ale teprve Dutrochet v letech 1824-1837
jej demonstroval na zařízení, které nazval endosmometr (Obr. 7.3-4). Dutrochet se zajímal o vodní provoz rostlin a vysvětlení různých jevů našel v osmotickém tlaku, který
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vzniká v buňkách jako v malých endosmometrech a kterým je voda z místa na místo filtrována. To, že použil v endosmometru jako membránu měchýř, který je pro ionty propustný, však zkreslovalo výsledky. Elektrolyty způsobovaly nižší osmotický tlak, než by
ve skutečnosti měly a s časem se snižoval, jak ionty z osmometru unikaly. Rozpor vysvětlil a zároveň celou teorii zdokonalil a na exaktní základ postavil W. Pfeffer v sedmdesátých letech minulého století. Osmometr zkonstruoval tak, že v pórech průlinčité nádoby vysrážel blanku ferokyanidu měďnatého, která je selektivně nepropustná pro některé (ne všechny) rozpuštěné látky. Tento osmometr (Obr. 7.3-4) byl dostatečně dobrým modelem, aby jím bylo možno napodobit mnohé situace týkající se rostlinných buněk. Bylo na něm možné jasně ukázat to, co jsme výše popsali pro buňku. Tlak v osmometru stoupá a ustálí se na hodnotě, která právě vyrovnává snížení aktivity molekul
vody rozpuštěnou látkou. Je tedy dosažený osmotický tlak v pevném vztahu ke koncentraci rozpuštěné látky.
Jak velký je tlak, při němž je v rovnováze roztok o koncentraci c, oddělený polopropustnou membránou od čisté vody, zkoumal v r. 1887 J.H. van’t Hoff a dospěl
k rovnici
π = ciRT
kde c je molální koncentrace molekul sloučeniny v roztoku, i je faktor, který udává, kolik částic se vytvoří z jedné molekuly disociací (pokud k ní dochází, ci je tedy aktivita,
kterou obvykle značíme a), R je plynová konstanta a T absolutní teplota. Pro univerzální
plynovou konstantu R se obvykle uvádí hodnota 8,314 [J.mol–1.K–1], zde se používá táž
hodnota s rozměrem [m3.Pa.mol–1.K–1], takže π nakonec vyjde v Pa 1. Součin RT má
rozměr [10–3 m3.MPa.mol–1] čili [litr.MPa.mol–1] a pro 25 oC 2,479.

Obr. 7.3-5. Různé stupně plasmolýzy v buňkách mechu Mnium. Vlevo mikrofotografie, vpravo kresby
týchž stupňů plasmolýzy.

Jestliže rozpustíme např. 1 mol sacharosy v 1 litru vody, dostaneme roztok, jehož osmotický tlak je při 25 oC 2,479 MPa. Podle naměřených osmotických tlaků je osmotická hodnota roztoku v buňkách nejčastěji mezi 0,05 M a 0,3 M.
1

Že energie dělena objemem je síla dělena plochou a tedy tlak plyne z rozměrů (definice) jednotek: protože energie (práce) je síla násobená drahou tedy [J] = [N × m], a proto síla × délka : objemem je rovno
síla : plochou a tedy tlak, [J : m3] = [N × m : m3] = [N : m2] = [Pa].
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Osmotickou hodnotu roztoku v buňkách můžeme, pokud to objekt dovoluje, nejsnáze
určit pomocí plasmolýzy. Plasmolýzu poprvé popsali nezávisle na sobě Pringsheim a Nägeli v
padesátých letech minulého století. Ponoříme-li rostlinné pletivo do roztoku (např. sacharosy) o
koncentraci vyšší, než je koncentrace roztoku v buňkách, bude se z pletiva vysávat voda, a
když klesne turgor buněk na nulu, začne se protoplast odtahovat od blány buněčné, to je tzv.
plasmolýza hraniční (Obr. 7.3-5). Budeme-li dále zvyšovat koncentraci ve vnějším roztoku,
pokračuje odtahování protoplastu od blan. Někdy tvoří plasma povrchy duté (plasmolýza konkávní, Obr. 7.3-5), jindy se její povrch zaokrouhlí a vytvoří se elipsoid nebo válec s polokulovými konci (plasmolýza konvexní, Obr. 7.3-6). Pro přibližné určení osmotické koncentrace
roztoku v buňce stačí zjistit, při které koncentraci vnějšího roztoku dochází právě k hraniční
plasmolýze. Pro přesnější výsledek je vhodné určit objem protoplastu při několika koncentracích a extrapolovat k objemu původnímu. To není objem, při němž dojde ke hraniční plasmolýze, ale objem větší, neboť buněčná blána je pružná. Plně turgescentní buňky mívají objem
obvykle o 10 až 15 % větší než buňky, které turgor ztratily. Plasmometrická měření se nejlépe
dělají na buňkách vláknitých řas (viz Obr. 7.3-6).

Obr. 7.3-6. Konvexní plasmolýza v buňkách pokožky cibule (Alium cepa) (A), pokožky listu Tradescantia (B) a v buňkách vláknité řasy Spirogyra (C).

Jiné způsoby se používají pro měření osmotické koncentrace roztoku vylisovaného z buněk, o něž jde. Tyto metody dávají nepochybně přesnější výsledky, pokud jde
o vlastní měření. Je při nich však vždy pochybnost, nakolik roztok z pletiva vylisovaný
má stejnou osmotickou hodnotu jako roztok v živé buňce. Získává se totiž obvykle
po porušení semipermeabilní membrány buněk. Toho se dosáhne buď mechanickým
rozrušením pletiva nebo jeho zmrazením a rozmrazením. Krystalky ledu, které se
při zmrazení v buňkách vytvoří, je většinou roztrhají. V obou případech se však obsah
buněk zředí roztokem obsaženým původně v apoplastu, který mívá často nižší koncentraci.
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Obr. 7.3-7. Stanovení snížení
bodu tání mikroskopickou
metodou. Na stolku mikroskopu je deska, jejíž teplotu lze
přesně ovládat a měřit.
Do prohlubní v desce se nakapou vzorky, často do kapiček
oleje, aby se zabránilo odpaření části vody před zmrazením.
Rychlým zchlazením desky se
roztok zmrazí. Deska se pak
pomalu ohřívá a mikroskopem
se sleduje, při které teplotě
krystalky roztají.

Koncentraci osmoticky účinných rozpuštěných látek ve šťávě
z buněk lze stanovit opět
několika způsoby. Prvým
je kryoskopická metoda.
Ta se dříve velmi hojně
používala ve své klasické
variantě, známé z fyzikální chemie. Její nevýhodou je mj. potřeba poměrně velkého množství buněčné šťávy.
Dnes ji většinou nahrazuje metoda psychrometrická. Kryoskopická metoda se dosud používá v mikroskopické variantě (Obr. 7.3-7), kterou lze měřit vzorky nepatrného objemu, např. z jedné buňky.

Obr. 7.3-8. Měření turgorového tlaku v buňkách. A - Velmi jemná kapilára, která se vbodne do buňky, je
na opačném konci zatavená. Podle míry stlačení vzduchu v kapiláře se posuzuje tlak, který vhání buněčnou šťávu do kapiláry. B - Do buňky se vpíchne kapilára, v jejíž špičce je silikonový olej. Rozhraní mezi
olejem a buněčnou šťávou je dobře patrné. Na druhém konci je kapilára připojena k pístu, kterým se
v kapiláře zvýší tlak natolik, že se buněčná šťáva stlačí zpět na rozhraní buňky. Tlak, při němž k tomu
dojde, se odečte na tlakovém čidle.
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Psychrometrická metoda se používá nejčastěji ke zjišťování hodnoty vodního
potenciálu pletiv a buněk. Také k pochopení podstaty tohoto způsobu měření je třeba
vědět, jak souvisí vodní potenciál s relativní vlhkostí vzduchu. Proto je popis psychrometrické metody posunut do další kapitoly 7.3.3.
Často je také důležité znát hodnotu turgorového tlaku v buňce. Hodnoty turgorového tlaku jednotlivých buněk lze zjistit pomocí kapilár, kterými se propíchne buněčná
stěna a buněčná membrána (Obr.7.3-8). Jednoduché zařízení používá kapilár na druhém
konci zatavených, u nichž se turgorový tlak vypočítává z míry stlačení objemu vzduchu
v kapiláře. Nepřesnost metody tkví v tom, že objem buněčného obsahu, který vnikne
do kapiláry, sníží turgorový tlak v buňce. Přesnější je proto složitější zařízení, které používá měřidlo tlaku ke kapiláře připojené a pístem připojeným k mikrometrickému
šroubu stlačí vzduch v kapiláře natolik, aby se obsah z buňky uniklý do ní zase vrátil.

7.3.3 SAVÉ NAPĚTÍ A VODNÍ POTENCIÁL
Způsobilost k osmotickému sání je tedy dána osmotickou hodnotou roztoku
v buňkách čili hodnotou osmotického tlaku, π, který může buněčný obsah vyvinout. Zda
bude buňka skutečně vodu z okolí přijímat, nebo ji bude do okolí odevzdávat, závisí
na koncentraci roztoků v prostředí, které buňku obklopuje (ať jsou to jiné buňky, nebo
roztok), a na řadě dalších faktorů. Z nich především je třeba uvažovat turgorový tlak
buňky, tedy tlak, kterým napjaté stěny působí na buněčný obsah.
Osmotický tlak, který buněčný roztok může vyvinout, je dán rozdílem koncentrací roztoku v buňce a v jejím okolí. Je-li buňka ochablá, bude nasávat vodu rychlostí
úměrnou tomuto rozdílu. Je-li buňka v rovnováze s okolím, bude osmotické sání roztoku v buňce rovno turgorovému tlaku buněčných stěn a buňka již nemá schopnost nasávat další vodu ze svého okolí, pokud se v něm něco nezmění. To vedlo autory v prvé
polovině tohoto století k vytvoření pojmu savé napětí buňky. Jeho hodnota byla dána
právě poměrem mezi osmotickým sáním, které buňka v daném prostředí může vyvinout
a tlakem buněčných stěn. Když se však uvažovaly poměry u buněk v různých částech
rostlin, přistupovaly další faktory, jako např. (zejména u stromů) výšková poloha buňky,
která určuje, jakým sáním na buňku působí sloupec vody mezi buňkou a hladinou vody,
ze které rostlina vodu čerpá. Dnes se proto při posuzování pohybu vody v rostlině a výměny vody mezi rostlinou a okolím dává přednost pojmu vodní potenciál, ψ.
Veličina „vodní potenciál“ je v podstatě totéž co „chemický potenciál vody“,
který je vyjádřen v jednotkách tlaku. Za základ tedy byla vzata termodynamická
veličina, která obecně charakterizuje, jaká je volná energie dané složky, která je schopna
konat práci, pokud se daná soustava bude přibližovat rovnováze. V našem případě
srovnáním chemického potenciálu vody ve dvou propojených soustavách zjistíme,
odkud kam se bude voda pohybovat a s jakou energií. O. Slatyer (Canberra, Australia)
a S.A.Taylor (Utah State University) v r. 1960 navrhli, aby se chemický potenciál vody
používal jako základ pro posuzování jejího chování v soustavě půda-rostlina-atmosféra.
Dále navrhli, aby se vodní potenciál čisté vody považoval za rovný nule.
Při odvozování chemického potenciálu vody v roztocích postupovali takto:
Chemický potenciál µ složky j nějaké chemické soustavy je dán vztahem

µ j = µ j0
slozka

+

RT ln a j

koncentrační

+

PV j
tlaková
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FEz j
elektrická

+
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kde µj0 je chemický potenciál složky ve standardním stavu, aj je její aktivita, P a Vj jsou
tlak a objem dané složky, zj je počet nábojů, které nesou částice složky, E potenciální
diference, která se při změně překonává, F Faradayova konstanta, g gravitační konstanta, h výška složky v gravitačním poli nad základní polohou a mj hmotnost složky.
Chemický potenciál vody je bez složky elektrické, protože voda nenese náboj.
Člen s aktivitou vody můžeme za jistých zjednodušujících předpokladů nahradit
výrazem pro osmotický tlak. Lze k tomu dospět několika úvahami, z nichž volím tuto:
Aktivitu vody nahradíme molárním zlomkem vody:
µ H 2O = µ H 2O + R T ln N H 2O + PV H 2O + ghm H 2O
Molární zlomek vody vyjádříme pomocí součtu molárních zlomků rozpuštěných látek,
složek j
RT ln NH2O = RT ln (1 – Σ Nj )
Že tuto úpravu můžeme provést, plyne z definice molárního zlomku. Molární zlomek
vody v soustavě, kde je voda a rozpuštěné složky j je
nH 2O
N H 2O =
nH 2O + Σ n j
a tento výraz můžeme dále upravovat
nH 2O + Σ n j − Σ n j
nH 2O + Σ n j

= 1−

Σnj
= 1 − ΣN j
nH 2O + Σ n j

Při všech dalších zjednodušeních budeme vycházet z toho, že jde o zředěné
roztoky, v nichž n H O 〉〉 Σ n j . Za tohoto předpokladu
2

(

ln 1− ΣN j

)

=

− ΣN j

[protože ln(1 - x) lze rozvinout v řadu ln(1 - x) = –x – x2/2 – x3/3... a ta pro malá x rychle
konverguje, takže lze brát jen prvý člen. Toto zjednodušení vyhovuje ještě i pro 1-x =
0,9 a můžeme je proto pro všechny situace s rostlinnými buňkami používat. I kdyby
rozpuštěné látky měly úhrnnou koncentraci 1 mol, je jejich molární zlomek stále ještě
okolo 1/50, protože voda má 55,5 mol.l–1]
a dále
Σ nj
Σ nj
− ΣN j = −
= −
nH 2O + Σ n j
nH 2O
[protože ve jmenovateli můžeme Σ nj zanedbat proti nH 2O , jelikož

n H2O

〉〉

Σn j ]

V dalším kroku poslední výraz, který jsme dostali, vydělíme molárním objemem
vody, VH2O, a dostaneme
Σnj
ΣN j
−
= −
= − Σ cj
nH 2O V H 2O
V H 2O
poněvadž nH2O.VH2O je objem vody v soustavě, ve které je rozpuštěno Σ nj molů rozpuštěných látek, je to tedy jejich molální koncentrace.Z poslední rovnice plyne
Σ nj
−
= − ΣN j = − V H 2O Σ c j
nH 2O
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a když tento výsledek dosadíme za ln NH2O v původní rovnici, kterou jsme začli upravovat, změní se člen
R T ln N H 2O ≅ − R T Σ n j ≅ − R T V H 2O Σ c j = − π V H 2O
na člen obsahující hodnotu osmotického tlaku, poněvadž podle vztahu odvozeného
Van’t Hoffem
π ≅ RT Σ cj
když pro úpravu posledního členu chemického potenciálu vody použijeme vztah
m = ρ V (hmotnost jednoho molu je hustota krát molární objem), dostaneme

µ H 2O

=

µ 0H 2O − π V H 2O + P V H 2O + gh ρ H 2O V H 2O

V r. 1962 Taylor a Slatyer navrhli, aby se celá rovnice pro chemický potenciál
vody dělila parciálním molárním objemem vody, a tak je vodní potenciál vyjádřen
v jednotkách tlaku, což je v souladu s dlouhým užíváním osmotických tlaků pro posouzení stavu vody v rostlině. A poněvadž se vodní potenciál čisté vody podle definice považuje za rovný nule, můžeme psát
µ H 2O
ψ H 2O =
= − π + P + gh ρ H 2O = ψ π + ψ P + ψ g
V H 2O
s rozměry jednotlivých členů rovnice
[Pa] = [J.m–3] = –[Pa] + [Pa] + ([m.s–2][m][kg.m–3] = [kg.m.s–2][m–2] = [N.m–2] = [Pa]
Že energie dělena objemem je tlak, bylo odvozeno výše.
Je tedy vodní potenciál součtem tří složek: tlakové, což je tlak působící na roztok
v soustavě, P; osmotického potenciálu, což je záporně vzatá hodnota osmotického tlaku
roztoku, –π ; a gravitační potenciál, ghρH2O, který hodnotí, jak vysoko nad nejnižším
bodem soustavy se daný objem roztoku nachází. Někdy se tyto tři složky označují také
takto
ψ H 2O = ψ π + ψ P + ψ g
Při používání rovnice je třeba mít stále na paměti: Ve stavu rovnováhy jsou si
navzájem rovny vodní potenciály obou (všech) soustav, které se stýkají polopropustnými membránami. Nulovou hodnotu potenciálu přisuzujeme čisté vodě za normálních
podmínek. Osmotický potenciál roztoku je zápornou hodnotou „osmotického tlaku“
roztoku vypočteného podle van’t Hoffovy rovnice. Čistá voda pod tlakem má kladné
hodnoty, vystavena sání má záporné hodnoty ψ. Roztok vystavený tlaku může mít zápornou, nulovou i kladnou hodnotu ψ podle poměru hodnot -π a P.
Jako složka vodního potenciálu se často uvádí matricový potenciál, označovaný
jako ψτ nebo –τ. Označuje se tak snížení vodního potenciálu působené pevnými povrchy, s nimiž voda přichází do styku (např. buněčné stěny, půdní částice). Toto působení
(snížení) má tři hlavní složky: (1) přitažlivé síly mezi molekulami vody a molekulami
pevného povrchu (adhesní síly, např. mezi vodou a celulosou nebo částicemi jílu);
(2) osmotické působení iontů vázaných na nabité funkční skupiny organických molekul
(např. bílkovin); (3) kapilární vzlínavost po povrchu kapilárních otvorů na rozhraní voda–vzduch. Podíl jednotlivých těchto činitelů je těžké odlišit a shrnují se tedy pod jednu
veličinu nazývanou matricový potenciál.
Gravitační složku můžeme často zanedbat, nejde-li o vysoké rostliny, nebo pracujeme-li jen s kouskem tkáně, nebo odříznutým listem. Je velmi jednoduché tuto slož16
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ku kdykoli připočíst, není na ní nic k měření, jen výška zkoumaného objektu (buňky,
vody v cévě) nad hladinou vody, z níž se voda do objektu čerpá.
Když tedy gravitační složku vynecháme a zapíšeme rovnici pro vodní potenciál
ve zjednodušené (ale správné) formě, bude
ψ = P–π
S tímto vztahem vystačíme pro posuzování většiny situací týkajících se vodního potenciálu v buňkách rostlin. Je třeba si dobře osvojit jeho význam v různých situacích.

Obr. 7.3-9. Vztahy mezi hodnotou vodního potenciálu a hodnotami jeho složek, které platí pro buňku
v rovnováze s roztoky o různé osmotické hodnotě (koncentraci sacharosy).

Díváme-li se na buňku, pak π je hodnota osmotického tlaku, který může obsah
buňky vyvinout, je-li buňka v kontaktu s čistou vodou (u většiny rostlinných buněk je to
hlavně obsah vakuoly, který určuje osmotické chování) a P je turgorový tlak, kterým
buněčná stěna tlačí na obsah buňky. Je-li tento tlak právě tak velký jako π, pak je ψ rovno nule, buňka je dokonale zásobena vodou a je plně turgescentní. Ponoříme-li buňku
do roztoků o různé koncentraci, odsají z ní část vody, buňka ztratí část turgorového tlaku, který má v čisté vodě a její ψ bude rovno záporně vzaté osmotické hodnotě roztoku,
který buňku obklopuje. Buňka ponořená do roztoku o stejné osmotické hodnotě, jakou
má její obsah, ztratí turgor zcela a její vodní potenciál bude opět roven záporné hodnotě
osmotického tlaku roztoku. Tyto vztahy ilustruje Obr. 7.3-9 a vztahy mezi veličinami
ψ, π a P jsou znázorněny tzv. Höflerovým diagramem na Obr. 7.3-10.
Kdykoli je buňka v rovnováze se svým prostředím, je její vodní potenciál roven
vodnímu potenciálu prostředí. V rostlině, která transpiruje, nikdy takováto rovnováha
není (viz dále) a právě rozdíly ve vodním potenciálu mezi atmosférou a buňkami listů,
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mezi buňkami listů a kořenů v rostlině a mezi kořeny a půdním roztokem jsou hnací silou transpiračního proudu.

Obr. 7.3-10. Dva způsoby grafické úpravy tzv. Höflerova diagramu, který znázorňuje vztahy mezi vodním potenciálem buňky a jeho složkami.

Také obsah energie vodní páry ve vzduchu lze vyjádřit vodním potenciálem.
Vodní potenciál vzduchu nasyceného vodními parami, tj. vzduchu, který je při dané
teplotě v termodynamické rovnováze s čistou vodou a má parciální tlak vodní páry
p0H2O, je podle definice roven nule. Pro jiný tlak vodní páry platí, že její vodní potenciál
je dán molárním zlomkem vody v daném objemu a ten je zase roven poměru hodnot tlaku vodní páry v daném případě k tlaku vodní páry při nasycení za téže teploty, tedy
pH2O / p0H2O, takže
pH O
RT
RT
ψ vzduch =
ln N H 2 O =
ln 0 2
V H2O
V H2O
pH 2 O
a poněvadž pH2O / p0H2O je relativní vlhkost (rv) vzduchu vyjádřená jako zlomek jedné,
tedy hodnota relativní vlhkosti v procentech dělena 100. Použijeme-li této veličiny, bude
RT
rv
ψ vzduch =
ln
V H 2 O 100
použijeme-li dekadické logaritmy a vyčíslíme konstanty

ψ vzduch [Pa ]=

[

]

2.303 × 8.314 × 10 −6 m 3 . Pa.mol -1 .K -1 ×T [K ]
.
1805
× 10

−5

[m .mol ]
3

-1

× log

rv
100

což je

ψ

vzduch

, T log
= 103

rv
100

a pro 25oC

ψ

vzduch

= 316,2 T log

rv
100

Když se naopak ptáme, jaká bude relativní vlhkost vzduchu v rovnováze s objektem o daném vodním potenciálu, najdeme to ze vztahu
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rv
= 10
100

ψ vzduch
316 .2

Pro objekty s vodním potenciálem (nebo roztoky o molaritě) ψ = –0,244 MPa
(0,1 M), –0,732 MPa (0,3 M) a –2,44 MPa (1 M) jsou odpovídající relativní vlhkosti
velmi vysoké: 0,998, 0,995 a 0,982.
K měření vodního potenciálu se používá řada metod. Nejčastěji se používá metoda psychrometrická, která má několik variant a může se použít na nejrůznější vzorky
pletiva, buněk i na roztoky. Základ všech variant metody je tento: Vzorek, jehož vodní
potenciál se má měřit, se umístí do malé, hermeticky uzavřené komůrky, jejíž teplota se
velmi přesně udržuje na stálé hodnotě. Po ustálení rovnováhy mezi vzorkem a vzduchem se změří relativní vlhkost vzduchu a z ní se vypočte vodní potenciál, který je stejný pro vodu ve vzduchu a ve vzorku, protože jsou v rovnováze. Jakkoli jednoduchý je
princip metody, její provedení je technicky velmi náročné, proto se ujala až v poslední
době. Náročné je především udržovat teplotu komůrky na konstantní teplotě (s výkyvy
menšími než 0,001 oC), proto se většinou používá jen v laboratorních měřeních. Velmi
přesné musí být také měření rozdílu teplot suchého a vlhkého teploměru, z něhož se
podle kalibračních křivek odečítá hodnota relativní vlhkosti vzduchu.
Psychrometrická metoda určuje relativní vlhkost vzduchu ze snížení teploty
„vlhkého teploměru“ tj. takového teploměru, u něhož se z povrchu čidla odpařuje voda.
Odparem se teploměr ochlazuje a to tím více, čím nižší je vlhkost okolního vzduchu
a tedy čím rychlejší je odpar. Měření používají termočlánků a používá se několik obměn
postupu. Dvě nejdůležitější jsou:
(a) V komůrce jsou dva termočlánkové spoje (obvykle měď-konstantan-měď),
jeden má větší hmotu, druhý je co nejmenší. Rozdíl jejich teplot (tj. napětí, které tato
soustava dává) se měří citlivým elektronickým zařízením. Po ustavení rovnováhy v komůrce pustí se do termočlánků na krátký okamžik slabý proud takového směru, aby se
malý termočlánek chladil a velký ohříval (Peltierův jev). Ochlazený termočlánek se orosí a po vypnutí proudu se zkondenzovaná voda odpařuje a sníží jeho teplotu proti teplotě
suchého termočlánku. Měří se rozdíl teplot, který podle kalibrační závislosti udává relativní vlhkost vzduchu v komůrce.

Obr. 7.3-11. Fotografie komůrky na psychrometrické stanovení vodního potenciálu malých vzorků pletiva
nebo buněk (A) a schéma svislého řezu touto komůrkou (B)

(b) Jeden ze spojů (druhý může být v komůrce, nebo i v konstantní teplotě mimo
ni) je utvářen jako malý prstenec. Do něj se před uzavřením komůrky zavěsí kapka roztoku o známé koncentraci. Koncentrace roztoku se v po sobě následujících měřeních
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s týmž objektem mění. Je-li vodní potenciál kapky nižší nežli vodní potenciál objektu,
bude se (po určitém ustálení rovnováhy) voda z objektu odpařovat a kondensovat v kapce, čímž se bude termočlánek prstence ohřívat. Je-li naopak vodní potenciál kapky vyšší
než vodní potenciál objektu, bude se voda z kapky vypařovat a prstenec se bude ochlazovat. Z několika měření tak lze interpolací stanovit vodní potenciál objektu.
(c) Třetí postup spočívá ve stanovení rosného bodu vzduchu v nádobce, který je
v rovnováze s objektem. V uspořádání podobném tomu, které je popsáno pod (a), se
do oroseného termočlánku pouštějí trvale právě tak dlouhé „chladící“ pulsy, které jej
udržují na teplotě, která se v intervalech mezi pulsy nemění. To je teplota rosného bodu
odpovídající vlhkosti vzduchu v komůrce. Stanoví se opět rozdílem proti termočlánku
suchému. Metoda vyžaduje složitější elektroniku, která udržuje termočlánek na rosném
bodu, ale je citlivější než psychrometrická metoda, protože rozdíl teplot mezi suchým
teploměrem a rosným bodem je větší, než snížení teploty vlhkého teploměru.
Pro měření vodního potenciálu celých orgánů rostlin (listů, prýtů) se používá tlaková komora. Tato metoda nemá takové nároky na vyspělou techniku jako psychrometrická metoda a dává spolehlivé výsledky. Může se snadno použít i v polních podmínkách. Je však omezena na listy nebo prýty, jejichž basi lze dobře utěsnit v hrdle tlakové
nádoby. Prýt odříznutý ostrou čepelkou se rychle přenese do tlakové nádoby a konec
stonku se utěsní do gumové zátky, někdy s použitím tuhnoucího tmelu. Doporučuje se
prýt těsně před odříznutím uzavřít do polyethylenového sáčku a ten na prýtu ponechat i
během měření. Poněvadž voda v xylému prýtu je vystavena sání, stáhne se po odříznutí
tak daleko, až jí v dalším pohybu zabrání kapilární síly v zakončení cév a ve stěnách buněk. Tlak v komoře se pomalu zvyšuje (0,003 až 0,005 MPa.s–1) a pozoruje se (binokulární lupou) řezná plocha stonku. Když se na ní objeví prvé kapičky vody, je tlak v nádobě právě roven průměrnému vodnímu potenciálu v prýtu s obráceným znaménkem.
Přesně vzato je třeba ještě přičíst osmotický potenciál roztoku v apoplastu. Ten bývá sice zanedbatelný proti hodnotě vodního potenciálu, je to však třeba vždy zvláštním pokusem pro daný případ ověřit.
Obr. 7.3-13. Schéma tlakové komory pro stanovení vodního potenciálu prýtů a listů. Další popis v textu.

Při jiném způsobu
použití tlakové komory se
dají změřit hodnoty, z
nichž lze odvodit průměrný
osmotický potenciál v měřeném objektu a průměrný
turgorový tlak. Pro tato měření se odříznutý prýt nejprve plně nasytí vodou,
nejlépe je ho přímo odřezávat pod vodou a potom
nechat v mírně osvětleném
chladném prostoru nasát
vodu do rovnováhy. Pak se
prýt utěsní v tlakové komoře, postupně se zvyšuje tlak
a měří se množství vody
vypuzené z prýtu při každém zvýšení tlaku. Toto množství se vynáší do grafu proti převrácené hodnotě tlaku. Extrapolace lineární části křivky dává hodnotu osmotického po20
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tenciálu plně hydratovaného pletiva a z naměřených hodnot se dá také vypočíst turgor v
různých stupních hydratace pletiva.
Obr. 7.3-14. Schéma uspořádání
při použití tlakové komory
pro stanovení složek vodního
potenciálu celých orgánů rostliny. Vysvětlení postupu při měření je v textu.

S prostými prostředky vystačí metody založené na vyrovnání vodního
potenciálu
pletiva
a roztoků o různé koncentraci. Jsou však náročné
na čas a méně přesné než
metody dosud popsané. Jako příklad poslouží Šardakovova metoda odstupňovaných roztoků, nebo „padající
kapky“
(falling
drop),
také
nazývaná
šmouhová metoda. Rovnocenné vzorky pletiva se
rozdělí
do
zkumavek,
v nichž je řada roztoků
s odstupňovanou koncentrací vhodného osmotika (sacharosa, sorbitol, manitol nebo polyethylenglykol [PEG]) a
to v rozsahu, v němž očekáváme hodnotu vodního potenciálu pletiva. Připraveny jsou
také paralelní vzorky všech roztoků, které jsou obarveny (např. methylenovou modří).
Na ustavení rovnováhy se ponechá 0,5 až 1 hodina (občas se zatřepe pro usnadnění difuze). Pak se kousky tkáně vyjmou ze zkumavek a do zbylého roztoku se pipetkou opatrně vnese kapka obarveného roztoku, který měl původně stejnou koncentraci (výhodná
je pipetka zahnutá do pravého úhlu, s koncem směřujícím vodorovně). Jestliže vzorek
tkáně ve styku s roztokem ztratil vodu, roztok se zředil a kapka bude padat. Pokud vzorek vodu nasál, roztok zahoustl a kapka se bude vznášet nahoru. Při rovnováze tkáně s
roztokem se kapka rozplyne tam, kde byla vypuštěna. Osmotický potenciál (–π) roztoku, který byl s pletivem v rovnováze, je roven vodnímu potenciálu (–ψ) pletiva.
Místo testu s kapkou lze také koncentraci roztoku měřit refraktometricky nebo
lze kousky pletiva vážit před ponořením do řady roztoků a po něm. Vážení je nejméně
spolehlivé, poněvadž vyžaduje, aby se povrch vzorku tkáně definovaně osušil před vážením a to jak před ponořením do roztoku, tak po vyjmutí z roztoku.

7.3.4 KAPILÁRNÍ VZLÍNAVOST
Význam kapilární vzlínavosti pro pohyb vody v dřevních cévách a cévicích se
někdy nesprávně posuzuje. Cílem tohoto oddílu je vysvětlit a odvodit kvantitativní
vztahy, kterými se kapilární vzlínavost řídí.
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V kapiláře, která má smáčivou stěnu, stoupá po stěně vzhůru tenký film vodních molekul. Energii k tomu jim dává jejich adhese ke smáčivým stěnám (viz Kap. 7.2.). Vzájemnou
kohesí vodních molekul však vzlínající molekuly vody vtahují za sebou do kapiláry celý vodní
sloupec. Jinak se dá také říci, že vysoké povrchové napětí vody brání tomu, aby se zvětšovalo
rozhraní vody se vzduchem, k čemuž právě dochází, když vodní molekuly vzlínají po povrchu
kapiláry. Povrch rozhraní se zmenší, když se do kapiláry vtáhne vodní sloupec. Výška, do které
takto vystoupí sloupec vody v kapiláře, je dána velikostí přilnavosti vody ke stěnám trubice a
průměrem trubice, jak je uvedeno dále. Sloupec vody zavěšený na prstenci nejvýše postoupivších molekul, má konkávní hladinu, která svírá se stěnou trubice kontaktní úhel α. Velikost
tohoto úhlu závisí na poměru velikosti adhesivních a kohesivních sil. Pro vodu v dobře smáčivých trubicích je tento úhel blízký nule.
Do jaké výše vystoupí voda ve smáčivé kapiláře, vypočteme, jestliže váhu vodního sloupce položíme rovnu síle, kterou působí povrchové napětí vody na hranici, kde
voda smáčí kapiláru. Objem sloupce vody v kapiláře je πr2h, kde h je výška vodního
sloupce. Hmota vodního sloupce je πr2hρ, kde ρ je specifická hmotnost vody, a gravitační síla, která na sloupec působí je πr2hρg. Síla, kterou vyvíjí povrchové napětí, je
2πrσ. Její svislá složka držící vodní sloupec by obecně byla 2πrσcosα, ale poněvadž α
pro vodu je 0, je cosα = 1. Hodnotu h vypočteme z rovnosti
π r2 h ρ g = 2π r σ cosα
h = 2σ / r ρ g
Dosadíme-li do rovnice σ = 0,0728 N.m–1, ρ = 998 kg.m–3 a g = 9,80 m.s–2 bude
h = 1,49×10–5/ r
kde r se dosazuje a h vyjde v metrech.
Výška vodního sloupce, který může kapilára daného poloměru udržet, je pro názornost uvedena v tabulce:
r [µm]
h [m]

1
15

10
1,5

20
0,75

40
0,37

60
0,25

100
0,15

1000
0,015

Poloměry dřevních vodivých drah leží obvykle v rozmezí 20 až 60 µm. Voda by
se v nich udržela ve výši ne větší než 1 m, což je málo i pro mnohé byliny. Vodní sloupce ve dřevě stromů dosahují výšky několika desítek metrů. To je možné proto, že tracheje jsou na svém zakončení v listech uzavřeny celulosní stěnou. V ní jsou kapilární
otvory, které jsou menší než 10 nm. Ty jsou podle teoretického výpočtu schopny udržet
vodní sloupec nejméně 1000 m vysoký.
Tlustšími trachejemi, v nichž kapilární elevace je okolo 1 m, nemusela voda nikdy až do koruny vysokých stromů vystoupit. Zaplňovala je vždy celé, od doby, kdy
strom byl malý a tracheje se prodlužovaly růstem vždy zaplněné tekutinou. Stačí proto,
když kapiláry v zakončení trachejí vodní sloupec udrží.
Vzorec, který udává závislost výšky kapilárního vodního sloupce na průměru
kapiláry, lze použít také pro odhad velikosti sání (tahu, záporného tlaku), které vyvíjí
na vodu pod nimi menisky vodní hladiny v mezibuněčných prostorách a ve štěrbinách
mezi půdními částicemi. Položíme-li poloměr zakřivení vodní hladiny menisku rovný
poloměru kapiláry se smáčitelnými stěnami, pak tah, který tento meniskus vyvíjí je roven
P = –2σ/r = –2×7,28.10–8/r MPa
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přičemž r se opět dosazuje v m. Pro názornost jsou opět v tabulce uvedeny hodnoty záporných tlaků pro některé poloměry křivosti, které u menisků v kapilárních prostorách
přicházejí v úvahu:
r [µm]
P [MPa]

5,0

0,5

0,05

0,01

0,005

–0,03

–0,3

–3

–15

–30

7.3.5 TOK ROZTOKŮ VODIVÝMI DRAHAMI
Z kořenů do listů teče voda (lépe řečeno zředěný roztok solí a některých organických látek) vodivými drahami ve dřevě (nebo dřevních částech cévních svazků), což
jsou cévy a cévice. Více o jejich stavbě a funkci a o rychlosti transpiračního proudu je
v Kap. 9.4. Zde chceme odvodit, jaký odpor kladou tyto vodivé dráhy toku vody. Použijeme k tomu Poiseuillovy rovnice, která popisuje tok kapalin trubicemi.
m3
m 4 Pa 
 s = Pa .s m 



∂V
π r 4 ∂P
=−
∂t
8η ∂x

objemový průtok (∂V/∂t) je úměrný čtvrté mocnině poloměru trubice a tlakovému spádu
(∂P/∂x), nepřímo úměrný viskozitě (η).
Poiseuillova rovnice platí pouze pro laminární tok, k němuž dochází tehdy, když
Reynoldsovo číslo Re = ρ v d / η je menší než 2000 (ρ je hustota kapaliny [kg.m–3],
v je rychlost toku [m.s–1], d je průměr trubice [m] a η je (dynamická) viskozita [Pa.s =
kg.m–1.s–2.s = kg.m–1. s–1].
Pro objem V kapaliny proteklý za čas t trubicí o délce l, na níž je spád tlaku ∆P,
můžeme psát
V =−

π r 4 ∆P
t
8η l

Často je výhodnější zjišťovat průtokovou rychlost (rychlost toku v trubici), to
jest JV = ∂x / ∂t = v. Tato rychlost je dána rovnicí
JV = −

m
m 2 Pa 
=
 s Pa . s m 



r 2 ∂P
8η ∂x

Je to předchozí rovnice podělená průřezem trubice πr2. Pro vzdálenost l, kterou tekoucí
kapalina urazí za čas t, platí
l=−

r 2 ∆P
t
8η l

Jako příklad použití Poiseuillovy rovnice poslouží tento výpočet: Určeme tlakový spád potřebný pro to, aby se transpirační proud v xylému sestávajícím z cév o průměru 40 µm pohyboval rychlostí 1 mm.s–1, tedy 3,6 m.h–1 (což je střední rychlost v rozpětí
rychlostí známých z přímých měření). Tlakový spád bude
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∂P  Pa 
∂x  m 

=

−8 η J V
r2

=

[

(

)( [
) [m ]

. −3 [Pa.s] 110
. −3 m.s-1
−(8) 110

]

.
(2010

[

2
−6

= − 2 ×104 Pa.m -1 = − 0.02 M Pa.m -1

])

=

2

]

Při svislé poloze stonku je třeba přičíst ještě 0,01 MPa.m–1 pro překonání spádu
hydrostatického tlaku. Spád vodního potenciálu –0,03 MPa.m–1 byl skutečně mnohokrát
naměřen v transpirujících rostlinách.
Ověřme ještě, zda je dodržena podmínka, že Re < 2000.

( [

103 kg. m -3
ρJ V d
Re =
=
η

]) (1.10 [m.s ]) (40 × 10 [m ]) = 0.04 kg. m
[
(1.10 [Pa.s])
-3

-1

−6

-3

-1

. s-2 . Pa -1

]

je tedy bezrozměrné číslo (jak má Re být) 0,04. Bezrozměrné je proto, že jiný rozměr
Pa je kg.m–1.s-2, takže rozměry v závorce se ruší. 0,04 je podstatně menší hodnota nežli
2000, je proto podmínka laminárního toku bezpečně splněna. Tok by mohl být o mnoho
řádů rychlejší.
Další otázka je, jak by se pro danou rychlost transpiračního proudu změnil potřebný tlakový spád, kdyby cévy měly průměr 100 µm, což je průměrná hodnota
pro stromy se širokými cévami. Ve výrazu ∂P / ∂x = – (8 η JV) / r2 se změní jen hodnota
r a poněvadž bude 2,5 krát větší (100 / 40), bude požadovaný tlakový spád 2,52 = 6,25
krát menší, tedy –0,02 : 6,25 = 0,0032 MPa.m–1. Naopak, kdyby tlakový spád zůstal
stejný, bude průtoková rychlost pro cévy o průměru 100 µm 6,25 krát větší než pro cévy o průměru 40 µm, tedy 3,6 × 6,25 = 22,5 m.h–1.

7.3.6 CESTA VODY ROSTLINOU: KONTINUUM
PŮDA - ROSTLINA - ATMOSFÉRA
Rostlina vydává vodu do ovzduší především listy a získává ji z půdy kořeny.
Mezi půdou a atmosférou je vřazena řada rostlinných pletiv, která vodu vedou. Projdeme nyní jednotlivé úseky pohybu vody rostlinou a popíšeme, jaké pochody jsou pro pohyb vody v nich rozhodující. Budeme se přitom opírat o závislosti těchto pochodů
na různých faktorech, popsané v předchozích kapitolách.
Vodní pára se v mezibuněčných prostorách listu pohybuje difuzí a difuzí také
prostupuje průduchovými otvory v pokožce a dále hraniční vrstvou vzduchu při povrchu
listu do volné (turbulentní) atmosféry. Týmiž průduchy vstupuje do listu oxid uhličitý,
takže jeho příjem je vázán na výdej vody. Těmto otázkám je věnována Kap. 8.
Voda se odpařuje z tenké vrstvičky na stěnách buněk asimilačního parenchymu
listů. Je-li odpar rychlý, vrstvička se ztenčuje, až dojde na vodu v prostorách mezi molekulami polymerů, tvořících buněčnou stěnu. V těchto kapilárních prostorách voda, díky kapilární vzlínavosti, velmi silně drží a za odpařené molekuly nasává další z prostor
v buněčné stěně nebo z protoplasmy buněk. Ve štěrbinách tvořených stěnami buněk,
které se někde dotýkají, ustupuje voda při rychlém odparu stále hlouběji a poloměr zakřivení volné hladiny se zmenšuje, čímž stoupá sání (podtlak), vyvíjené na vodu v buněčných stěnách.
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Buňky parenchymu, z nichž se takto odsává voda, se nesmrští, protože samy nasávají vodu z cévních svazků procházejících listem. V typickém listu není žádná z buněk parenchymu vzdálena od cév přivádějících vodu více než asi 0,5 mm. Buňky parenchymu nasávají vodu osmosou, úměrně koncentraci rozpuštěných látek v jejich vakuole
a plasmě. Tyto buňky mají obvykle nejnižší hodnoty vodního potenciálu v rostlině.
V cévách (nebo cévicích) dřevní části vodivých pletiv se voda, nasávaná listy,
pohybuje jako kapalina v potrubí. Hnací silou pro tento proud je rozdíl hodnoty vodního
potenciálu buněk listových a buněk kořenových, z nichž cévní svazky vodu nasávají.
Rychlost, kterou voda v cévách teče, je dána tímto tlakovým rozdílem a odporem, který
toku kapaliny kladou vodivé dráhy dřeva (cévy a cévice) a který klesá s druhou mocninou jejich průměru. Voda je v xylému stále vystavena značnému sání (podtlaku), které
roste s rychlostí transpiračního proudu a s výškou rostliny. Nejvyšší hodnoty tohoto sání
nacházíme u vysokých stromů.
To, že se provazec vody v cévě nepřetrhne, i když je vystaven vysokému tahu, je
dáno přilnavostí (adhesí) vody k celulosním stěnám cév a vzájemnou soudržností (kohesí) vodních molekul. Tak mohou listy stromů vytáhnout sáním svých buněk vodu až do
korun i několik desítek metrů vysoko. Gravitace neodtrhne vodní provazec v cévě ani od
vysoko položeného sacího čerpadla buněk mezofylu (např. v korunách stromů), poněvadž každá céva je na svém zakončení uzavřena celulosní stěnou. V té voda zase prolíná
do prostorů mezi celulosními makromolekulami, které, jak řečeno výše, vodu velmi
pevně drží.
V kořenu se voda přesunuje osmotickým sáním z buněk na obvodu k buňkám
sousedícím s cévními svazky. Musí přitom projít buňkami endodermis, kde je cesta
apoplastem přerušena Caspariho proužkem a může tu tedy dojít ke kontrole látek přijímaných s půdním roztokem.
Z půdy nasávají vodu především buňky kořenového vlášení. To pokrývá úsek
kořene, který začíná blízko pod jeho špičkou (přibližně tam, kde končí zóna prodlužovacího růstu) a je jen několik cm dlouhý. V půdě obvykle také není voda v nadbytku dostupná a kořenové vlásky ji musí nasávat z vrstvičky na povrchu půdních částic
a z kapiček, které se zatahují do štěrbin mezi půdními částicemi. Se zmenšujícím se zakřivením menisků stoupá sací síla těchto kapiček, kterou musí buňky kořenového vlášení přemáhat.
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6.

FYZIOLOGICKÉ STRÁNKY FOTOSYNTÉZY.

6.1

ZÁVISLOST RYCHLOSTI FOTOSYNTÉZY NA VNĚJŠÍCH
FAKTORECH

Závislost rychlosti fotosyntézy na vnějších faktorech je výslednicí závislostí jednotlivých dílčích pochodů, které jsme ve fotosyntéze rozlišili v Kap. 3. a dále upřesnili
v Kap. 4. a 5.
Membránové pochody fotosyntézy začínají zachycením fotonů světlosběrnými
anténami a směrováním excitonů (vybuzených stavů chlorofylu vzniklých pohlcením fotonů) do reakčních center. Tam začíná přeměna energie rozdělením nábojů a pokračuje
přenosy elektronů, přesuny protonů a syntézou ATP. Přenosy elektronů u oxygenní fotosyntézy navozují oxidaci vody, která je také vázána na membránu.
Zachycování energie anténami se v rozsahu ozářeností1 obvyklých na zemském
povrchu uskutečňuje se stálou účinností, tj. počet zachycených fotonů je úměrný ozářenosti. Okamžitá koncentrace excitonů v anténě je tedy lineární funkcí ozářenosti.
K pohlcení excitonu reakčním centrem však dojde pouze tehdy, je-li primární donor schopen excitace. To znamená, že jeho chlorofyl (1) je v základním stavu a (2) má ten
elektron, který přechází do vybuzeného stavu a přenáší se dále na primární akceptor, takže
chlorofyl se oxiduje. Není-li jedna z těchto podmínek splněna, tj. P680 je buď ve stavu
P680* nebo ve stavu P680+, pohyb excitonu v anténě se prodlužuje. Tím stoupá podíl případů, kdy se energie excitonu mění v teplo, nebo se vyzáří jako fluorescence a účinnost
fotochemické přeměny klesá.
K trvalému rozdělení nábojů v reakčním centru dojde tehdy, jestliže je primární
donor schopen excitace a současně je primární akceptor (QA) schopen elektron přijmout.
Pokud je primární akceptor redukovaný, energie excitace se opět ztrácí buď fluorescencí
nebo přeměnou v teplo. O způsobu, jak k tomu dochází, se dosud vedou spory. Jedni soudí, že redukovaný primární akceptor, QA–, způsobí, že se primární donor stane špatnou,
často se říká „mělkou“ pastí (anglicky shallow trap) pro excitony a výsledek je týž, jako
když je primární donor ve stavu nevhodném pro excitaci (viz předchozí odstavec). Podle
jiných autorů sice dojde k rozdělení nábojů mezi primárním donorem a přechodným akceptorem, jímž je feofytin, náboje se však v krátkém čase opět spojí (dojde k rekombinaci
nábojů) za vzniku excitovaného primárního donoru. Excitace pak zaniká buď na primárním donoru nebo se ještě přenese do antény a tam zanikne.
Když nemůže reakční centrum přijmout excitaci (nemůže přejít do vybuzeného
stavu) nebo když nemůže excitační energii s trvalým výsledkem přeměnit (tj. přenést
elektron na prvý stálejší akceptor, QA–), říkáme, že je zavřené (closed reaction centre).
Když jsou splněny obě podmínky pro účinné rozdělení nábojů, mluvíme o otevřeném reakčním centru (open reaction centre).
QA– se oxiduje přenosem elektronu na QB (nebo QB–) a QB2– se protonuje na QBH2.
QBH2 ≡ PQH2 přejde z kapsy reakčního centra do membrány a tam se oxiduje PQH2:cyt c
oxidoreduktasou. Oxidace plastochinolu je nejpomalejší z membránových pochodů. Její
charakteristický čas je za optimální teploty několik ms. Podobný je čas nejpomalejší reak-

1

Při úvahách o fotosyntéze není vhodné používat termínu osvětlení, neboť to se vyjadřuje v jednotkách
(lux) definovaných podle spektrální citlivosti lidského oka. Doporučený termín je ozářenost.
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ce v komplexu oxidujícím vodu, která určuje charakteristickou rychlost redukce oxidovaného
primárního donoru.

6.1.1 ZÁVISLOST NA OZÁŘENOSTI
Zvyšujeme-li ozářenost thylakoidu, stoupá v něm okamžitá koncentrace excitací, ale
současně klesá počet otevřených reakčních center, v nichž může být excitace účinně
přeměněna. Proto se s rostoucí ozářeností snižuje účinnost přeměny pohlceného záření, tj.
snižuje se podíl pohlcených fotonů, jejichž energie se zachová v podobě rozdělených nábojů
a zvyšuje se podíl těch, jejichž energie se přemění v teplo nebo ve fluorescenci. Rychlost
přeměny záření závisí tedy na ozářenosti obdobně jako rychlost enzymatické reakce na
koncentraci substrátu: přírůstky rychlosti v odezvu na přírůstky ozářenosti se postupně
zmenšují, až se dojde ke stavu, kdy další zvyšování ozářenosti již pochod prakticky
neurychluje. Říká se, že rychlost pochodu je nasycena zářením. Pro matematický popis této
závislosti můžeme použít shodné rovnice, jakou pro enzymatické reakce navrhli Michaelis a
Mentenová, tj.
Pmax × I
P=
(rov. 6.1-1)
I + KS
kde P je rychlost pochodu, Pmax jeho nejvyšší možná rychlost (při vysoké ozářenosti),
I je ozářenost a KS konstanta1 obdobná konstantě Km z rovnice Michaelise a Mentenové. Km
je rovna koncentraci substrátu,
při níž enzymatická reakce dosahuje poloviny maximální
rychlosti. Použijeme-li rovnici
6.1-1, pak Ks je obdobně ozářenost, při níž rychlost fotosyntézy P je polovinou nejvyšší možné rychlosti Pmax . Všeobecně se však pro popis závislosti rychlosti fotosyntézy
na ozářenosti používá jiných
funkcí a také Ks se definuje jinak, jak je uvedeno dále. Obr
6.1-1. ukazuje závislost rychlosti vylučování kyslíku izoloObr. 6.1-1. Závislost rychlosti přenosu elektronů v thylakoidech izolo- vanými thylakoidy při různých
vaných z listů trávy Glyceria aquatica. Konečným akceptorem elektro- ozářenostech a dvou teplotách.
nů byl oxidovaný přenašeč NADP+. Elektrony tedy prošly celým řetězPři úplné fotosyntéze v
cem přenosu elektronů v membráně oxygenní fotosyntézy od H2O k Fd
neporušených
chloroplastech,
a byly pak přeneseny Fd:NADP oxidoreduktasou na NADP. Rychlost
přenosu se měřila rychlostí uvolňování kyslíku. Reakce, které omezují v buňkách fotosyntetických
rychlost celého přenosu, jsou především oxidace PQH2, redukce mikroorganismů a ve fotoNADP+ a oxidace vody na kyslík.
syntetikých pletivech rostlin
omezuje maximální rychlost
fotosyntézy při vysokých ozářenostech také soubor stromálních reakcí vazby a redukce CO2 a rychlost difuze CO2 z vnějšího prostředí až ke karboxylačnímu enzymu. Kinetická křivka fotosyntézy je pak určena
V literatuře najdeme pro tuto konstantu různé jiné symboly, z nich nejčastěji IK. To je nejméně vhodný
symbol, poněvadž se podobá označení kompenzační ozářenosti Ic (viz dále).
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rychlostními konstantami a maximálními rychlostmi všech reakcí, které pochod skládají. Poněvadž rychlost fotosyntézy závisí nejvýrazněji na ozářenosti, na koncentraci CO2 a na teplotě,
rozebírají se nejčastěji křivky závislosti na těchto třech faktorech v různých kombinacích.
Křivky ukazující rychlost fotosyntézy jako funkci ozářenosti se označují obvykle jako
křivky P/I nebo PI (I je od anglického irradiance = ozářenost). Přestože jejich tvar je výslednicí
rychlostí mnoha dílčích pochodů, zachovávají si základní společný charakter, jaký má křivka P1
na Obr.6.1-2. Při nízkých hodnotách ozářenosti roste rychlost fotosyntézy téměř úměrně ozářenosti a fotosyntéza probíhá s nejvyšší účinností možnou za daných podmínek. Tato část křivky se často nazývá (ne zcela správně) lineární nebo (lépe) světlem limitovaný úsek křivky. Při
vyšších ozářenostech začne být jasně patrné, že závislost není lineární, ale zakřivená, a že účinnost využití zářivé energie fotosyntézou se stoupající ozářeností stále klesá. Nakonec přestane
fotosyntéza stoupat, je „nasycena“ zářením. V anglické literatuře najdeme nejčastěji výraz
„light saturated“ a odtud se i v češtině často používají výrazy jako saturace fotosyntézy světlem,
saturační ozářenost, saturační (místo maximální) rychlost fotosyntézy atd. V oblasti nasycení
klesá účinnost fotosyntézy nepřímo úměrně stoupající ozářenosti (viz Obr. 6.1-2).
Nasycení fotosyntézy tímto způsobem poprvé vyložil Blackman v r. 1905 a tak dokazoval, že fotosyntéza sestává z reakcí dvou typů. Blackman však byl přesvědčen, že se v kinetice
fotosyntézy uplatňuje „zákon limitujícího faktoru“, který v polovině minulého století pro závislost růstu rostlin na minerální výživě vyslovil Liebig. V Blackmanově pojetí tohoto zákona
měla rychlost fotosyntézy záviset vždy jen na jednom faktoru. Proto si představoval, že její
rychlost stoupá úměrně ozářenosti až do bodu, kde narazí na strop daný maximální možnou
rychlostí chemických reakcí asimilace CO2. Tento průběh je v Obr.6.1-2. znázorněn dvěma
protínajícími se úsečkami P2. V některých výjimečných případech se závislost fotosyntézy na
ozářenosti skutečně takovémuto tvaru blíží, ale ve většině případů je jasně křivočará a podobá
se křivce P1. Neústupným
trváním
na závislosti dané dvěma přímkami vyvolal
Blackman řadu oprávněných kritik, které poněkud zastínily to, co
bylo na jeho výkladu
nové a správné.
Při
znázornění
výměny plynů ve fotosyntéze (ať už se měří
spotřeba CO2 nebo výdej O2) nezačíná křivka
u nulové hodnoty, ale u
nějaké záporné hodnoty
odpovídající rychlosti
výměny
opačného
Obr. 6.1-2. Obecný tvar závislosti rychlosti fotosyntézy na ozářenosti. Dvě pro- smyslu, dané dýchátínající se přímky označené P2 a P2’ představují mezní případ, kdy fotosyntéza je ním. Osu pořadnic
lineární funkcí ozářenosti až k dosažení maximální rychlosti. Jsou to asymptoty
protíná při ozářenoskřivky P1 a jejich průsečík udává na ose ozářenosti hodnotu Ks. Křivky η1 a η2
znázorňují hodnoty účinnosti přeměny pohlceného záření, pro rychlosti foto- ti, při níž se rychlost
syntézy P1 a P2. ηmax je hodnota maximální účinnosti odpovídající směrnici tečny fotosyntetického pochodu rovná rychlosti
vedené ke křivce rychlostí v počátku, tedy tangens úhlu α.
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dýchání a výměna plynů s vnějším prostředím je nulová. Tato ozářenost se nazývá
kompensační (compensation irradiance, fotosyntéza právě kompenzuje dýchání) a označuje
se Ic. V grafickém znázornění se tento průsečík nazývá také často kompensační bod (compensation point). Rychlost fotosyntézy měřená od úrovně, kde křivka začíná ve tmě, tedy
včetně úseku, kde fotosyntéza kompenzuje dýchání, se nazývá úhrnná nebo hrubá fotosyntéza a označuje se symbolem Pg (od anglického názvu gross photosynthesis). Rychlost měřená
od nulové výměny plynů se nazývá zjevná nebo čistá fotosyntéza a označuje se symbolem Pn
(od anglického net photosynthesis). Všechny tyto veličiny jsou znázorněny na Obr. 6.1-3,
který ukazuje, co lze vyčíst z porovnání průběhu křivek PI.

Obr. 6.1-3. Zjednodušené znázornění závislostí rychlosti fotosyntézy na ozářenosti pro různé vlastnosti
fotochemického ústrojí thylakoidů. Předpokládá se, že maximální rychlost fotosyntézy (Pmax) určuje fotochemický aparát, že tedy karboxylační reakce jsou nasyceny CO2. Rychlost fotosyntézy je udána v relativních jednotkách vztažených na jednotku ozářené plochy. V takovém zobrazení může různý sklon tečen
křivek v jejich počátku (ηmax) znamenat různou účinnost pohlcení nebo různou účinnost přeměny záření.
Zde se předpokládá prvá možnost. Pn a Pg jsou vyznačeny jen pro křivky fotosyntetických soustav 1 a 2.
Čára 0vp označuje nulu výměny plynů, pod níž fotosyntéza kompenzuje dýchání.
Charakteristiku fotochemického aparátu odpovídajícího jednotlivým tvarům křivek podává následující tabulka. V tabulce jsou všechny údaje v poměrných jednotkách a všechny hodnoty mají buď základní hodnotu nebo její dvojnásobek, proto jsou charakterizovány jen číslicemi 1 a 2, η má ještě hodnotu 0,5:
křivka
1
2
3
4

RC.P
2
2
1
1

–1

φA

Ks

ηmax

Pmax

2
1
2
1

1
2
1
2

2
1
1
0.5

2
2
1
1

RC.P–1 je počet reakčních center na jednotku ozářené plochy; φA je optický průřez antény pro jedno reakční centrum, Ks, ηmax , Pmax , Pg a Pn mají významy uvedené výše. Dolní indexy udávají příslušnost jednotlivých hodnot ke křivkám. R je rychlost dýchání a Ic jsou kompensační ozářenosti pro jednotlivé křivky. Při vysokých ozářenostech rychlosti fotosyntézy opět klesají v důsledku fotoinhibice; poněvadž jde
o poškození, které se jen pomalu opravuje, mění se zde rychlost fotosyntézy s časem.
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Fotosyntetická soustava (ať je to list nebo suspense řas) FS1 , které patří křivka 1
v obr. 6.1-3, pracuje s dvojnásobnou maximální účinností (µmax) oproti FS2, jíž patří
křivka 2, ale obě soustavy mají stejnou maximální rychlost fotosyntézy Pmax. Z toho
plyne, že obě soustavy mají stejný počet stejně aktivních reakčních center na jednotku
ozářené plochy, ale FS1 má dvojnásobný optický průřez antény (φA) na jedno RC. FS3
má stejnou ηmax jako FS2, ale poloviční Pmax. Má tedy poloviční počet RC na jednotku
plochy, ale dvojnásobný φA na jedno RC. FS4 má stejnou strukturu fotosystémů (tj. φA
na jedno RC) jako FS2, ale na jednotce ozářené plochy je pouze poloviční počet RC.
Obr. 6.1-4. Křivky závislosti
P = f(I)T,CO2 pro P vztažené na
jednotkové množství chlorofylu.
A - pro čtyři fotosyntetické soustavy popsané u obr. 6.1-3. Soustavy, které mají stejnou strukturu fotosystémů (stejné hodnoty
φA) mají shodné křivky. Poněvadž jsou RC všech soustav stejně účinná, mají všechny stejné
ηmax. B - soustavy, které mají
tytéž dvě struktury jako v (A),
ale jejich RC mají poloviční
účinnost v polapení excitonu z
antény. C - soustavy, které mají
tytéž dvě struktury jako v (A),
ale jejich RC mají poloviční maximální
rychlost
obratu
ve srovnání s centry, která se
uvažují v části (A).

Dosud jsme uvažovali, že aktivita reakčních
center (tj. jejich účinnost v
pohlcování excitonů a jejich maximální rychlost obratu) je ve všech případech
stejná. V obr. 6.1-3 se může FS3 od FS2 lišit také tak,
že struktura fotosystémů je
v obou případech stejná,
ale RC FS3 mají jen poloviční maximální rychlost
obratu než RC FS2. Při
nízkých ozářenostech rozhoduje o rychlosti fotosyntézy rozsah antény a
maximální účinnost obou
systémů bude stejná; Pmax
však bude poloviční pro
FS3, která má poloviční
rychlost obratu RC. Podobně FS1 a FS3 nebo FS2 a FS4 se mohou lišit jen tím, že RC FS4 mají poloviční účinnost v pohlcování excitonů z antény.
5
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Zda v uvedených dvojznačných případech jde o jednu či druhou možnost, lze většinou rozhodnout, pokud hodnoty rychlosti fotosyntézy vztáhneme na jednotkové množství chlorofylu ve fotosyntetické soustavě obsažené. Křivky ukazující závislost rychlosti
fotosyntézy, vztažené na jednotkové množství chlorofylu, na ozářenosti, ChlP(I), pro některé fotosyntetické soustavy z obr. 6.1-3 a pro další varianty jsou na Obr. 6.1-4.
Z Obr. 6.1-4 je zřejmé, že v tomto znázornění všechny soustavy, které mají stejně
účinná RC, mají stejnou hodnotu ηmax , bez ohledu na poměrnou velikost antény, φA. Soustavy s menšími anténami dosahují při nasycení vyšší rychlosti Pmax na jednotku množství
chlorofylu. Pokud při stejné struktuře fotosyntetické soustavy je účinnost RC poloviční,
poklesnou všechny hodnoty na polovinu. Pokud je poloviční maximální rychlost obratu
RC, zachovají se stejné hodnoty ηmax, ale hodnoty Pmax se sníží na polovinu.
Obrázek není ještě hotov

Obr. 6.1-5. Křivky znázorňující rychlost výměny kyslíku v populaci jednobuněčné zelené řasy Chlorella
jako funkci ozářenosti. Křivky a, b a c patří populacím buněk v různých fázích buněčného cyklu. Liší se
jednak výrazností Kokova jevu (produkty fotosyntézy brzdí dýchání v různých fázích cyklu s různou
účinností) jednak sklonem křivky nad kompensačním bodem (v průběhu buněčného cyklu se mění velikost
antény příslušející jednomu reakčnímu centru). U křivky c je vyznačena hodnota kompenzační ozářenosti,
Ik, a hodnoty úhrnné (Pg) a čisté (Pn) fotosyntézy.

Všechny tyto úvahy o tvaru kinetických křivek platí bez úprav pouze tehdy, jestliže jsou všechny prvky fotosyntetické soustavy vystaveny stejné ozářenosti. Tato podmínka je splněna jen, když uvažujeme soustavy s malou koncentrací chlorofylu pod jednotkou ozářené plochy. Neměla by přesáhnout 50 mg.m–2, což je množství, které v maximech absorpce chlorofylu pohltí 50 % dopadajícího záření. Střední absorpce pro bílé
světlo tedy bude menší než 20 %. 50 mg.m–2 je desetkrát menší plošná koncentrace
chlorofylu než jaká je průměrně v listech. Pro listy by se tedy základní vztahy (a rovnice
uvedené dále) neměly používat bez úprav, které berou v úvahu částečné zastínění někte-
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rých prvků soustavy. Přesto se často používají s tím, že hodnoty ozářeností nejsou pak
rovny hodnotám na povrchu listu, ale průměrné hodnotě v listu.
V mnoha případech se zjišťuje, že začátek křivky až ke kompensačnímu bodu
má větší sklon než její část nad kompensačním bodem, že tedy v tomto úseku probíhá
fotosyntéza s větší účinností. Tento závěr je jen částečně správný: nejde o vyšší účinnost
vlastní fotosyntetické přeměny energie. Produkty fotochemické reakce fotosyntézy, zejména ATP, brzdí mitochondriální dýchání a tím činí fotosyntézu zdánlivě účinnější.
Na tento jev poprvé upozornil B. Kok a proto se často nazývá Kokův jev nebo efekt.
Na Obr. 6.1-6A jsou uvedeny výsledky měření, na nichž je Kokův jev patrný.
Brzdivý účinek záření na dýchání fotosyntetizujících buněk byl dokázán také
přímo měřeními s pomocí izotopů kyslíku. Příklad je uveden na Obr. 6.1-6B.

Obr. 6.1-6. Snížení rychlosti dýchání při osvětlení buněk sinice Anacystis nidulans. Suspenze buněk byla
umístěna v komůrce, z níž se přes membránu, propustnou pro plyny, odváděly vzorky plynu do hmotového spektrometru. Buňky byly suspendovány v roztoku připraveném z vody s obvyklým obsahem izotopů
kyslíku, takže při fotosyntéze se vylučoval 16O2. Suspenze se probublávala vzduchem se zvýšeným obsahem 18O2, který se spotřebovával při dýchání. A - Záznam koncentrací 16O2 a 18O2 v komůrce ukazuje, že
spotřeba kyslíku se během osvětlení zpomalila. B - rychlosti fotosyntézy a dýchání při různých ozářenostech měřené hmotovým spektrometrem. Záření potlačuje dýchání jen při velmi nízkých ozářenostech. Při
vyšších ozářenostech naopak dýchání stimuluje.

6.1.2 MATEMATICKÉ MODELY
Pro závislost rychlosti fotosyntézy na ozářenosti byla navržena celá řada matematických vyjádření (modelů), z nichž některé jsou dosti složité. Nejsou to většinou
modely funkce, ale jen modely chování, které dávají nejlepší shodu s experimentálními
výsledky. Na omezeních, která vedou k zakřivení saturační křivky fotosyntézy, se podílí
tolik faktorů daných povahou rostliny a podmínkami, v nichž měříme, že žádná obecná
rovnice nemůže existovat. Bude jiná pro jednobuněčnou řasu ve vodě, pro list vyšší
rostliny ve vodě a pro list vyšší rostliny ve vzduchu. Pro list ve vzduchu se dále bude lišit podle anatomické struktury listu, podle povahy a uspořádání chloroplastů, ale také
podle charakteru proudění vzduchu při povrchu listu. Spory o to, které matematické vyjádření vztahu mezi ozářeností a rychlostí fotosyntézy je nejvhodnější, mají smysl pouze
tehdy, když se řeší jasně definovaná otázka na zcela určitém objektu.
Všechny dále uvedené rovnice také neberou v úvahu Kokův jev, který má
na celkový vzhled a produkční význam křivky čisté fotosyntézy velmi malý vliv. Rovnice tedy popisují křivky, u nichž se účinnost fotosyntézy plynule snižuje již od nejmenších
7
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hodnot ozářenosti. Pro srovnávání různých matematických modelů i pro zobrazení experimentálních výsledků je užitečné uvažovat hodnoty ozářenosti jako bezrozměrné. Toho se
dosáhne jejich vydělením tzv. saturační konstantou, Ks, která má rozměr ozářenosti. Představu o její velikosti dává tato grafická operace (platí pouze pro rovnice uvedené dále): směrnici
křivky v počátku protáhneme, až protne přímku rovnoběžnou s osou ozářenosti, která udává
strop nasycení (viz Obr.6.1-2.). Je to vlastně průsečík „Blackmanovských“ přímek. Hodnota
ozářenosti, nad níž tento průsečík leží, je rovna Ks. Takto si můžeme udělat přibližnou představu o velikosti konstanty Ks z naměřených výsledků vynesených do grafu. K přesnějšímu
určení hodnoty této konstanty a také hodnoty maximální účinnosti, se kterou fotosyntéza
pracuje při nízkých ozářenostech, slouží grafické postupy. Různé počítačové programy dovolují dnes provést tento odhad pro zvolenou funkci a zadaná experimentální data velmi
přesně.
Bezrozměrné hodnoty I/S, tedy ozářenosti dělené hodnotou saturační konstanty, budeme nazývat relativní ozářenost a označovat symbolem ϕ. Je-li rychlost fotosyntézy znázorněna jako funkce ϕ, budou mít křivky aproximované touž funkcí vždy stejný tvar a to, s
jakou účinností pracuje fotosyntéza při nízkých a při vysokých ozářenostech, budou vyjadřovat jen hodnoty konstant Pmax a S.
Budeme tedy uvažovat obecně rychlost fotosyntézy jako nějakou funkci tohoto tvaru
P = Pmax . f (ϕ)
(rov. 6.1-2)
kde P je rychlost fotosyntézy, Pmax její maximální hodnota daná stropem nasycení za daných podmínek teploty a koncentrace CO2 , a ϕ je relativní ozářenost v jednotkách I/S.
Nejčastěji užívané funkce pro f(ϕ) jsou tyto:
ϕ
f (ϕ ) =
(rov. 6.1-3)
1+ϕ
odpovídá rovnici 6.1-1 a její použití může být zdůvodněno stejně jako v enzymové kinetice. Výhodou je tento racionální podklad a jednoduchost. Jejím zobrazením je křivka,
která se někdy nazývá rovnoosá hyperbola. Ta však obvykle tvarově nesouhlasí s experimentálními křivkami. Tam je více faktorů omezujících maximální rychlost a proto
křivky obvykle dospívají do nasycení rychleji nežli rovnoramenná hyperbola.
ϕ
f (ϕ ) =
(rov. 6.1-4)
a
1 + ϕa
je modifikace rovnoosé hyperboly, která dovoluje upravovat rychlost přechodu od lineární části křivky k nasycení změnou parametru a. S jeho stoupající hodnotou se přechod
stává rychlejší, až při vysokých hodnotách a se křivka podobá protínajícím se křivkám,
jak ukazuje Obr. 6.1-7.
Pro tuto přizpůsobivost se rovnice hojně používá a parametru a se velmi často
přisuzuje hodnota 2. Rovnice pak vypadá takto
ϕ
f (ϕ ) =
(rov. 6.1-5)
1 + ϕ2
a tvar křivky, kterou určuje, souhlasí obvykle dobře s výsledky měření.
Tvarově téměř shodné křivky jako předchozí model dává exponenciála,
f (ϕ ) = 1 − e −ϕ
(rov. 6.1-6);
obvykle se nedá rozhodnout, která ze dvou předcházejících rovnic lépe vyhovuje pokusným výsledkům.
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Obr. 6.1-7. Změna tvaru křivky
znázorňující rov. 6.1-4 se změnou
hodnoty parametru a. Nejčastěji
pokusně zjištěné hodnoty nejlépe
vystihuje rovnice, v níž a má hodnotu okolo 2. Takový tvar mají
např. křivky závislosti P na ϕ
u fotosyntetických mikroorganismů v řídké suspensi, je-li kultura
dobře zásobena CO2 a měříme-li
blízko optimální teploty. Tam,
kde rychlost fotosyntézy výrazně
omezují difuzní pochody, např.
v listech při nízké koncentraci
CO2 v okolní atmosféře mají křivky rychlejší přechod z „lineární“
do „nasycené“ větve a popisují je
rovnice s vyššími hodnotami a.

Jemné úpravy tvaru křivky pomocí parametru q dovoluje rovnice

ϕ + 1 − ( ϕ + 1 ) 2 − 4 qϕ
f (ϕ ) =
(rov. 6.1-7)
2q
ale většinou jsou výsledky víceméně shodné s předchozími dvěma modely. q je empirický parametr, jehož hodnota vyplyne z měření, obvykle je blízká 0,85.
Maximální rychlost fotosyntézy je dána na jedné straně charakteristickými časy
práce membránových přenašečů elektronů a enzymů obstarávajících asimilaci CO2
a na druhé straně rychlostí přísunu konečného substrátu, tj. CO2. Proto se strop, k němuž
se světelná křivka blíží při vysokých ozářenostech, zvyšuje s teplotou a s obsahem CO2
v prostředí, jak je znázorněno na Obr. 6.1-8 pro dvě teploty a dvě koncentrace CO2.
Obr. 6.1-8. Křivky závislosti
P = f(I)T,CO2 pro dvě hodnoty
pCO2 a dvě teploty. Předpokládá se, že jde o list rostliny
C3 (rozdíly charakterizující
rostliny C4, viz v Obr. 6.1-11)
Při 30 °C je dýchání vyšší,
nežli při 20 °C, proto křivka
začíná níže. Také ηmax této
křivky je o něco nižší, poněvadž η stejně jako Pmax snižuje
fotorespirace, která je při vyšší
teplotě větším podílem z celkové aktivity enzymu RUBISCO.
Vyšší dýchání a fotorespirace
způsobují, že Pmax při 30 °C je
pro 35 Pa CO2 jen o málo vyšší
než při 20 °C. Při 100 Pa CO2
tomu tak není, fotorespirace je
menším podílem P.
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6.1.3 ZÁVISLOST NA KONCENTRACI OXIDU UHLIČITÉHO
Obdobně můžeme měřit závislost P na [CO2] při různých ozářenostech a teplotách a dostaneme křivky podobné jako jsou na Obr. 6.1-8. Rychlost fotosyntézy jako
funkce koncentrace oxidu uhličitého je také křivočará závislost s nasycením. Pro její
matematický popis se používá nejčastěji některé modifikace rovnice Michaelise a Mentenové (např. rov. 6.1-5). Její tvar určují opět hodnota Pmax , tedy „strop“, ke kterému se
křivka asymptoticky blíží, a hodnota Kc , koncentrace oxidu uhličitého, při níž rychlost
fotosyntézy dosahuje jistého zlomku hodnoty Pmax.
Obr. 6.1-9. Křivky závislosti
P = f(pCO2)T,I pro dvě hodnoty ozářenosti a dvě teploty. Data byla vzata
z měření na populaci zelené řasy
Chlorella pěstované v laboratoři, podobné výsledky by se získaly s listem
rostliny C3. Rozdíly charakterizující
rostliny C4 viz Obr. 6.1-11. Při 30 °C
jsou dýchání i fotorespirace rychlejší,
než při 20 °C a proto při nízké ozářenosti (když je fotosyntéza omezena
příkonem záření) je její rychlost i při
nasycení CO2 nižší než při 20 °C.

Na Obr. 6.1-9 je znázorněna závislost fotosyntézy
na koncentraci CO2 tak, že osa
x je položena do nulové hodnoty výměny plynů. Při takovém zobrazení můžeme na
křivkách P = f(cCO2)I,T podobně
jako na křivce P = f(I)c,T nalézti
bod, v němž je výměna CO2 s prostředím nulová, tj. kde fotosyntetická spotřeba CO2
právě kompensuje jeho výdej dýcháním. Tato koncentrace CO2 se nazývá kompenzační
a obvykle se označuje Γ. U křivek P = f(cCO2)I,T a u hodnot Γ, které se týkají listů, je třeba vždy rozlišovat, zda se uvažují hodnoty koncentrace CO2 v intercelulárních prostorách uvnitř listu, nebo v atmosféře obklopující list.
Hodnota Γ a tvar křivek P = f(cCO2)I,T se významně liší u C3 a C4 rostlin (Obr. 6.110). Je to dáno téměř úplným potlačením fotorespirace a vysokou afinitou PEP-karboxylasy
k CO2 (viz Kap. 5.). Velmi nízká hodnota KM karboxylačního enzymu má za následek, že
křivky P = f(cCO2)I,T vynášené proti koncentraci CO2 uvnitř listu začínají stoupat od nulové
koncentrace CO2, neboť veškerý dýcháním uvolňovaný CO2 se i při slabém osvětlení ihned
fotosyntézou pohltí. Γ je tedy blízké 0, jde-li o cCO2 uvnitř listu a asi 5 Pa pro cCO2 v atmosféře. Vysoká karboxylační účinnost se projeví strmým stoupáním počáteční části křivky a jejím
přechodem k nasycení při velmi nízkých hodnotách cCO2.Vzhledem k poměrně vysoké hodnotě KM RUBISCO začíná křivka pro C3 rostliny u hodnot dýchání a stoupá s významně
menším sklonem. Hodnoty Γ pro C3 rostliny se pohybují mezi 30 a 70 Pa ve vnější atmosféře. Fotorespirace se u C3 rostlin projevuje snížením rychlosti fotosyntézy, které je výraznější
(je větším podílem potenciální rychlosti fotosyntézy) při nižších koncentracích CO2, než při
vyšších; při pCO2, které nasytí karboxylační reakci, snižuje PR fotosyntézu asi o 1/3.To mů-
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žeme posoudit, jestliže pro týž list naměříme rychlosti fotosyntézy při velmi nízkém parciálním tlaku kyslíku (1 kPa), kdy je fotorespirace téměř úplně potlačena.
Obr. 6.1-10. Křivky závislosti
P = f(pCO2)T,I pro C3 a C4 rostlinu.
Předpokládá se teplota optimální pro
C3 rostlinu, maximum fotosyntézy pro
C4 rostlinu může být o 10 °C výše. Pro
křivky 1, 3, 4 a 5 udává stupnice hodnoty pCO2 v mezibuněčných prostorách listu; pro křivky 2 a 3 jsou to
hodnoty pCO2 v atmosféře kolem listu.
1 a 2 - křivky pro list C4 rostliny; jejich tvar nezávisí na koncentraci kyslíku. 3 - závislost pro list C3 rostliny při
1 kPa O2, kdy je fotorespirace potlačena. 4 - Pg pro list C3 rostliny při
21 kPa O2; rozdíl mezi 3 a 4 je rychlost
fotorespirace. 5 - táž křivka jako 4 ve
stupnici, kde osa souřadnic je položena
v nule výměny plynů. Směrnice křivek
P = f(cCO2)I,T v počátku se nazývá karboxylační účinnost; je pro C3 rostliny
okolo 1, pro C4 okolo 6 μmol
(CO2).m-2.s–1.Pa–1(CO2).

Rozdíly mezi C3 a C4 rostlinami se projevují také v charakteru křivek, zobrazujících závislost rychlosti fotosyntézy na ozářenosti (viz Obr. 6.1-11). Jsou důsledkem
týchž skutečností, které způsobují rozdíly mezi křivkami P = f(cCO2)I,T . Také zde rychlost fotosyntézy je u C3 rostliny při všech ozářenostech vyšší, jestliže je list v atmosféře
s velmi nízkým pO2 nebo sytícím pCO2.
Obr. 6.1-11. Schéma ukazující
rozdíl v závislosti rychlosti
fotosyntézy na ozářenosti
pro list C3 a C4 rostliny. List
C4 rostliny má menší ηmax než
list C3 rostliny a jeho křivka
má v počátku menší sklon, tedy také vyšší hodnotu kompensační ozářenosti. Při vysokých ozářenostech však dosahuje C4 list vyšších rychlostí
fotosyntézy než C3 list, jehož
fotorespirace je při vyšších
ozářenostech větším podílem
fotosyntézy, neboť parciální
tlak CO2 uvnitř listu se snižuje
s rostoucí rychlostí fotosyntézy.

Obrázek není zatím dokončen
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6.1.4 ZÁVISLOST NA TEPLOTĚ
Naměřená data můžeme také vynášet tak, že dostaneme křivky závislosti rychlosti fotosyntézy na teplotě při stálé ozářenosti a koncentraci CO2. Příklad je uveden na
Obr. 6.1-12. Se stoupající teplotou rychlost fotosyntézy roste, při vyšších teplotách se
však přírůstky rychlosti zmenšují, křivka vytvoří maximum a nakonec začne rychlost
fotosyntézy klesat. Pokles začne již při teplotách, které ještě nepoškozují fotosyntetický
aparát, ale při ještě vyšších teplotách je významnou složkou poklesu také narušení normálního uspořádání fotosyntetického aparátu včetně denaturace bílkovin. Při těchto
teplotách se rychlost fotosyntézy snižuje s časem tou měrou, jak postupuje narušení fotosyntetického aparátu. Tvar křivky se tedy také mění s časem, po nějž je fotosyntetická
soustava vystavena vysoké teplotě. Všeobecně bylo interpretaci a matematickému popisu teplotních křivek věnováno méně úsilí než rozboru závislostí fotosyntézy na ozářenosti a na koncentraci CO2. U všech částí křivky jsou otázky, které dosud nebyly uspokojivě nebo jednoznačně vysvětleny.
Obr. 6.1-12. Křivky závislosti
P = f(T)I,CO2 pro dvě úrovně ozářenosti a dvě hodnoty pCO2. Předpokládá se zde opět rostlina C3, rozdíl
v závislosti mezi rostlinou C3 a C4
je na Obr. 6.1-15. Je-li rychlost fotosyntézy omezena nízkou ozářeností a nízkým pCO2 je celý průběh
křivky určován hlavně rychlostí dýchání, která s teplotou roste (nejdolejší tečkovaná křivka). Exponenciální vzestup alespoň části křivky se
projevuje jen při nasycení fotosyntézy zářením a CO2. Při teplotách
nad 40 oC se na poklesu fotosyntézy
podílí i pochody, které narušují
strukturu a tím i funkci membránových struktur a bílkovinných molekul enzymů.

Rychlost chemických reakcí, včetně biochemických
reakcí katalyzovaných enzymy, je exponenciální funkcí
teploty. Je to dáno tím, že
s teplotou exponenciálně roste
podíl molekul v Maxwell-Boltzmanově rozdělení, jejichž kinetická energie překračuje
hodnotu aktivační energie reakce. Původně empirické pravidlo, které formuloval
van't Hoff rovnicí
v = A × ekT

(rov. 6.1-8)

kde v je rychlost reakce [mol.s–1], A a k jsou konstanty a T je absolutní teplota [K], změnil Arrhenius na vztah, který dává lepší shodu s experimentálními výsledky a to
v= A× e
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častěji používanou v logaritmované formě
Ea
(rov. 6.1-10)
RT
V této rovnici má obvykle v význam rychlostní konstanty, a Ea [J.mol–1] je hodnota aktivační energie reakce, kterou lze z měření teplotní závislosti reakce spočítat.
Vzestupné rameno teplotní křivky by tedy měla být exponenciála, jak tomu také
někdy skutečně je. Velmi často se však křivka od tohoto průběhu odchyluje již při nižších teplotách (jak je tomu na Obr. 6.1-12) a vždy se začne odchylovat při vyšších teplotách, když vytváří maximum. Formálně toto vypřimování znamená, že se v Arrheniově rovnici zmenšuje hodnota aktivační energie, která je v maximu nulová. Ve skutečnosti je tento průběh ale způsoben dvěma okolnostmi:
(1) Se stoupající teplotou začne být fotosyntéza limitována pochody, které jsou
méně závislé na teplotě než biochemické reakce. Takovým pochodem je např. difuze.
Mezi dílčími pochody fotosyntézy jsou rychlostí difuze omezeny nejprve pohyby membránových přenašečů elektronů: chinonů uvnitř membrány, cytochromu c nebo plastocyaninu v roztoku při jednom povrchu membrány a feredoxinu při druhém povrchu. Difuze zprostředkuje dále spojení mezi membránou a Calvinovým cyklem, pokud jde o dodávku NADPH+H+ a ATP. Difuzí se do chloroplastu dostává konečně také CO2, jenž
může být při vyšších teplotách hlavním činitelem omezujícím rychlost celého souboru
reakcí.
(2) Se stoupající teplotou se urychlují pochody vedoucí k výměně plynů opačného směru. U C3 rostlin se tak silně uplatňuje fotorespirace, jelikož poměr oxygenasové
aktivity RUBISCO k aktivitě karboxylační roste s teplotou (viz Kap. 5.). S teplotou ale
také roste rychlost mitochondriálního dýchání a ten podíl fotosyntézou přeměněné energie, který se spolu s dýcháním využije na syntetické udržovací a opravné pochody.
Rychlost těchto pochodů stoupá s teplotou i poté, co fotosyntéza narazí na difuzní omezení.
ln v = ln A −

Obr. 6.1-13. Schématické znázornění teplotní závislosti rychlostí
hlavních pochodů, které určují
rychlost čisté fotosyntézy. Rychlost všech zářením poháněných
pochodů (1) stoupá nejprve exponenciálně, ale při vyšších teplotách ji omezují difuzní pochody a
křivka se sklápí do směru souběžného s osou x. Rychlost fotorespirace (PR, rozdíl mezi 1 a 2) se
stává se stoupající teplotou větším
podílem z (1) a určuje průběh
hrubé fotosyntézy Pg. Rychlost
mitochondriálního dýchání, R,
roste exponenciálně do vyšších
teplot než rychlost fotosyntézy.
Odečtením R od Pg se dostává Pn.
Při nejvyšších teplotách se dále
projevuje brzdící účinek způsobený poškozením membrán a bílkovin.
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Na Obr. 6.1-13 je velmi zjednodušeně znázorněno, jak si lze představovat vznik
tvaru teplotních křivek s maximem u C3 rostliny. Je na něm vidět, jak odečítáním fotorespirace a dýchání (jejichž rychlosti rostou s teplotou) od Pg, se ztrácí exponenciální
charakter stoupajícího ramena teplotní křivky pro Pn. Tak také vzniká pro Pn široké maximum, jehož střední teplota je nižší než maximální teplota dosahovaná úhrnem všech
fotosyntetických pochodů (křivka 1).

Obr. 6.1-14. Teplotní závislosti rychlosti čisté fotosyntézy pro různé rostliny. A - Fotosyntetické mikroorganismy, lišejníky a mechorosty: 1 - tundrový mech Rhacomitrium lanuginosum; 2 - arkticko- alpinský
lišejník Centraria nivalis; 3 - zelená jednobuněčná řasa Chlorella, kmen s optimem kolem 25 °C;
4 - zelená jednobuněčná řasa Chlorella, kmen s optimem kolem 40 °C; 5 - thermofilní sinice Synechococcus elongatus. B - vyšší cévnaté rostliny: 1 - arkticko-alpinská rostlina Oxyria digyna; 2 - brambor, velmi
podobnou křivku se stejným optimem, ale trochu širší (protíná úroveň 50 % Pmax při 5 °C a při 35 °C) má
pšenice; 3 rýže; 4 - čirok (Sorghum vulgare); 5 - pouštní C4 rostlina Tidestromia oblongifolia. Rychlosti
fotosyntézy jsou uvedeny v procentech Pmax, sama maxima se s teplotou výrazně mění, přibližně tak, jak
ukazuje čárkovaná křivka procházející všemi teplotami. Ta není zcela exponenciální, poněvadž maximální
rychlosti u různých rostlin se přizpůsobují podmínkám stanoviště.

14

FYZIOLOGIE ROSTLIN

6. FYZIOLOGICKÉ STRÁNKY FOTOSYNTÉZY

Šetlík, Seidlová, Šantrůček

V Obr. 6.1-14 se odráží charakteristické rozdíly ve tvaru teplotních křivek mezi
rostlinami typu C3 a C4. Ty jsou schématicky vytčeny v Obr. 6.1-15 a vyplývají z nepřítomnosti fotorespirace a vysoké karboxylační účinnosti u C4 rostlin. Tyto vlastnosti
umožňují C4 rostlinám asimilovat CO2 s dobrou účinností při vyšších teplotách. Dávají
jim výhodu pro růst na silně osluněných suchých stanovištích také nepřímo: vysoká karboxylační účinnost dovoluje účinnou fotosyntézu i při nízkých koncentracích CO2
v mezibuněčných prostorách listu, tedy i při částečně přivřených průduších. Tím se
omezuje výpar vody transpirací a tak usnadňuje existence na horkých slunných stanovištích. Ve stepích a (polo)pouštích často dominují C4 rostliny.
Obr. 6.1-15. Křivky ukazující obecný rozdíl tvaru
závislosti P = f(T)I,CO2 u listů C3 a C4 rostliny, které asimilují CO2 z atmosféry s 35 Pa CO2. U C3
rostliny snižuje při vyšších teplotách fotorespirace
výrazně rychlost čisté fotosyntézy a spolu s mitochondriálním dýcháním se podílí na jejím poklesu.
Maximum křivky proto leží asi 10 °C níže než maximum u C4 rostlin a je nižší. U C4 rostlin je fotorespirace potlačena a také všechen dýcháním uvolněný CO2 se účinně znovu svazuje. Proto fotosyntéza klesá, až když se dosáhne teplot porušujících fotosyntetický aparát. Při nižších teplotách jsou C3
rostliny často výkonnější, neboť C4 fotosyntéza je
energeticky náročnější (2 ATP navíc na redukci 1
molekuly CO2) a tedy méně účinná. C4 rostliny jsou
také obvykle celkově přizpůsobeny vyšším teplotám
a jejich enzymy jsou při nižších teplotách méně aktivní.

6.2

PRŮMĚRNÉ ÚČINNOSTI A RYCHLOSTI FOTOSYNTÉZY

6.2.1 SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ
Sluneční záření dopadající na jednotku zemského povrchu za jednotku času je
velmi proměnlivá hodnota. Poněvadž se Země otáčí kolem své osy s denní periodou
a obíhá kolem slunce s roční periodou, osciluje ozářenost zemského povrchu
na kterémkoli místě s oběma těmito periodami (Obr. 6.2-1 a Obr. 6.2-2). Proto denní
úhrny ozáření v daném ročním období nebo za celý rok můžeme charakterizovat jen
průměrnými čísly, která mnohdy nemají skutečný význam a lépe je doplnit je údajem
o mezích, v nichž tyto hodnoty kolísají. K pravidelným oscilacím, daným pohyby Země,
přistupují ještě vlivy proměnlivé oblačnosti, kterou můžeme v obecných úvahách opět
posuzovat podle průměrných hodnot, ale pro jakýkoli konkretní případ ji nelze s jistotou
předpovědět. Výrazný vliv oblačnosti ukazuje Obr. 6.2-1.
Pro další obecné úvahy budeme uvažovat průměrné hodnoty denního ozáření
a denního chodu ozářenosti (informační hodnoty viz Obr. 6.2-1 a Obr. 6.2-2), které lze
najít v různých publikacích. Maximální hodnoty i roční průměry denního ozáření se mění podle polohy místa na zeměkouli pravidelně se zeměpisnou šířkou a k tomu nepravidelně podle klimatických podmínek, především oblačnosti. Existují také podrobné mapy
těchto hodnot pro celý zemský povrch.
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Obr. 6.2-1. Denní průběhy dopadajícího záření ve W.m–2 za jasného letního dne (A), oblačného letního
dne (B) a zataženého dne (C). Při roztroušené oblačnosti přesahují maximální hodnoty dopadajícího záření hodnoty pozorované při jasné obloze, protože se v některých okamžicích sčítá tok přímého slunečního
záření se zářením odraženým od mraků. Na pravé straně jsou denní úhrny dopadlého záření a podíl fotosynteticky účinné části v něm. Tento podíl je největší při rozptýlené oblačnosti.

6.2.2 MAXIMÁLNÍ ÚČINNOSTI FOTOSYNTÉZY A RŮSTU
Z toho, co je dnes známo o mechanismu fotosyntézy a z měření účinnosti jednotlivých dílčích reakcí přenosu elektronů i biochemických, vyplývá tato úvaha
o nejvyšší možné účinnosti fotosyntézy:
Uvažujeme děje, které vedou k uvolnění jedné molekuly kyslíku a přeměně jedné molekuly CO2. Teoretický nejmenší počet kvant pro tyto děje potřebný je 8,
při měřeních se však nejčastěji nalézají skutečné hodnoty 10 až 12 kvant a tak zde budeme počítat s hodnotou o 50 % vyšší než nezbytné minimum (tedy 12 kvant), jako
s hodnotou obvyklou. Stechiometrie počtu potřebných vodíků na redukci CO2 se ovšem
nemění, ale může se měnit počet e–, potřebných na přesun jednoho protonu přes membránu a počet H+, které se spotřebují na syntézu jednoho ATP.
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Obr. 6.2-2. Roční průběhy hodnot průměrného denního příkonu fotosynteticky účinného záření na jednotku zemského povrchu v různých zeměpisných šířkách severní polokoule. Stupnice vlevo jsou obě
pro dny s jasnou oblohou. Vpravo jsou uvedeny roční úhrny záření při jasné a zatažené obloze. Čárkovaná
čára - hodnoty dopadajícího záření pro 50o s.š. při zatažené obloze. Tečkované čára protíná jednotlivé
křivky v bodech označujících hranice vegetačního období. Hodnoty vypočetl Dr. J.Simmer.

Produkty membránových pochodů potřebné pro redukci jedné molekuly CO2
a pro uvolnění jedné molekuly kyslíku jsou 2 NADPH + H+ a 3 ATP. Mezi normálním
+
oxidoredukčním potenciálem oxidace vody 2H2O / O2 + 4H + 4e, který je E' = + 0,82 V
a potenciálem E' = -0,32 V pro oxidoredukční pár NADPH +H+/ NADP+ je rozpětí
1,14 V. Tomu pro jeden mol přenesených elektronů odpovídá rozdíl volné energie
∆G´= 96,5 x 1,14 kJ a rozpětí překonají čtyři elektrony. Celkem se tedy nahromadí
96,5 x 1,14 × 4 = 440 kJ. K tomu je třeba ještě přičíst energii uloženou ve třech molech
ATP a to je přibližně 3 × 50 kJ.mol–1, takže úhrnem se v těchto membránových pochodech nahromadí asi 590 KJ. Energie obsažená v prvém stálém produktu fotosyntézy, tj.
sacharidu je 470 KJ na jednouhlíkový článek sacharidu {CH2O}. Dále můžeme uvažovat, že se pro reakci využije červené světlo s vlnovou-1 délkou 680 nm (která je ještě velmi účinně absorbována). Jeho fotony nesou 176 kJ.E (kJ.mol–1 kvant) nebo světlo bílé,
jehož energii na Einstein odhadneme podle energie světla zeleného s vlnovou délkou
520 nm, tj. 230 kJ.E–1. Účinnosti přeměny pro různé varianty jsou pak uvedeny v Tabulce 6.2-1.
Pro měřeními dobře podložený průměrný počet kvant, tj. 12, a zelené světlo tedy
docházíme k hodnotě pro nejvyšší možnou účinnost přeměny energie v základnímm fotosyntetickém pochodu okolo 17 %. Takové hodnoty (i o něco vyšší) se naměřily vyjímečně a vždy za podmínek, kdy fotosyntéza byla omezena jen příkonem záření (tj. ozářenost byla velmi nízká) a všechny ostatní podmínky (především koncentrace CO2) byly
optimální. Jakmile se přejde k vyšším ozářenostem, začne se projevovat pokles účinnosti daný "světelným nasycením" fotosyntézy.
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Tabulka 6.2-1. Nejvyšší možné účinnosti přeměny zářivé energie v chemickou za různých podmínek
pro průběh fotochemických reakcí. Vypočtené hodnoty jsou zaokrouhleny na celá čísla.

Počet kvant

Vlnová délka

Energie kvant

8
8
12
12

680
520
680
520

1408
1840
2112
2760

Účinnost přeměny v % pro produkt
2(NADPH+H+) + 3ATP
{HCOH}
43
33
33
25
28
22
22
17

U listů vyšších rostlin provozujících fotosyntézu ve vzduchu se začíná nasycení
projevovat při poměrně nízkých ozářenostech (okolo 500 µE.m–2s–1), poněvadž koncentrace CO2 ve vzduchu zdaleka nepostačuje pro plnou rychlost karboxylačních reakcí.
Proto je fotosyntéza listů při průměrných ozářenostech vždy souběžně limitována také
koncentrací CO2. O kolik se sníží účinnost využití zářivé energie, to je (zhruba řečeno)
přímo úměrné tomu, kolikrát je překročeno nasycení fotosyntézy. V jednoduchém
Blackmanově modelu je prostě všechno záření pohlcené nad prahem nasycení ztraceno.
V průměru za vegetační sezonu dopadne asi polovina z úhrnu záření v hustotách toku
fotonů převyšujících nasycení fotosyntézy světlem a maximální hodnoty ozářenosti dosahují čtyřnásobku až pětinásobku saturační hodnoty. Z celkového rozdělení dopadlých
hustot toku fotonů fotosynteticky účinných vlnových délek plyne, že průměrné snížení
účinnosti bude odpovídat faktoru 0,5 a maximální hodnoty účinnosti fotosyntézy v reálných podmínkách budou tedy 17 % × 0,5, tedy přibližně 8 %.
Tyto hodnoty se obvykle označují jako hrubá fotosyntéza (gross photosynthesis).
Jako čistá fotosyntéza (net photosynthesis) se označují hodnoty rychlosti fotosyntézy
zmenšené o hodnotu rychlosti souběžně s fotosyntézou probíhajícího dýchání fotosyntetického pletiva, která obvykle činí okolo 10 % z rychlosti fotosyntézy. Tato korekce
ovšem silně závisí na typu listu, o nějž jde, a na jeho vývojovém stadiu. U rostoucích
listů a těch, které ještě dotvářejí svůj fotosyntetický aparát je vyšší. Měříme-li rychlost
fotosyntézy suspense jednobuněčných řas musíme obvykle počítat s tím, že u nich během měření probíhají pochody růstu, které spotřebovávají energii a korekce pro nalezení
čisté fotosyntézy bude ještě větší. Totéž platí, když měříme fotosyntetickou produkci sušiny u vyšší rostliny za delší období, např. několik dnů. Musíme pak uvažovat růst rostliny, na který se produkty fotosyntézy používají, přetvářejí se s účinností asi 50 %.
Tímto faktorem budou tedy sníženy hodnoty fotosyntetické produkce.
U jednobuněčných řas je celý organismus fotosyntetickým orgánem. U vyšších
rostlin vztahujeme fotosyntetickou produkci obvykle na jednotku plochy listu. Hodnoty
produkce fotosyntézy za delší období udáváme jako čistý výkon fotosyntézy (net assimilation rate, symbol NAR). Je to počet gramů sušiny vytvořené 1 m2 listové plochy
za den, tedy hodnoty s rozměrem g.m–2.d–1.

6.2.3 SKUTEČNÉ RYCHLOSTI FOTOSYNTÉZY A HODNOTY
FOTOSYNTÉZY. SPECIFICKÁ RYCHLOST RŮSTU
K základním hodnotám průměrných rychlostí fotosyntézy, vztaženým na různé
základy, vedou tyto úvahy:
-2 -1
-2
Zvolíme za průměrnou hodnotu ozářenosti 1000 µE.m .s (= 200 W.m )
a účinnost přeměny záření 5 %. Obsah energie v jednouhlíkovém článku sacharidu
{CH2O} je 470 kJ.mol–1 (nebo 15,6 kJ.g–1 sacharidu). Rychlost fotosyntézy bude
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200 [J.m–2.s–1] × 0,05 : 470000 [J mol–1] = 21,3 µmol.m–2.s–1
přičemž µmol platí jak pro CO2 pohlcený, tak pro {CH2O} vzniklý. Rychlost můžeme
také vyjádřit v jiných jednotkách, např. v g(CO2).m–2.h–1, což bude
21,3 [µmol(CO2).m–2.s–1.] ×[44 [µg.µmol–1] x 3600 [s.h–1] = 3,37 g (CO2).m–2.h–1.
Počítáme-li průměrnou hodnotu molekulové hmotnosti sušiny na jeden uhlík 30, pak
produkce sušiny při této rychlosti bude 2,3 g.m–2.h–1.
Tyto hodnoty odpovídají průměrným hodnotám z nejrůznějších měření. Zhruba
také dobře souhlasí s údaji o fotochemické aktivitě izolovaných thylakoidů. Velmi dobré
rychlosti naměřené pro Hillovu reakci nebo pro reakce fotosystému 1 jsou
400 µmol(e–).mg–1.(Chl).h–1 nebo, vyjádřeno v jiných jednotkách
100 nmol(e–).µmol–1(Chl).s–1
přičemž maximální vyjímečně naměřené hodnoty jsou asi 2,5 krát vyšší. Protože průměrný list uvažovaný výše má 500 mg Chl na 1 m2, odpovídá
400 µmol(e–).mg–1(Chl).h–1 hodnotě
200 mmol(e–).m–2.h–1.
Počítáme-li, že se musí přenést čtyři elektrony na redukci 1 molekuly CO2, pak
to odpovídá rychlosti 200 : 4 = 50 mmol CO2 čili 50 x 44 = 2200 mg tj. 2,2 g.m–2.h–1.
To je hodnota o něco nižší než k jaké jsme dospěli v předchozím odstavci, lze to ovšem
pochopit, poněvadž jsme vycházeli z měření na izolovaných thylakoidech, jejichž účinnost je izolací poněkud snížena.
Z výše uvedených hodnot je ještě významné vyjádření rychlosti fotosyntézy
vztažené na jednotku množství chlorofylu, to je
100 µmol(CO2).mg–1(Chl).h–1–1 nebo
25 nmol(CO2).µmol–1(Chl).s .
To dobře souhlasí s průměrnými hodnotami, naměřenými pro velké rychlosti
fotosyntézy, tj. okolo
40 nmol(CO2).µmol–1(Chl).s–1 a
6 mg (CO2).µmol–1(Chl).h–1.
Další údaj, který lze z hodnot rychlosti fotosyntézy vztažených na jednotkové
množství chlorofylu vypočíst, je rychlost obratu pro jedno reakční centrum. Protože jak
ve fotosystému I tak ve fotosystému II připadá na jedno reakční centrum asi 300 molekul chlorofylu, úhrnem na jedno z nich připadá molekul 600. Proto
4
100 nmol(e–).µmol–1(Chl).s–1 × 600 dává 6 × 10 nmol čili
60 µmol(e–1).µmol–1(RC).s–1.
To znamená, že při těchto průměrných velkých rychlostech fotosyntézy má reakční centrum průměrnou rychlost obratu 15 ms. Z jiných měření se ví, že omezující reakce pro rychlost membránových pochodů je reoxidace plastochinolu cyt b6 /f komplexem, jejíž charakteristický čas je asi 2 ms. Při průměrných velkých rychlostech fotosyntézy tedy reakční centra zdaleka neběží na plnou rychlost možnou u membránových pochodů.
Nakonec můžeme přejít k denním hodnotám produkce sušiny čili k hodnotám
čistého výkonu fotosyntézy. Ty se můžeme pokusit odhadnout z dále uvedených veličin
(zde již neuvádím jen jednu charakteristickou hodnotu, ale jisté rozpětí, nebo
ve skutečnosti jsou tyto hodnoty velmi proměnlivé:
(a) průměrný denní úhrn dopadlého fotosynteticky účinného záření na plochu 1 m2
ve středních měsících vegetačního období, se v mírném pásmu pohybuje, podle klimatických a meteorologických podmínek, mezi 5 a 10 MJ.m–2.d–1 ;
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(b) průměrná účinnost fotosyntetického růstu (přeměny energie záření ve hmotu, z níž
sestává tělo rostlin), která se podle druhu rostliny a průměrné ozářenosti pohybuje mezi
1,5 a 2,5 %;
(c) střední obsah energie v suché hmotě rostliny, pro nějž se nejčastěji bere hodnota
17,5 kJ.g–1.
Z toho vycházejí pro kombinace nižších ozářeností a vyšších účinností a naopak,
hodnoty čistého výkonu fotosyntézy (NAR) mezi 5 a 10 g.m–2.d–1. Toto rozpětí potvrzují také výsledky růstové analýzy pro rostliny rostoucí za dobrých podmínek.
Obr. 6.2-3. Grafické znázornění
výsledků získaných z matematického modelu Dr. J. Simmera, které ukazuje výškový profil struktury a funkce fotosyntetického aparátu v porostu rákosu. Pro každou
ze šesti výškových vrstev listoví
jsou vypočteny tyto hodnoty:
LAI - poměrná pokryvnost listoví
[m2 (listové plochy)/ m2 (půdy)]
IRR - množství pohlceného záření
W.m–2 (listové plochy)
PHT - rychlost
fotosyntézy
na jednotku plochy listů [µmol
(CO2).m–2.s–1]
PHT*LAI - rychlost fotosyntézy
v celé vrstvě listoví nad 1 m2

Obr. 6.2-4. Produkční charakteristiky porostu kukuřice v době mléčné zralosti (srpen). 1 - LAI a transmise záření porostem; 2 - suchá hmota: osy (bílé sloupečky při ose Y), pochvy listů (černé úseky), listové
čepele (bílé úseky), klasy (tečkovaně); 3 - rychlost fotosyntézy (bílé sloupečky) a dýchání (šrafovaně)
v jednotlivých vrstvách porostu nad 1 m2 půdy; 4 - množství asimilátů vytvořených za den v jednotlivých
vrstvách porostu. Údaje v částech 1 až 3 se vztahují na polední hodiny při přímém slunečním záření; údaje
v části 4 na produkci za celý jasný den.

Z NAR můžeme dále odvodit pravděpodobné hodnoty RGR, specifické (relativní) rychlosti růstu, které mají ve skutečnosti opět velké rozpětí, na němž se podílí povaha rostliny, hodnoty NAR jichž dosahuje a její poměrné olistění (leaf area ratio, LAR,
rozloha listové plochy na jednotku hmotnosti sušiny celé rostliny). Budeme zde uvažovat, že
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LAR se pohybuje mezi 3 a 8 m2.kg–1 a
NAR se pohybuje mezi 5 a 15 g.m–2.d–1 .
Specifická rychlost růstu se při různých kombinacích těchto hodnot bude pohybovat mezi 0,015 a 0,12 d–1 (g.g–1, tj. gramů přírůstku na gram sušiny rostliny se z rozměru veličiny vynechává).
Když rostliny vytvoří porost a jejich listy souvislý zápoj listoví, bývá úhrnná
plocha listů nad 1 m2 půdy větší než 1 m2. Poměrový index listové plochy, LAI (leaf
area index), bezrozměrné číslo, které udává, kolik m2 listové plochy porost vytvořil nad
1 m2 půdy, dosahuje hodnot 3 až 9, nejčastěji se v době plného rozvoje listového zápoje
pohybuje mezi 4 a 6. Fotosyntetický výkon jednotlivých vrstev listů se sčítá. Vertikální
profil rozložení listoví, množství absorbovaného záření a fotosyntetické produkce v jednotlivých vrstvách má v takových porostech charakteristický průběh (obr. 6.2-3
a 6.2-4). Ten má některé znaky obecné, ale v podrobnostech je významně spoluurčován
povahou rostliny, tvarem a postavením jejích listů a v neposlední řadě také hustotou porostu.

Obr. 6.2-5. Rychlost fotosyntézy zapojeného porostu
různých polních plodin jako funkce ozářenosti. Fotosyntéza se měřila v polních asimilačních komorách
na porostech dobře zásobených vodou a živinami.

Obr. 6.2-6. Absorpce záření ve vodní nádrži
a rychlost fotosyntézy fytoplanktonu v různých
hloubkách. U hladiny je záření nadbytek a fotosyntetická produkce snížená.

Závislost rychlosti fotosyntézy na ozářenosti pro takový porost je dána integrálem rychlostí v jednotlivých vrstvách s ohledem na snižující se ozářenost. Taková křivka
má podstatně vyšší práh nasycení než fotosyntéza jednoho listu (obr. 6.2-5). Úhrnná
rychlost fotosyntézy pro takový porost dosahuje často
6 až 8 g(CO2).m–2.h–1
(rychlost se zde vztahuje na 1 m2 půdy zaujaté porostem) a denní úhrny se pohybují za dobrých podmínek
od 15 g(CO2).m–2.d–1 výše a mohou dosahovat až 70 g.m–2.d–1.
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U kultur
řas, jejichž tlouštka vrstvy suspense a její hustota jsou kombinovány
2
tak, že na 1 m plochy kultury připadá 100 g jejich sušiny a asi 3 g Chl, činí denní přírůstky v našich klimatických podmínkách
průměrně 15 g.m–2.d–1 a mohou dosahovat až 40 g.m–2.d–1.
Také v přírodních populacích řas bývá závislost absorpce záření a fotosyntetické produkce obdobnou funkcí hloubky (vzdálenosti od hladiny), jako je u porostů vyšších
rostlin funkcí vzdálenosti od povrchu porostu. Obecný příklad takových křivek je
na Obr.6.2-6.

6.3

RŮST A VÝVOJ ÚSTROJÍ PRO FOTOSYNTÉZU

6.3.1 ČASOVÝ A PROSTOROVÝ ROZVRH ZAKLÁDÁNÍ LISTŮ
Na vegetačním vrcholu se tvoří zárodky listů s velkou pravidelností (Obr. 6.3-1).
Se stejnou pravidelností se dále vyvíjejí. Zakládání listů lze proto použít jako fyziologické hodiny. Časový úsek mezi založením dvou následujících listů se nazývá plastochron. Při příznivých podmínkách vývoje klíční rostliny trvá obvykle něco mezi jedním
a několika málo dny. Jako
rychlost růstu obecně, závisí
i trvání
plastochronu
na teplotě. Při kolísání teploty
kolísá i plastochron, ale vztáhneme-li jiný růstový pochod,
např. růst listu do délky či
do plochy, na plastochronový
čas, dostaneme i při kolísající
teplotě
hladké
křivky
(Obr. 6.3-2 a 6.3-3).
V morfologii se lze poučit
o tom, že zakládání listů je také prostorově přesně řízené
(Obr. 6.3-4). Vznikají tak vzory rozmístění listů kolem osy,
Obr. 6.3-1. Průřez vegetačním vrcholem lomikamene
které lze vyjářit matematický(Saqxifraga spec), ukazující polohu listových základů na gemi vzorci. Velmi dobře jsou
netické spirále (pořadí označeno číslicemi).
známé např. ze šišek jehličnanů. Zde jen připomeňme, že v
úvahách o příčinách této pravidelnosti se jako jedna možnost předpokládají brzdivé zóny kolem každého základu listu. Nové základy pak vznikají tam, kde mezi brzdivými
zónami předchozích listů vznikne mezera (Obr. 6.3-5).
Pozoruhodné je, že v prvých fázích vývoje rostliny plastochron nezávisí na
osvětlení (pokud má rostlinka z čeho růst). Ve tmě klíčící prýt bramboru vytváří základy
listů ve stejných časových odstupech jako na světle (obr. 6.3-6). Ve tmě se ale dále nevyvíjejí, celý prýt má vytáhlý charakter a není zelený, říkáme, že je etiolovaný. Změna
tvaru i nepřítomnost chlorofylu jsou důsledkem toho, že se neuplatní morfogenetické
účinky světla. Podobné průběhy zakládání listů nezávislé na světle lze pozorovat
i u jiných rostlin. Po určité době vývoje rostliny ve tmě se však zakládání listů zastavuje
(obr. 6.3-7 a 6.3-8).
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Obr. 6.3-2. Růst plochy listu řepeně (Xanthium strumarium) jako funkce plastochronového indexu. Růst je (přibližně) do PI = 3
exponenciální, pak se zpomaluje a při PI = 6
ustává.

Obr. 6.3-3. Nárůst počtu buněk v listu řepeně jako funkce
plastochronového indexu. Růst je exponenciální až
do hodnoty PI ≅ 3 a pak náhle ustává. 0 na ose PI označuje
okamžik, kdy se listová čepel uvolní z pupenu. Body jsou
průměry z více měření na téže rostlině; rozptyl udán krátkými úsečkami.

Obr. 6.3-4. Přízemní růžice listů jitrocele široko- Obr. 6.3-5. Fylotaxe na vegetačním vrcholu kapralistého (Plantago major), jejíž fylotaxe se řídí di- diny Dryopteris sp. Obrázek ukazuje výklad opírající se o brzdící okruhy. P1, P2 atd. poloha listových
vergenčním zlomkem 3/8.
základů, číslice označují pořadí. Dvojitá čárkovaná
kružnice označuje hranici vlastního vegetačního vrcholu. I1, I2 označují mezery mezi brzdícími zónami, kde vzniknou další základy listů.
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Obr. 6.3-7. Tvorba listových základů u hrachu (Pisum
sativum) na světle, ve tmě a při přenosu ze tmy do světla
po 10 a 17 dnech. Hrách má již v semeni šest listových
základů.

Obr. 6.3-6. Etiolovaná (vlevo) a na světle
rostoucí rostlina bramboru jsou stejně staré.
Založily také stejný počet listů, které se u eti- Obr. 6.3-8. Tvorba listových základů u hrachu ve tmě,
olované rostliny nevyvinuly. Plastochron má na světle a při přenosu ze světla do tmy po 10, 16, 20 a
však u obou tutéž délku.
22 dnech.

6.3.2 VLIV SVĚTLA NA VÝVOJ CHLOROPLASTŮ
Vliv světla na vývoj rostlin (fotomorfogeneze) se podrobně probírá v kapitolách
2 a 10. Zde jde jen o pochody zásadního významu pro vznik chloroplastů.
Krytosemenné rostliny, které klíčily bez přístupu světla, nemají chlorofyl,
a nazýváme je etiolované. Je tomu tak proto, že (před)poslední krok syntézy chlorofylu
je vázán na světlo. Tímto krokem je redukce (proto)chlorofylidové molekuly
na (proto)chlorofyl. Je to redukce dvojné vazby na pyrolovém kruhu 4, k níž dochází
v komplexu barviva s bílkovinou a to právě jen, když je ve světlem excitovaném stavu.
Fotochemická reakce je jedinou cestou pro vznik funkčního chlorofylu jen
u krytosemenných rostlin. Bakterie, sinice, řasy, mechorosty a kapradiny redukují (proto)chlorofylid bez účasti světla a vytvářejí tedy ve tmě normální fotosyntetický aparát. U
nahosemenných může klíční rostlina ve tmě vytvořit zelené dělohy a prvé jehlice, k zelenání dalších částí rostliny už potřebuje světlo.
Schopnost redukovat (proto)chlorofylid ve tmě je zřejmě vázána na jinou formu
bílkovinného nosiče a tato bílkovina se ztrácí jednoduchou mutací. Svědčí o tom skutečnost, že existují mutanti různých řas (Chlamydomonas, Scenedesmus aj.), kteří také
ve tmě netvoří chlorofyl. Ti se stali velmi cenným nástrojem pro studium posledních
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kroků biosyntézy chlorofylu, ale ještě více pro vztahy různých pochodů při vzniku normálních chloroplastů z proplastidů. Na proplastidy se u nich zredukují chloroplasty,
pěstujeme-li jejich populace ve tmě na organickém substrátu. Proplastidy jsou velmi
drobné, obsahují jen několik droboučkých thylakoidů, ale stále si zachovávají plnou genetickou výbavu a jsou schopny začít tvořit plně funkční chloroplasty, jakmile se buňky
dostanou na světlo. Podobně se chovají také normální populace různých druhů rodu
Euglena. Pěstujeme-li je ve tmě na organické živné půdě, jejich chloroplasty zakrní
a buňky jsou zcela bezbarvé. Když se pak populace bezbarvých buněk vystaví na světlo,
navodí se synchronní zelenání buněk a diferenciace funkčních chloroplastů.

Obr. 6.3-9. (A) Vývoj chloroplastu z proplastidu v listech vyšší rostliny na světle (levá větev, bílé šipky).
Ve tmě (pravá větev, černé šipky) se vytváří bezchlorofylový etioplast s malým množstvím thylakoidních
membrán a s mohutným prolamelárním tělískem. Po osvětlení (60 h) přechází v chloroplast. Střední větev
(pruhovaná šipka): Po 36, 40, 44 a 48 hodinách dostaly rostliny krátký puls červeného světla. Aktivovaný
fytochrom navozuje vývoj mohutných etioplastů, které se v trvalém osvětlení velmi rychle mění v chloroplasty. — (B) Různé typy chromoplastů výrazně zabarvených karotenoidy, v něž se chloroplasty mění
v květech a ve stárnoucích listech na podzim.

U vyšších rostlin vývoj chloroplastů začíná při normálním vývoji klíční rostliny
také z drobných proplastidů (obr. 6.3-9 a 6.3-10). Ty jsou přítomny v buňkách embrya
a pak v meristémech klíční rostliny, kde se množí dělením. Chloroplast, jako semiautonomní organela s vlastní DNA, vzniká vždy jen z chloroplastu. Vyvíjí se z proplastidu
růstem za intensivní tvorby thylakoidních membrán a enzymových soustav stromatu.
Mnohem výraznější než proplastidy jsou etioplasty, které se vyvíjejí v etiolovaných, tedy ve tmě rostoucích rostlinách (obr. 6.3-9 a 6.3-10). Jsou větší a vytvoří se
v nich složité membránové struktury, tzv. prolamelární tělísko, v němž jsou nahromaděny lipidní materiály na stavbu membrán. Obsahují značné množství karotenoidů
a některé membránové komplexy v malém množství. Když se etiolované rostliny dostanou na světlo, přeměňují se etioplasty velmi rychle v chloroplasty. Již během několika
desítek minut se u nich objevují první fotochemické aktivity. Přeměna etioplastů
na chloroplasty se použila ve stovkách prací, studujících morfogenezi chloroplastů, které přinesly mnoho významných poznatků. Je však třeba pamatovat na to, že není totožná
s normálním vývojem chloroplastů ve vegetačním vrcholu rostoucím na světle.
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Obr.6.3-10. (A) Proplastidy z děloh právě vyklíčené rostliny hořčice (Sinapis alba). Jsou v nich vidět
hojné plastoglobuly obsahující karotenoidy. (B) Etioplasty z týchž klíčních rostlin po třech dnech vývoje
ve tmě. Je vidět výrazné prolamelární tělísko, parakrystalický útvar z lipidních trubic; v nich je vysoká
koncentrace protochlorofylidu vázaného na protochlorofylidreduktasu. (C) Již po krátkém osvětlení se
struktura prolamelárního tělíska rozrušuje a trubice (tubuli) přecházejí v thylakoidní membrány. Všechny
tři fotografie při stejném zvětšení; úsečka v (B) vyznačuje 1 µm.

6.3.3 CHLOROPLAST JAKO SEMIAUTONOMNÍ ORGANELA
Chloroplasty jsou semiautonomní organely s vlastní DNA, která je kruhová
a dvoupramenná. V dalším pro ni používám zkratku clpDNA jako nejvhodnější, často se
označuje také cpDNA, původně se psalo cDNA, ale to se dnes užívá pro klonovanou
DNA. U většiny rostlin obsahuje clpDNA 120 až 160 kbp, ale krajní hodnoty jsou u řas
89 kbp (Codium fragile) a 292 kbp (Chlamydomonas moewusiii). Odpovídající hodnoty
molekulové hmoty pro svrchuuvedené nejčastější velikosti clpDNA jsou 82 až 96 MDa
a délky kruhu jsou 40 až 50 µm. Jedním z charakteristických znaků clpDNA jsou dvě
opakující se, ale protiběžně postavené sekvence (inverted repeats), kodující především
rRNA a několik tRNA (obr. 6.3-11). Jejich obvyklá délka je mezi 20 a 30 kbp, ale
i v této hodnotě jsou velké rozdíly mezi různými druhy sahající od 5 kbp do 76 kbp.
Některým vyšším rostlinám jedna z těchto sekvencí chybí, Euglena gracilis má tři.
Úplná sekvence clpDNA byla nejdříve známa u játrovky Marchantia polymorpha a u tabáku (Nicotiana tabacum). Dnes je již stanovena pro více než deset druhů
rostlin (a řas). Jsou v ní zakódovány chloroplastové rRNA, většina tRNA a pak okolo
sta bílkovin chloroplastu, z čehož je přibližně 80 enzymů stromatu, 20 membránových
bílkovin thylakoidu a několik bílkovin z obalové membrány. Také replikace a přepis
clpDNA má některé zvláštnosti upomínající na prokaryonta.
Chloroplastové ribosomy jsou prokaryotické povahy, mají velikost 70S a jsou
složeny z podjednotky 30S obsahující 16S rRNA a podjednotky 50S obsahující 23S a
5S rRNA. Jsou ještě další zvláštnosti chloroplastové rRNA, které zde nerozvádím.
Chloroplastové ribosomy obsahují okolo 60 různých bílkovin, z nichž přibližně jedna
třetina je kodována v chloroplastu.
V chloroplastu je velmi mnoho kopií DNA, nejčastěji okolo 200. Jsou rozděleny
do 10 až 20 shluků, zvaných nukleoidy. DNA se ne vždy replikuje synchronně s dělením
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chloroplastu a proto se počet kopií v chloroplastu mění. Není vyjímečný případ, že listová buňka má 20 chloroplastů a v každém je 20 nukleoidů s 20 kopiemi clpDNA
v každém. Pak je v buňce 8000 kopií clpDNA. To ukazuje, proč je tak obtížné získat
mutanty mutované v clpDNA. Pro práci s mutacemi se raději používají sinice, které
mají ve svém genomu jen jednu sadu většiny fotosyntetických genů.
Téměř dvakrát tolik bílkovin, co je jich zakódováno v chloroplastu, se jich musí
ke stavbě chloroplastu ještě přijmout z cytoplasmy. Proto se chloroplast může vyvíjet
pouze za dokonalé součinnosti vlastního syntetického aparátu a proteosyntetického aparátu ostatní buňky, řízeného jádrem.

Obr. 6.3-11. Genová mapa chloroplastového genomu (plastomu) tabáku (Nicotiana tabacum). Na vnitřní kružnici je vyznačeno odkud a kam sahají protiběžné opakované sekvence (IRA a IRB, inverted repeat) a kde jsou
velká a malá neopakující se část řetězce (LSC large single copy a SSC short single copy). Na vnější kružnici
jsou protiběžné sekvence vyznačeny tučnou čarou. Geny, které jsou vyznačeny na vnitřní straně kružnice, se přepisují ve směru pohybu hodinových ručiček, geny s označením na vnější straně se přepisují v opačném směru.
Geny pro rRNA jsou označeny sedimentačními konstantami jejich produktu, geny pro tRNA jsou označeny
zkratkou trn, za níž následuje jednopísmenový kod aminokyseliny. Geny, jejichž produkt je znám, jsou označeny
zkratkou produktu, např: atp složky ATPasy, psa složky PS1, psb složky PS2, pet složky cyt b6 /f komplexu, rbcL velké podjednotky RUBISCO, rps a rpl ribosomální bílkoviny, rpo RNA polymerasa. Geny, které obsahují
introny, jsou označeny hvězdičkou.
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Obr. 6.3-12. Schéma thylakoidní membrány ukazující původ (genetické zakódování) jednotlivých bílkovin, které skládají membránové komplexy. Výrazným stínováním (tečkovaně) jsou označeny bílkoviny kódované v chloroplastové DNA. Prázdné obrysy mají bílkoviny kódované v jádře a syntetizované v cytoplasmě. Bílkoviny jsou označeny
názvy svých genů a pokud je známa jejich molekulová hmotnost, je uvedena
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Všechny významné funkční komplexy chloroplastu (fotosystémy, cytochrom b6
/f komplex, ATPasa, RUBISCO) jsou konstruovány z komponent obojího původu.
O ústředním enzymu asimilace CO2, RUBISCO, je všeobecně známo, že jeho velké
podjednotky (viz Kap. 5.1) jsou kódovány v chloroplastové DNA, kdežto malé, kódované v jaderné DNA, se překládají v cytoplasmě a do chloroplastu musí proniknout.
O tom, které součásti komplexů v thylakoidní membráně jsou produkty proteosyntézy
v chloroplastu a které vznikají v cytoplasmě informuje přehledně Obr. 6.3-12.
Rychlost syntézy složek chloroplastového a nukleocytoplasmatického původu
musí být sladěna tak, aby byly k disposici ve správném poměru pro skladbu komplexů.
To zajiš uje několik regulačních mechanismů, mezi nimiž přísluší význačné místo
fytochromovému systému. Zvláště podrobně se tak studovaly skladba světlosběrného
komplexu LHCP a skladba RUBISCO. Stručná informace o hlavních principech těchto
biogenetických regulací je shrnuta v Obr. 6.3-13 a 6.3-14.

Obr. 6.3-13. Dvojí regulace světlem při tvorbě chlorofylproteinových komplexů světlosběrné antény LHC2.
Bílkoviny tohoto komplexu se překládají v cytoplasmě
z mRNA, jejíž přepis v jádře se spouští přechodem fytochromu z inaktivní formy (Pr) na formu aktivní (Pfr).
Prekursory apoproteinů LHC2 se musí dopraviti do
chloroplastu, k čemuž jsou opatřeny směrovacími adresami. Pfr současně spouští také přepis genů pro enzymy
syntetické dráhy chlorofylu (levá větev). Světlem řízená
je konečně také samotná syntéza chlorofylu. Její poslední stupeň, je enzymatická redukce, k níž dochází
jen na chlorofylové molekule, která je excitována pohlcením kvanta záření.
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Obr.6.3-14. Při vzniku ribulosobisfosfátkarboxylasy-oxygenasy spouští aktivní forma fytochromu přepis jak jaderných genů pro malou
podjednotku (small subunit, SSU) tak chloroplastových genů pro velkou podjednotku (large subunit, LSU). Skladbě holoenzymu napomáhá vazebný protein nazývaný chaperon 60
(Ch60), který je také kódován v jádře, syntetizuje se v cytoplasmě a prostupuje do chloroplastu veden transitní sekvencí, která se v
chloroplastu odštěpí.
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5. ENZYMOVÉ REAKCE FOTOSYNTÉZY
5.1. CALVINŮV CYKLUS
Oxid uhličitý vstupuje do organické vazby a redukuje se v reduktivním pentosovém cyklu (PRC, pentose reducing cycle), který se také nazývá fotosyntetický cyklus
redukce oxidu uhličitého (PCRC, photosynthetic carbon reduction cycle), nebo prostě
Calvinův cyklus. Melvin Calvin se spolupracovníky A.A. Bensonem a J.A. Basshamem
v Berkeley (California, USA) v padesátých letech s použitím isotopem značeného 14CO2
vystopovali sled těchto reakcí (cestu oxidu uhličitého) ve fotosyntéze. Nobelova cena
za tuto práci byla udělena M. Calvinovi v r. 1962.
Radioaktivní 14CO2 byl jednou z podmínek, aby se složitý sled reakcí dal analyzovat. Druhou byla papírová chromatografie, která umožnila dělit rychle a spolehlivě
produkty asimilačních reakcí. Calvin se spolupracovníky použili kultury řasy Chlorella
v aparatuře, která umožňovala rychlé zavedení 14CO2 a rychlý (v sekundových intervalech) odběr vzorku a jeho usmrcení ve vroucím alkoholu. Při delších ozářeních se
na chromatogramech objevovalo velké množství značených sloučenin, mezi nimiž byly
organické kyseliny, aminokyseliny, ale hlavně fosforylované sacharidy. Se zkracováním
doby ozáření se počet sloučenin zmenšoval, až při exposici 2s (Obr. 5.1-1) převládl
fosfoglycerát. Ten byl soustavnými pokusy bezpečně určen jako prvý produkt fixace
CO2. Když byla kultura asimilující 14CO2 zatemněna a odebíraly se vzorky ve tmě
(Obr. 5.1-2A) poklesla po zatemnění prudce koncentrace ribulosabisfosfátu (RuBP) a
koncentrace glyceraldehydfosfátu (GAP) úměrně stoupla. Dále se ve tmě GAP zpracovává jen pomalu (oxidací a přeměnou na alanin). Když se během ozáření snížila prudce
koncentrace CO2, klesla naopak koncentrace GAP a koncentrace ribulosabisfosfátu
stoupla (Obr. 5.1-2B). Z takových a podobných pokusů se sestavilo schéma, které nese
název Calvinův cyklus. Je uvedeno na obr. 5.1-3, povaha jednotlivých reakcí je charakterizována v tab. 5.1-1.

Obr. 5.1-1. Autoradiografie dvojrozměrných papírových chromatogramů sloučenin, které se označily
14
C, když byla kultura řasy Chlorella vystavena
po různě dlouhou dobu 14CO2. Délka exposice je
uvedena na jednotlivých chromatogramech, u skvrn
jsou názvy sloučenin. Vysoká aktivita fosfoglycerátu (PGA) při exposici 5 s ukazuje, že je prvým
produktem karboxylace.
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Obr. 5.1-2. Změny ve velikosti poolů ribulosabisfosfátu (RuBP, plné kroužky) a glyceraldehydfosfátu
(GAP, prázdné kroužky) po náhlé změně podmínek ve fotosyntetizující kultuře řasy Chlorella. V části A
byl fotosyntetizující kultuře v čase 0 přidán 14CO2. Když značení obou sloučenin dosáhlo stálé hodnoty,
bylo zhasnuto světlo. V části B byla kultuře fotosyntetizující v ustáleném stavu náhle snížena koncentrace
CO2.

Obr. 5.1-3. Pentosový redukční cyklus, Calvinův cyklus. Počet čar v šipkách udává, kolikrát musí daná
reakce proběhnout , aby vznikla jedna molekula GA3P ze tří molekul CO2. Čísla u jednotlivých reakcí
odpovídají číslům v Tabulce 5.1-1, v níž jsou uvedeny popisy reakcí a názvy enzymů, které je katalyzují.
Vysvětlení zkratek: RuBP - ribulosa-1,5-bisfosfát; BPGA - 1,3-bisfosfoglycerát;
GA3P 3-fosfoglyceraldehyd; FBP - fruktosa-1,6-bisfosfát; SBP - sedoheptulosa-1,7-bisfosfát; P v kroužku je
-PO32– , TPP - thiaminpyrofosfát..
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Tab. 5.1-1. Popis jednotlivých reakcí Calvinova cyklu a názvy enzymů, které je katalyzují. Čísla odkazují
k číslování reakcí Calvinova cyklu v Obr. 5.1-3. V legendě k tomuto obrázku jsou uvedeny plné názvy
meziproduktů, které jsou v obrázku označeny zkratkami.
(1) Ribulosa-1,5-bisfosfátkarboxylasa

ribulosa-1,5-bisfosfát + CO2 + H2O → 2(3-fosfoglycerát) + 2H+
(2) Fosfoglycerátkinasa
3-fosfoglycerát + ATP → 1,3-bisfosfoglycerát + ADP
(3) NADP:glyceraldehyd-3-fosfátdehydrogenasa
1,3-bisfosfoglycerát + NADPH + H+ → glyceraldehyd-3-fosfát + NADP+ + HPO42–
(4) Triosafosfátisomerasa
glyceraldehyd-3-fosfát → dihydroxyaceton-3-fosfát
(5) Aldolasa
glyceraldehyd-3-fosfát + dihydroxyaceton-3-fosfát → fruktosa-1,6-bisfosfát
(6) Fruktosa-1,6-bisfosfátfosfatasa
fruktosa-1,6-bisfosfát + H2O →fruktosa-6-fosfát + HPO42–
(7) Transketolasa
fruktosa-6-fosfát + glyceraldehyd-3-fosfát → erythrosa-4-fosfát + xylulosa-5-fosfát
(8) Aldolasa
erythrosa-4-fosfát + dihydroxyaceton-3-fosfát → sedoheptulosa-1,7-bisfosfát
(9) Sedoheptulosa-1,7-bisfosfátfosfatasa
sedoheptulosa-1,7-bisfosfát + H2O → sedoheptulosa-7-fosfát + HPO42–
(10) Transketolasa
sedoheptulosa-7-fosfát + glyceraldehyd-3-fosfát → ribosa-5-fosfát + xylulosa-5-fosfát
(11) Ribulosa-5-fosfátepimerasa
xylulosa-5-fosfát → ribulosa-5-fosfát
(12) Ribosa-5-fosfátisomerasa
ribosa-5-fosfát → ribulosa-5-fosfát
(13) Ribulosa-5-fosfátkinasa
ribulosa-5-fosfát + ATP → ribulosa-1,5-bisfosfát + ADP + H+
Ústřední reakcí cyklu [1, čísly v hranatých závorkách se dále odvoláváme na čísla reakcí v Obr. 5.1-3] je karboxylace ribulosa-(1,5)-bisfosfátu (RuBP), kterou vznikají dvě molekuly
3–fosfoglycerátu (PGA). Karboxylace probíhá v těchto krocích: RuBP (1 v rovnici pod tímto
odstavcem) se naváže fosfátovými skupinami na basické aminokyseliny (lysin) enzymu, při
čemž RuBP přejde na endiolovou formu (2). Negativně nabitý druhý atom uhlíku endiolové
molekuly se naváže s positivním atomem C z CO2 a vznikne 2-karboxy-3-ketoarabinitol-1,5bisfosfát (3). Na něj se naváže OH– z vody a produkt (4) se rozpadá na dvě PGA (5). Sled
reakcí je tento:
CH 2OPO 3 2
HO
CH2OPO 32

_

CH2OPO 32

C

O

C

OH

H

C

OH

C

OH

H

C

OH

C

OH

CH2OPO 32

H
_

CH2OPO 32

_

CH2OPO 32
CO 2

HO

H+
_

H

C

COO

C

O

C

OH

_

_

CH2OPO 32

CH2OPO 32
H2O

_

HO

C

COO

HO

C

OH

H

C

OH

_

C

H

COO

_

_

CH2OPO 32

H+
_

COO
H

C

_

OH

CH 2OPO 3 2

(1)

(2)

(3)

3

(4)

_

(5)

_

FYZIOLOGIE ROSTLIN

5. ENZYMOVÉ REAKCE FOTOSYNTÉZY

Šetlík, Seidlová, Šantrůček

PGA se dále fosforyluje [2] na kyselinu 1,3-bisfosfoglycerovou (1,3-bisPGA),
a tím se aktivuje pro redukci [3] na glyceraldehydfosfát (při níž se jedna fosfátová skupina odhydrolyzuje a nahradí vodíkem). Glyceraldehydfosfát (GAP) je v rovnováze [4]
s fosfátem druhé triosy dihydroxyacetonfosfátem (DHAP). Kondensací obou triosafosfátů [5] vznikne fruktosabisfosfát (FBP) a jeho defosforylací [6] fruktosamonofosfát
(F6P). F6P se může přeměnit [14] na glukosamonofosfát (G6P), který se využije
pro polymeraci na zásobní škrob; GAP se může vynésti z chloroplastu [15] a v cytoplasmě slouží k syntéze sacharosy. GAP, DHAP a G6P vstupují také do složitého
cyklu transketolačních reakcí [7 až 10], jehož výsledkem je regenerace pentosového
akceptoru.
Úhrnná stechiometrie cyklu pro vznik jedné molekuly hexosy tedy je:

Jak složitou soustavou reakcí se tato stechiometrie v pentosovém redukčním cyklu dodržuje ukazuje názorně schéma na Obr. 5.1-4.
Obr. 5.1-4. Stechiometrie Calvinova
cyklu. Karboxylací tří molekul RuBP
vznikne šest molekul triosy. Z toho
jedna je čistý výtěžek, opouští cyklus
a využije se k libovolným dalším
syntézám. Pět zbývajících trios (5 × 3
uhlíků) slouží k regeneraci tří pentos
(3 × 5 uhlíků). Použijí se k tomu tři
molekuly GAP a dvě DHAP (dihydroxyacetonfosfát). Čísla napsaná v
šipkách značí počet uhlíků daného
sacharidu. Konečný výsledek zajišťují tyto kondensační a transketolační
reakce: 3 + 3 →6; 6 + 3 → 5 + 4;
4 + 3 → 7; 7 + 3 → 5 + 5.

Calvinův cyklus můžeme rozdělit na tři hlavní oddíly: (1) reakce karboxylační
[1 v Obr. 5.1-3]]; (2) redukce
karboxylačního produktu [2 a
3]; (3) reakce regenerující
karboxylační akceptor, tj. ribulosabisfosfát [4 až 13]. Z
regeneračního cyklu odtékají
v přiměřeném množství také
konečné produkty Calvinova
cyklu, což jsou fosfáty hexos a trios.
Od fotochemické části fotosyntézy potřebuje cyklus při fixaci a redukci jedné
molekuly CO2: 1 ATP na fosforylaci RuP → RuBP a 2 ATP na fosforylaci
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2 PGA → 2 diPGA, celkem tedy 3 ATP. Na redukci dvou molekul diPGA na GAP jsou
třeba 2 molekuly NADPH + H+. Úhrnem je tedy zapotřebí 2 (NADPH+H+) + 3 ATP.
Obr. 5.1-5. Schématické znázornění struktury ribulosabisfosfátkarboxylasy. A - uspořádání
velkých (VP) a malých (MP)
podjednotek.
B - podrobnější
obraz, opřený o výsledky rentgenové strukturní analýzy. Vyznačeny jsou hlavní (B) a N-koncové
(N) části hlavních podjednotek a
D-E-tunely.

Základní karboxylační reakci, kterou oxid
uhličitý vstupuje do organických sloučenin katalysuje enzym ribulosabisfosfátkarboxylasa. Má tuto
úlohu u všech organismů s
oxygenní fotosyntézou a u
většiny ostatních autotrofních organismů (o výjimkách dále). Enzym tvoří
polovinu rozpustných bílkovin v buňkách listů a je
nejhojnějším enzymem i
nejhojnější bílkovinou na
Zemi.
U všech organismů
oxygenní fotosyntézy má
ribulosabisfosfátkarboxylasa také shodnou strukturu
(viz obr. 5.1-5). Skládá se z
8 velkých podjednotek (55
kDa, kódovány v chloroplastu) a 8 malých podjednotek (15 kDa, kódovány
v jádře). Velké podjednotky
mají sled aminokyselin téměř shodný u všech vyšších rostlin. Každá má N-terminální
část, označovanou N a hlavní část, označovanou B. Šroubovice α a listy β tvoří tzv. α-βtunely. Aktivní centrum je blízko ústí jednoho tunelu; bodové mutace v blízkosti aktivního centra silně snižují aktivitu. To platí zejména o dvou lysinových zbytcích na části B
a jednom glutaminu na části N sousední podjednotky. Avšak celý sled aminokyselin
těch úseků listů ß, které leží u ústí tunelů je většinou shodný u nejrůznějších organismů.
Malé podjednotky pravděpodobně jen vytvářejí kvarterní strukturu enzymu, ale
neobsahují katalytická místa; sledy jejich aminokyselin jsou proměnlivé. Ribulosabisfosfátkarboxylasa některých fotosyntetických bakterií má menší počet podjednotek
než 8. Tak např. u Rhodospirillum rubrum se skládá pouze ze 2 velkých podjednotek.
Ribulosobisfosfátkarboxylasa má také aktivitu oxygenasovou. Na týž uhlík,
na který se váže CO2 se také může navázat O2 za vzniku PGA a fosfoglykolátu:
5
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Vzhledem k oxygenasové aktivitě nazývá se dnes enzym obvykle ribulosabisfosfátkarboxylasa-oxygenasa a často se pro něj používá zkratky RUBISCO.
Oxygenační mechanismus není dosud dostatečně objasněn. Zejména se neví, jak
se kyslík aktivuje. Nexistuje totiž jiný oxygenační enzym, který by neměl jako aktivátor
Fe-hem, nebo jinou obdobnou skupinu. V pokusech s kyslíkem a vodou, které byly
označeny hmotovými isotopy kyslíku, se zjistilo, že do karboxylu glykolátu vstupuje
jeden atom z kyslíkové molekuly, druhý se redukuje na vodu. Do karboxylu PGA
vstoupí kyslík z vody.
Oxygenační aktivita je vlastností všech dosud zkoumaných forem RUBISCO,
i těch, které se izolují z anaerobních autotrofních bakterií. Je pravděpodobně důsledkem
toho, že se tento enzym vyvíjel hned na počátku vývoje života na Zemi v prostředí bez
kyslíku. Tak se všeobecně rozšířil enzym, u nějž struktura aktivního centra pro karboxylaci předurčuje také jeho oxygenasovou aktivitu. Když se objevil v atmosféře kyslík,
nebyly již fotosyntetické organismy schopny vývojem oxygenasovou aktivitu oslabit.
Ani v laboratorních pokusech nebyla dosud nalezena cílená mutace, která by změnila
poměr oxygenasové a karboxylasové aktitivy. O důsledcích oxygenasové aktivity se píše
v dalším oddíle věnovaném fotorespiraci.
Zelené sirné fotosyntetické bakterie nemají RUBISCO a používají reduktivní
(obrácený) citrátový (Krebsův) cyklus. Je to opačně běžící sled reakcí, které v obvyklém
pořadí (známém jako Krebsův cyklus, nebo cyklus kyseliny citronové) rozkládají při
dýchání dvojuhlíkaté zbytky organických sloučenin na CO2 za vzniku redukovaného
koenzymu NADH. V obvyklém směru probíhající Krebsův cyklus je sledem dehydrogenací a dekarboxylací; obrácený cyklus naopak zahrnuje reduktivní karboxylace. Přitom
meziprodukty obou cyklů jsou tytéž, avšak nejvýznamnější reakce, které jsou prakticky
nevratné jsou katalysovány různými enzymy v jednom a v druhém směru (viz
Obr. 5.1-6).
Obrácený Krebsův cyklus používají při svém fotoheterotrofním životě také purpurové nesirné bakterie, pokud je pěstujeme na organickém substrátu (např. kys. jantarová) bez dodávky CO2. Jantaran (sukcinát) používají nejprve jako zdroj elektronů pro
fotosyntetickou reakci, přičemž jej oxidují na fumarát. Ten pak obráceným Krebsovým
cyklem zužitkují pro stavbu organických molekul.
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Obr. 5.1-6. A - Reduktivní citrátový cyklus. Tuto metabolickou dráhu používá pro asimilaci CO2 místo
Calvinova cyklu několik druhů zelených sirných bakterií. Je to jediný způsob vázání CO2 odlišný
od Calvinova cyklu. Je to vlastně Krebsův cyklus, jehož reakce probíhají v opačném směru. Některé
z nich jsou katalyzovány enzymy odlišnými od enzymů Krebsova cyklu. Jsou to:(1) pyruvát Pi dikinasa;
(2) pyruvát syntetasa; (3) citrát lyasa; (4) 2-oxoglutarát syntetasa (FDR znamená redukovaný feredoxin).
V části (B) je pro srovnání uveden normální Krebsův cyklus.

5.2. FOTORESPIRACE
5.2.1. FOTORESPIRAČNÍ CYKLUS
Fotorespirace je důsledkem oxygenasové aktivity RUBISCO. Na rozdíl od karboxylasy oxygenasa dává vznik jedné molekule fosfoglycerátu a jedné molekule fosfoglykolátu. Fosfoglycerát se po redukci může zapojit do Calvinova cyklu. Fosfoglykolát
se v asimilačních buňkách v listech vyšších rostlin dále zpracovává složitým cyklem
reakcí. Je to tzv. fotorespirační cyklus, označovaný PCOC (photorespiratory carbon oxidation cycle). Je pozoruhodný tím, že při něm dochází ke kooperaci enzymů ve třech
organelách, jak je to znázorněno na Obr. 5.2-1 a popsáno v tab. 5.2-1. Tato soustava
reakcí přeměňuje fosfoglykolát vzniklý oxygenasovou reakcí a 3/4 uhlíku v něm obsaženého vrací do Calvinova cyklu v podobě fosfoglycerátu. Energetický nárok tohoto
postupu je hydrolýza jednoho ATP při fosforylaci glycerátu.
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Obr. 5.2-1. Schématické znázornění reakcí fotorespiračního cyklu, kterým se ze dvou moekul fosfoglykolátu, vzniklého oxygenační reakcí, vytvoří jedna molekula fosfoglycerátu a jedna molekula CO2. Reakce probíhají ve třech organelách fotosyntetizující buňky. Číslice u šipek odkazují na čísla reakcí a názvů
enzymů v tab. 5.2-1.
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Tab. 5.2-1. Názvy jednotlivých enzymů podílejících se na fotorespiraci a popis reakcí, které katalyzují.
Čísla odkazují k číslování reakcí na Obr. 5.2-1 na protější straně. V závorce za názvem enzymu je označení jeho lokalizace: chl - chloroplast, per - peroxisom, mit - mitochondrie.

1. Ribulosa-1,5-bisfosfátoxygenasa (chl)
ribulosa-1,5-bisfosfát + O2 → 2-fosfoglykolát + 3-fosfoglycerát + 2H+
2. Fosfoglykolátfosfatasa (chl)
fosfoglykolát + H2O → glykolát + HOPO32–
3. Glykolátoxidasa (per)
glykolát + O2 → glyoxylát + H2O2
4. Katalasa (per)
2 H2O2 → 2 H2O + O2
5. Glyoxylát : glutamát aminotransferasa (per)
glyoxylát + glutamát → glycin + α-ketoglutarát
6. Glycindekarboxylasa (mit)
glycin + NAD+ + H4-folát → NADH + H+ + CO2 + NH3 + methylen H4-folát
7. Serinhydroxymethyltransferasa (mit)
methylen H4-folát + H2O + glycin → serin + H4-folát
8. Serinaminotransferasa (per)
serin + α-ketoglutarát → hydroxypyruvát + glutamát
9. Hydroxypyruvátreduktasa (per)
hydroxypyruvát + NADH+H+ → glycerát + NAD+
10. Glycerátkinasa (chl)
glycerát + ATP → 3-fosfoglycerát + ADP + H+
5.2.2. KINETIKA FOTORESPIRACE
Rychlostní konstanta pro oxygenaci je asi osmdesátkrát menší než pro karboxylaci, ale
při poměru koncentrací CO2 : O2 v roztoku, který je v rovnováze se vzduchem, je už poměrná
rychlost oxygenace, označovaná α, rovna téměř 0,4. Jak je popsáno v dalších kapitolách, některé rostliny vyvinuly mechanismy koncentrování CO2, které podíl fotorespirace snižují. Mezi
vyššími rostlinami jsou takové rostliny označovány jako rostliny C4. Údaje o kinetice fotorespirace v této kapitole se týkají rostlin, které tuto soustavu pochodů koncentrujících CO2 nemají
a které označujeme jako rostliny C3.
Pro poměr karboxylasové a oxygenasové aktivity a poměr fotorespirace k fotosyntéze
se používají tyto rovnice a veličiny: Předpokládá se Michaelis-Mentenovská kinetika pro oba
pochody, podle níž rychlost pochodu
v = Vmax × [S] / (KM + [S])
kde v je rychlost reakce, Vmax je maximální rychlost reakce pro enzym za daných podmínek,
[S] je koncentrace substrátu a KM je koncentrace substrátu, při níž je rychlost reakce polovinou
maximální rychlosti (v = Vmax/2). Pro koncentrace substrátu, které jsou nízké ve srovnání s KM,
lze psát
v = Vmax × [S] / KM
Takové rovnice můžeme napsat pro karboxylaci (veličiny s indexem c) i pro oxygenaci (veličiny s indexem o), které katalyzuje RUBISCO současně:
vc = Vc × [CO2] / Kc
vo = Vo × [O2] / Ko
a z těchto rovnic získáme pro poměr rychlosti karboxylace a oxygenace
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vc / vo = (Vc Ko / Vo Kc) × ([CO2] / [O2])
kde Vc a Vo je psáno místo Vc,max a Vo,max , Ko a Kc je psáno místo KM,o a KM,c.
Výraz (Vc Ko / Vo Kc) určuje tedy poměr rychlostí obou reakcí při stejné koncentraci
CO2 a O2. Sestává z konstant charakteristických pro enzym a nazývá se faktor (poměrné)
specifity (relative specificity factor) nebo rozdělovací koeficient (partitioning coefficient) a
označuje se někdy Srel . Srel popisuje míru specifity enzymu pro dvě reakce, které enzym katalyzuje a je to vlastně poměr poměrů maximálních rychlostí k Michaelisovým konstantám
obou reakcí, tedy (Vc/Kc) / (Vo/Ko). Pro vyšší rostliny má tento faktor hodnotu okolo 80,
zjištěné hodnoty pro řasy jsou okolo 60, pro sinice okolo 50 a velmi nízké jsou pro některé
fotosyntetické bakterie, např. 9 nebo 15 (zde záleží již také na struktuře RUBISCO, která je u
těchto bakterií zjednodušená).
Hodnoty Kc zjištěné pro RUBISCO z vyšších rostlin se pohybují v rozmezí
10 - 20 µM, hodnoty Ko v rozmezí 400 - 600 µM. Údajů pro Vc je v literatuře podstatně méně a jsou okolo 1 µmol.g–1.s–1. Pro RUBISCO z řas byly naměřeny hodnoty Kc v rozmezí
30 - 60 µM, u sinic v rozmezí 100 - 200 µM.
S rostoucí teplotou se poměr fotorespirace k fotosyntéze výrazně zvyšuje. Tento jev
má dvě příčiny: Předně se stoupající teplotou se snižuje afinita RUBISCO k CO2 více nežli
afinita k O2. Má-li při 25 oC faktor specifity hodnotu 80, je tato hodnota při 35 oC už jen 60
(rozdíl 25 % !). Za druhé rozpustnost CO2 klesá s teplotou rychleji než rozpustnost O2. Poměr jejich rozpustností se mezi 25 a 35 oC změní o 10 %.
Faktor specifity lze také použít k (přibližnému) výpočtu rychlosti fotorespirace při
daných podmínkách fotosyntézy. Přibližný je tento výpočet proto, že koncentraci CO2 a O2 v
těsném okolí aktivního centra enzymu můžeme jenom odhadovat. To je obtížné zejména pro
O2. Avšak tyto výpočty lze ověřovat měřením výměny značených plynů, kterým lze - zase
jenom přibližně - odlišit spotřebu 14CO2 (18O2) a produkci 12CO2 (16O2). Přibližně proto, že
přímo v buňkách probíhá reasimilace části uvolněného CO2 a podobně je tomu s kyslíkem.
Jeden takový učebnicový výpočet vychází z koncentrace [CO2] rovné 8 µM a
[O2] rovné 260 µM a z faktoru specifity 80. Poměr rychlostí karboxylace a oxygenace je pak
vc /vo = 80 × 8 / 260 = 2,46
čili přibližně 2,5 : 1. Poněvadž rychlost tvorby CO2 fotorespirací je 0,5 rychlosti oxygenace,
je poměr spotřeby CO2 fotosyntézou a vzniku CO2 fotorespirací 2,5 : 0,5, tj. tvorba CO2 fotorespirací je 20 % jeho spotřeby při fotosyntéze. Poněvadž jedna molekula CO2 ve fotorespiraci vznikne při projití 4 atomů C (dvou molekul glykolátu) fotorespiračním cyklem, je tok
uhlíku tímto cyklem v daném příkladu 80 % toku C Calvinovým cyklem. Přitom tento výpočet dává spíše podhodnocené rychlosti fotorespirace. Koncentrace rozpuštěného O2 v chloroplastu může snadno být (při 25 oC) např. 300 µM a CO2 jen 6 µM. Obdobný výpočet jako
výše dá pak pro poměr rychlostí obou reakcí RUBISCO hodnotu 1,6 a poměr obou toků CO2
je pak 1,6 : 0,5. Je tedy v tomto případě fotorespirační tok CO2 okolo 30 % z toku fotosyntetického a rychlost toku uhlíku fotorespiračním cyklem převyšuje rychlost jeho toku cyklem
Calvinovým.
V případě, že fotorespirace uvolňuje CO2 rychlostí, která je 25 % rychlosti fixace
CO2 Calvinovým cyklem (průměrná hodnota z obou výše uvedených výpočtů), může se fotosyntéza zvýšit až o 50 %, pokud zamezíme oxygenaci: každá molekula uvolněného CO2 je
výsledkem dvou oxygenačních reakcí, které mohou být nahrazeny karboxylacemi. Experimentálně se skutečně ověřil nárůst rychlosti fotosyntézy, když se koncentrace O2 v atmosféře
obklopující C3 listy sníží z 21 % na 1 %. Z toho je jasné, že oxygenasová aktivita a z ní plynoucí fotorespirace může v obvyklých podmínkách, v nichž rostliny žijí, významně snižovat
produktivitu rostlin. Rostliny soji, pěstované po 69 dnů v atmosféře obsahující jen 5 % O2
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skutečně vytvořily dvojnásobné množství sušiny proti rostlinám, pěstovaným v atmosféře s
21 % O2.
Poněvadž jsou jisté rozdíly v poměru karboxylační a oxygenační reakce, které se odráží např. v rozdílných hodnotách faktoru specifity, je stále aktuální otázka, zda by nebylo
možno genetickými zásahy do struktury RUBISCO snížit podíl fotorespirace u C3 rostlin.
Vzhledem k tomu, že CO2 i O2 reagují s týmž meziproduktem enzymatické reakce, tj. ribuloso-2,3-endiolem, je jediná možnost umožnit nějak snazší přístup CO2 k aktivnímu místu
ve srovnání s O2. Tuto cestu v podstatě zvolily C4 rostliny a protože u C3 i C4 rostlin je faktor
specifity stejně velký, je zřejmé, že příroda již nenašla způsob, jak mutačními změnami v
okolí aktivního centra poměr karboxylace a oxygenace změnit. Dosavadní informace o
struktuře aktivního centra také nenaznačují jak toho dosáhnout. Molekulární biologie však
dává možnosti se o to pokoušet cílenými mutacemi.
5.2.3. KOMPENSAČNÍ KONCENTRACE CO2
Jestliže C3 rostlinu osvětlíme v neprodyšně uzavřené nádobě bude spotřebovávat nebo vyvíjet CO2 (podle jeho koncentrace), až se dosáhne rovnovážné koncentrace, která je 45
ppm CO2 při 25 oC a 21 % O2. Tuto koncentraci CO2 nazýváme kompenzační koncentrace a
označujeme ji Γ. V rovnovážném stavu, k němuž dojde při Γ, je rychlost oxygenasové reakce dvojnásobná ve srovnání s karboxylasovou reakcí. Oxygenasová reakce dává vznik
jedné molekule glykolátu a jedné molekule PGA a ze dvou molekul glykolátu dále vzniká
jedna molekula CO2.
Fotorespiračním cyklem se ze dvou fosfoglykolátů jeden uhlík uvolní a tři zachovají
jako jeden glycerát, který vstoupí do Calvinova cyklu. Při α = 0,4 charakteristickém pro fotosyntézu ve vzduchu s normální koncentrací CO2 vzniknou na tři asimilované molekuly
CO2 dva glykoláty a ztratí se tedy jeden CO2. To je tedy ztráta 25 % již asimilovaného CO2.
Při koncentraci O2, jaká je ve vzduchu (21 kPa), se asimilace Calvinovým cyklem rovná
fotorespiračním ztrátám (tzv. kompensační bod CO2) při tlaku CO2 ≅ 4 Pa (tj. asi 12 % normálního obsahu CO2 ve vzduchu). Plyne to z následující úvahy:
Rychlost tvorby CO2 fotorespirací je 0,5 × rychlost oxygenace (vo). Poměr rychlostí
fotosyntézy a fotorespirace (obě vyjádřeny v rychlosti výměny CO2) je tedy
vc / 0,5.vo = Vc.Ko.[CO2] / 0,5. Vo.Kc.[O2]
Koncentrace CO2, při níž se rychlost fotosyntézy právě rovná rychlosti fotorespirace, se nazývá kompensační koncentrace CO2. Označíme-li ji Γ pak můžeme napsat
Vc.Ko. Γ = 0,5. Vo.Kc.[O2]
a odtud
Γ = 0,5. Vo.Kc.[O2] / Vc.Ko = 0,5.[O2] / Srel
Použijeme-li hodnotu Srel = 80 a koncentraci rozpuštěného O2, je-li roztok v rovnováze se vzduchem při 25 oC, [O2] = 270 µl.l–1, pak je hodnota Γ
Γ = 0,5. 270 / 80 = 1,7 µmol. l–1
rozpuštěného CO2, což odpovídá asi 50 µl.l–1 v plynné fázi (roztok v rovnováze s CO2
o tlaku 0,1 MPa při 25 °C, má [CO2] = 34,1 mmol.l–1, takže 1,7 / 34100 je 50.10–6). Kompensační koncentrace naměřené u C3 rostlin při obvyklých koncentracích CO2 a O2 ve vzduchu se skutečně pohybují v rozmezí 40 - 60 µl.l–1 CO2.
Při výpočtu Γ jsme uvažovali pouze vyrovnání mezi toky CO2 ve fotosyntéze a ve
fotorespiraci. To není přesné, poněvadž ke spotřebě CO2 přispívá ještě mitochondriální dýchání. To je však ve zdravých listech na vrcholu fotosyntetické aktivity jen malým zlomkem
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(okolo 5 %) rychlosti fotosyntézy, zejména pokud je list osvětlen a dýchání je tím do značné
míry sníženo. Jak uvidíme dále je rychlost fotorespirace u C3 rostlin podstatně vyšší (je podstatně vyšším podílem rychlosti fotosyntézy) a proto výpočty Γ, které zanedbávají mitochondriální dýchání dávají přibližně správné výsledky. Nemusí tomu tak být u velmi mladých,
intensivně rostoucích listů, nebo u listů stárnoucích a nemocných, u nichž rychlost dýchání
bývá výrazně vyšší.
Zpočátku se soudilo, že Γ je u různých druhů rostlin velmi různé, ale dnes se ukazuje, že pro všechny C3 rostliny je velmi podobné a to okolo 40 µl.l–1 v plynné fázi. Musí se
ovšem uvažovat skutečná koncentrace rozpuštěného CO2 v buňkách nebo alespoň koncentrace v intercelulárách. Souhlasí to také s tím, že faktor specifity je také pro všechny vyšší
rostliny (v tomto případě včetně C4 rostlin) velmi podobný (nejvíce hodnot je mezi 77 a 88).
C3 dráha má jako hlavní nedostatek fotorespirační ztráty, které jsou důsledkem oxygenasové aktivity RUBISCO. Obrácený Krebsův cyklus tyto ztráty nemá, kromě toho je
podle prostého výpočtu energeticky podstatně úspornější, potřebuje 4ATP místo 9ATP (při
přepočtu NAD(P)H+H+ na ATP) na asimilaci jedné molekuly CO2. Přesto se v průběhu
vývoje rozšířil Calvinův cyklus, snad proto, že v něm základní karboxylační reakce je zcela
nevratná a jeho enzymy mají mnoho regulačních mechanismů.
5.2.4. FOTORESPIRACE U C4 ROSTLIN
Soustavné analýzy ukázaly, že mezi C4 rostlinami se častěji nacházejí takové,
které mají nižší hodnoty faktoru specifity, tak např. u Sorghum bicolor až 64. Při vysoké
koncentraci, kterou udržují C4 rostliny v okolí RUBISCO, se tyto nižší hodnoty nijak
nepříznivě neprojeví zvýšením fotorespirace. Soudí se proto, že to může být odraz sníženého selekčního tlaku na vysokou specifitu RUBISCO. Výsledky, které uvádějí Jordan a Ogren (1983), naznačují, že typy RUBISCO, které se vyznačují vysokými hodnotami faktoru specifity, mají sníženu hodnotu maximální rychlosti karboxylační reakce,
Vc. Pro C4 rostliny, které mohou snést mírné snížení specifity, to může být výhodné,
poněvadž tím získají možnost zvýšit maximální rychlost fotosyntézy.
C4 rostliny a fotosyntetické organismy, které umějí zvyšovat koncentraci CO2
v buňce (viz následující oddíl), mají hodnoty kompensační koncentrace CO2, označované Γ, velmi blízké nule. Tyto hodnoty jsou přitom nezávislé na koncentraci O2 v prostředí a na teplotě. Poněvadž pochody, které koncentrují CO2, pracují rychleji, nežli
karboxylace katalyzovaná RUBISCO, je v okolí tohoto enzymu stále podstatně vyšší
koncentrace CO2, než u C3 rostlin. Odhady koncentrace CO2 v buňkách pochev svazků
cévních u C4 rostlin se pohybují mezi 160 a 900 µM, což je 20 až 120 krát více, než je
obvyklá koncentrace ve fotosyntetizujících mezofylových buňkách C3 rostlin.
Tak vysokou koncentrací CO2 je velmi účinně potlačena oxygenační aktivita
RUBISCO. Je tomu tak přesto, že v průměru jsou hodnoty Kc pro RUBISCO u C4 rostlin o něco vyšší než u C3 rostlin a úhrnná aktivita RUBISCO v buňkách C4 rostlin je
o něco nižší než u C3 rostlin. Ve velmi malé míře však k oxygenační reakci dochází
i v buňkách pochev svazků cévních a to se dá dokázat, pokud se vhodnými látkami zastaví některé reakce fotorespiračního cyklu a sleduje se nahromadění jeho meziproduktů.
Buňky asimilačního pletiva C4 listů mají také peroxisomy, které jsou mnohem
hojnější v buňkách pochev svazků cévních než v mezofylových buňkách. I tak je jich
tam nanejvýše 50 % ve srovnání s mezofylem C3 rostlin. Buňky pochev cévních svazků
mohou tedy to malé množství glykolátu, které přece jenom vznikne, dále metabolizovat
a dekarboxylovat. Jsou však dokonale obklopeny mezofylovými buňkami, které všechen
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CO2 velmi účinně pohltí karboxylační reakcí PEP-karboxylasy. Údaje hodnoty Kc
pro PEP-karboxylasu jsou různé, ale pohybují se mezi 0,7 a 0,05 µM, což je 20 až 300
krát nižší hodnota nežli Kc pro RUBISCO. To vysvětluje, že se jakákoli fotorespirační
aktivita u C4 rostlin navenek neprojevuje a nedá se měřit.

5.3. MECHANISMY KONCENTRUJÍCÍ CO2.
Poněvadž fotorespirační ztráty jsou zvláště vysoké při velmi nízkých koncentracích CO2 v prostředí, vyvinuly se u fotosyntetických organismů různé mechanismy, které zvyšují koncentraci CO2 v okolí RUBISCO. Jsou to zejména: (1) koncentrování CO2
u sinic a řas, ke kterému dochází aktivním přenosem CO2 nebo HCO3– a (2) koncentrování CO2 u rostlin s mechanismy C4 a CAM, při nichž dochází ke karboxylaci a dekarboxylaci přenašeče, kterým je organická kyselina; karboxylace a dekarboxylace jsou
přitom odděleny buď prostorově nebo časově.
5.3.1. KONCENTROVÁNÍ CO2 U ŘAS A SINIC.
Pokud jsou buňky sinic a mikroskopických řas dostatečně zásobeny CO2 (roztok
provzdušňovaný směsí vzduchu s několika procenty CO2), probíhají u nich souběžně
s fotosyntézou také pochody fotorespirace. Část glykolátu vzniklého oxygenační reakcí
se často z buněk řas a sinic vylučuje do roztoku, v němž rostou, takže z asimilovaného
uhlíku fotorespirací ztrácejí dokonce vyšší podíl než vyšší rostliny.
Pokud se však koncentrace CO2 v prostředí sníží pod jistou mez (např. v roztoku
probublávaném čistým vzduchem), indukuje se v buňkách sinic a některých řas syntéza
přenašečů a enzymů, které jsou schopny velmi podstatně zvyšovat koncentraci CO2
v buňkách proti koncentraci v prostředí. U řas jsou to řádově desetinásobky (např. 40×)
a u sinic stonásobky (500 až 1000 ×) vnější koncentrace. Hromadění anorganického
uhlíku v buňkách se děje u různých fotosyntetických mikroorganismů různými mechanismy, v žádném ze známých případů však nejde o využití sledu reakcí, na němž je založeno koncentrování CO2 u rostlin C4. To platí i o těch řasách, u nichž se zjistila vysoká aktivita PEP-karboxylasy.
Mechanismy hromadění CO2 u fotosyntetických mikroorganismů nejsou dosud
zcela jednoznačně vyjasněny. Významná úloha v nich však připadá aktivnímu přenosu
iontu HCO3– a enzymu karboanhydrase, který katalyzuje reakci
CO2 + H2O
HCO3– + H+
Sinice jsou alkalifilní nebo alkalitolerantní, mnohé mohou dobře růst i při pH
vyšším než 10. V takovém prostředí je obvykle vysoká koncentrace hydrogenuhličitanových iontů a sinice jich dovedou účinně využívat pro fotosyntézu. Hromadí
ionty HCO3– v buňkách aktivním transportem a karboanhydrasou z nich uvolňují oxid
uhličitý, který se zpracovává RUBISCO. V buňkách sinic jsou drobná tělíska, karboxysomy, která obsahují jednak RUBISCO, jednak karboanhydrasu. Enzymy jsou v karboxysomech ve vysoké koncentraci a pravidelně uspořádány, což patrně umožňuje velmi
účinné využití karboanhydrasou uvolněného CO2 pro karboxylační reakci RUBISCO.
Pro aktivní příjem HCO3– do buněk sinic je nezbytná jistá koncentrace sodných
iontů v prostředí. Uvažuje se o dvou mechanismech aktivního příjmu HCO3–, v nichž
hraje Na+ úlohu: (1) HCO3– se přenáší elektrogenní ATPasou. Na+/H+ antiport dopravuje
H+ do buněk a tak zabraňuje stoupání pH v buňce. Tento mechanismus vyžaduje ještě
další systém přenosu, který do buňky vnáší Na+. (2) HCO3– se do buňky dostává symportem s Na+, poháněným koncentračním spádem sodných iontů. Koncentrační spád
Na+ na membráně vytváří Na+ ATPasa, která čerpá Na+ ionty z buněk ven.
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Také pro využívání HCO3– eukaryotními řasami byly navrženy dva různé mechanismy.; Prvý z nich se opírá o důkaz extracelulární (z buňky vylučované) karboanhydrasy, která může při povrchu buňky uvolňovat CO2 z HCO3–. V těsné blízkosti buňky je tedy vyšší koncentrace CO2 a pokud thylakoidy udržují v buňce velmi nízkou koncentraci poteče CO2 přednostně do buňky. Někteří autoři předpokládají ještě funkci bílkoviny v obalové membráně chloroplastu, která aktivně přenáší nějakou formu anorganického uhlíku (CO2 nebo HCO3–) do chloroplastu. Hromadění anorganického uhlíku
izolovanými chloroplasty bylo skutečně v několika případech pozorováno.
Druhý navržený mechanismus počítá s aktivním transportem HCO3– přes buněčnou membránu. Karboanhydrasa v buňce pak uvolňuje z hydrogenuhličitanových iontů
CO2 a tak je koncentrace CO2 okolo chloroplastu mnohem vyšší, nežli v prostředí obklopujícím buňky. Oba mechanismy mohou vhodně doplňovat i v jedné buňce. U některých mořských řas byla také prokázána závislost hromadění CO2 v buňce na přítomnosti
Na+ v mediu. Platí pro ně tedy obdobné úvahy, jako jsou výše uvedeny pro sinice.
5.3.2 KONCENTROVÁNÍ CO2 U ROSTLIN S CYKLEM C4
KYSELIN (U C4-ROSTLIN)
U některých vyšších rostlin koncentraci CO2 v místě, kde pracuje RUBISCO,
obstarává tzv. cyklus C4 kyselin. Používá se pro ně název C4 rostliny, kdežto ostatní
rostliny se označují jako C3 rostliny. Důležitou podmínkou pro fungování biochemického mechanismu akumulace CO2 je zvláštní anatomická stavba listového pletiva u C4
rostlin, tzv. věnčitá anatomie (Kranz anatomy). Buňky asimilačního pletiva C4 listů jsou
rozlišeny na dva druhy, které mají odlišné vybavení a odlišnou funkci chloroplastů.
Souhra pochodů v těchto dvou typech buněk a přenos látek mezi nimi zajišťuje koncentrování CO2 (viz Obr. 5.3-1 a Obr. 5.3-2) v buňkách pochev svazků cévních.

;

Text k obrázku na protější stránce
Obr. 5.3-1. A - Mikrofotografie příčného řezu listem kukuřice ukazující charakteristickou stavbu listu C4
rostliny. Pochvy svazků cévních jsou tvořeny několika velkými věnčitými buňkami, jejichž chloroplasty
jsou nahloučeny při obvodové stěně. Mezofylové buňky obklopují věnčité buňky v jedné, nanejvýše
ve dvou vrstvách. 1-dutina pod průduchem, 2-kutikula, 3-epidermis, 4-mezofylové buňky, 5-věnčité buňky, 6-xylém, 7-floém. B - Mikrofotografie příčného řezu listem dvojděložné C4 rostliny. Rozdíl v uložení
chloroplastů ve věnčitých buňkách je dán příslušností k jinému typu C4 mechanismu (viz obr. 5.3-4)
nikoli tím, že jde o dvouděložnou rostlinu. C - Kresba mikroskopických obrazů příčného řezu listem C3
rostliny (a) a C4 rostliny (b) ukazující charaktreristické rozdíly v anatomické stavbě. D - Snímek z rastrovacího elektronového mikroskopu ukazující četné velké plasmodesmy spojující mezofylové buňky s buňkami věnčitými. E - Mikrofotografie z transmisního elektronového mikroskopu ukazující ultratenký řez
chloroplastem mezofylové buňky (vpravo nahoře, s grany a bez škrobu) a chloroplastem věnčité buňky
(vlevo dole, bez gran a s velkým množstvím škrobových zrn).
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Obr. 5.3-1. Anatomické a cytologické znaky listů s C4 mechanismem koncentrace CO2. Text k obrázku je
na protější straně
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Obr. 5.3-2. Schématické znázornění obecného základu mechanismu koncentrování CO2 ve věnčitých
buňkách C4 rostlin. Znázorněna je jednak cesta, při níž přenášenými sloučeninami jsou malát a pyruvát,
jednak cesta, při níž úlohu přenašečů mají anionty kyseliny asparagové a alaninu (šedě označená část
schématu). Číslice v kroužcích označují sloučeniny: 1 - fosfoenolpyruvát, 2 - oxaloacetát, 3 - pyruvát,
4 - glutamát, 5 - α-ketoglutarát, 6 - malát, 7 - aspartát, 8 -alanin, 9 - pyruvát. Další v textu.
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V listech C4 rostlin jsou cévní svazky obklopeny pochvami, jež tvoří tzv. věnčité
buňky seskupené kolem cévního svazku. Chloroplasty v nich provozují intensivně Calvinův cyklus a produkují asimiláty, které se cévním svazkem hned odvádějí. Ostatní
buňky asimilačního pletiva, tzv. mesofylové buňky, obklopují pochvu věnčitých buněk
v jedné nebo dvou vrstvách. Mají velmi sníženou aktivitu enzymů Calvinova cyklu, zato
mají v cytoplasmě velmi silnou aktivitu fosfoenolpyruvátkarboxylasy, která karboxyluje
fosfoenolpyruvát na oxaloacetát. Ten se v mezofylových buňkách některých C4 rostlin
dále redukuje na jablečnan, u jiných rostlin se transaminuje na aspartát. Sloučenina se
čtyřmi atomy uhlíku pak přechází z mezofylové buňky do buňky věnčité. Tam se dekarboxyluje a tak se ve věnčitých buňkách obklopujících pochvy cévního svazku vytváří
vysoká koncentrace CO2. V důsledku toho je velmi silně potlačena oxygenasová aktivita
RUBISCO. O mohutné výměně sloučenin mezi mezofylovými a věnčitými buňkami
svědčí četné plasmodesmy velkého průměru v buněčných stěnách, které tyto buňky
oddělují (viz Obr. 5.3-1). Plasmodesmy jsou otvory ve stěnách rostlinných buněk, jimiž procházejí tenké provazce cytoplasmy z jedné buňky do druhé.
Tab. 5.3-1. Popisy reakcí znázorněných v Obr. 5.3-2 a 5.3-3 a názvy enzymů, které je katalyzují.

1. Fosfoenolpyruvátkarboxylasa
fosfoenolpyruvát + HCO3– → oxaloacetát + HOPO32–
2. NADP-malátdehydrogenasa
oxaloacetát + NADPH+H+ → malát + NADP+
3. Aspartát aminotransferasa
oxaloacetát + glutamát → aspartát + α-ketoglutarát
4. NADP- jablečný enzym
malát + NADP+ → pyruvát + CO2 + NADPH+H+
5.Fosfoenolpyruvátkarboxykinasa
oxaloacetát + ATP → fosfoenolpyruvát + CO2 + ADP
6. Alanin-aminotransferasa
pyruvát + glutamát
alanin + α-ketoglutarát
7. Pyruvát-orthofosfát dikinasa
pyruvát + HOPO32– + ATP → fosfoenolpyruvát + AMP + H2P2O72–
Základní rysy koncentračního mechanismu společné všem C4 rostlinám jsou
znázorněny ve schématu na Obr. 5.3-2. Rovnice reakcí v tomto obrázku znázorněných
a enzymy, které je katalyzují, shrnuje Tab. 5.3-1. Všem C4 rostlinám je společná základní karboxylační reakce v mezofylových buňkách katalyzovaná enzymem fosfoenolpyruvátkarboxylasou (PEP-karboxylasou). Podle toho jaká sloučenina se z karboxylací
vzniklého oxaloacetátu vytvoří a přenáší z mezofylových buněk do buněk věnčitých
a jakým mechanismem se v buňkách věnčitých dekarboxyluje, rozlišují se C4 rostliny
na tři typy. Mechanismy koncentrace CO2 u jednotlivých typů znázorňuje schématicky
obr. 5.3-3, jejich charakteristické znaky a rostlinné druhy, u nichž byly prokázány, jsou
shrnuty v tab. 5.3-2.
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Obr. 5.3-3. Schématické znázornění reakcí, jimiž dochází ke koncentraci oxidu uhličitého a jejich rozmístění v mezofylových a věnčitých buňkách u různých typů C4 rostlin. A - typ NADP-ME; B - typ
NAD-ME; C - typ PEP-CK. Vlevo je vždy buňka mezofylová (mb), vpravo věnčitá buňka (vb) z pochvy
cévního svazku. Čísla u šipek odkazují na čísla reakcí v tab. 5.3-1. Zkratky označující sloučeniny jsou:
ALA - alanin, ASP - asparagin, GLU - glutamin, KGL - ketoglutarát, OAA - oxaloacetát, PEP - fosfoenolpyruvát, PYR - pyruvát. PCRC je fotosyntetický cyklus redukce uhlíku (photosynthetic carbon
reduction cycle). Charakteristika jednotlivých typů a jejich zástupci jsou také v tab. 5.3-2.
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(1) U prvého typu (Obr. 5.3-3A) se produkt karboxylace, tj. oxaloacetát, v chloroplastech mezofylových buněk redukuje na malát. Malát přechází do chloroplastů buněk věnčitých a tam se oxidativně dekarboxyluje na pyruvát, při čemž uvolňuje CO2, ale
také H, který se naváže na přenašeč NADP. Dekarboxylaci katalyzuje enzym, který se
nazývá NADP vyžadující jablečný enzym a označuje se zkratkou NADP-ME (NADPdependent malic enzyme). Pyruvát se vrací do chloroplastů mezofylových buněk a tam
se mění na fosfoenolpyruvát, substrát pro karboxylaci, která ale probíhá v cytoplasmě
mezofylových buněk.
(2) U druhého typu (Obr. 5.3-3B) se oxalacetát transaminuje v cytoplasmě mezofylové buňky na aspartát a ten přechází do cytoplasmy buňky věnčité. Zde se transaminací mění zpět na oxaloacetát a ten se v mitochondrii dekarboxyluje na pyruvát. Mezistupněm této reakce je převedení oxaloacetátu na malát, který je vlastním substrátem
dekarboxylační reakce. Katalyzuje ji enzym, který se nazývá NAD vyžadující jablečný
enzym, označuje se NAD-ME (NAD-dependent malic enzyme) a při dekarboxylaci regeneruje NADH, které se spotřebuje předtím na redukci oxaloacetátu. Pyruvát se v cytoplasmě věnčité buňky transaminuje na alanin, který přestupuje do cytoplasmy mezofylové buňky a tam se opět transaminací mění na pyruvát. Pyruvát vstoupí do chloroplastu a tam se přemění na fosfoenolpyruvát, čímž se kruh uzavírá.
(3) U třetího typu (Obr. 5.3-3C) jsou děje v mezofylové buňce a sloučenina přestupující do věnčité buňky (aspartát) zcela stejné jako u typu druhého. Rozdíl je však v
dekarboxylační reakci, která probíhá v cytoplasmě věnčité buňky a je katalyzována enzymem fosfoenolpyruvátkarboxykinasou, označovaným zkratkou PEP-CK (odvozenou
z anglického phosphoenolpyruvate carboxykinase). Také návrat trojuhlíkaté sloučeniny
do mezofylové buňky je většinou obdobný jako u typu 2: fosfoenolpyruvát se přemění v
pyruvát, transaminuje se v alanin a ten přechází do mezofylu. U některých roslin však
jsou náznaky, že přecházející sloučeninou je přímo fosfoenolpyruvát.
Tab. 5.3-2. Charakteristika jednotlivých typů C4 mechanismu koncentrace CO2 a jejich význační představitelé. V záhlaví u přenášené sloučeniny MB → VB znamená z mezofylových buněk do buněk věnčitých,
VB → MB znamená opačným směrem.
Označení
typu
NADP-ME

Přenášená sloučenina
MB→VB VB→MB
malát
pyruvát

NAD-ME

aspartát

alanin

PEP-CK

aspartát

alanin
(fosfoenolpyruvát)

Dekarboxylace
enzym (místo)
NADP vyžadující
jablečný enzym
(chloroplast)

Význační představitelé

kukuřice (Zea mays),
cukrová třtina (Saccharum officinarum), čirok
dvojbarevný (Sorghum bicolor),
rosička krvavá (Digitaria sanguinalis),
proso hliznaté (Panicum bulbosum)
NAD vyžadující laskavec ohnutý (Amaranthus retroflexus),
jablečný enzym lebeda (Atriplex spongiosa),
(mitochondrie)
šrucha zelná (Portulaca oleracea),
proso seté (Panicum miliaceum)
PEP karboxyproso největší (Panicum maximum),
kinasa (cytoplas- chloris (Chloris gayana)
ma)

U C4 rostlin typu NADP-ME se s malátem přenáší do věnčitých buněk nejen
CO2, ale i redukční ekvivalenty, neboť při dekarboxylaci malátu vzniká NADPH+H+. Je
to však pouze polovina množství potřebného pro redukci produktů karboxylace, které
vzniknou vazbou jedné molekuly CO2. Druhý redukční ekvivalent (NADPH+H+) se
získává tak, že se část PGA vzniklé karboxylací přesune do mezofylových buněk, tam se
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redukuje na triosu a jako DHAP se přenáší zpět do věnčitých buněk. Tento kyvadlový
mechanismus je patrně stejně účinný i u druhých dvou typů C4 rostlin. U nich ale je
v chloroplastech věnčitých buněk obsažen fotosystém II, takže do jisté míry mohou
PGA redukovat samy.
Tři typy C4 rostlin se liší také ultrastrukturou chloroplastů věnčitých buněk a jejich polohou v buňce obr. 5.3-4: U typu NADP-ME chloroplasty věnčitých buněk nemají grana, jejich thylakoidy jeví velmi slabou aktivitu PSII a nevyvíjejí kyslík. Jejich
typická poloha je u stěny nejvíce vzdálené od buněk pochev cévního svazku. U typu
NAD-ME chloroplasty mají grana, i když aktivita fotosystému II je velmi slabá. Jejich
typická poloha je při stěně, kterou se buňky mezofylu a cévní pochvy stýkají. Konečně
typ PEP-CK má v chloroplastech též grana a poloha chloroplastů je při stěnách, které
nesousedí s věnčitými buňkami.
Obr. 5.3-4. Různá ultrastruktura chloroplastů (bez gran a s grany) a jejich
poloha ve věnčitých buňkách C4 rostlin
patřících k různým typům C4 mechanismu

Dodnes byl C4 cyklus prokázán asi u 900 druhů rostlin patřících do 19 čeledí, z nichž nejvíce
zástupců mají Graminae, Cyperaceae a Chenopodiaceae. Významné C4 rostliny jsou především některé tropické trávy jako cukrová
třtina (Saccharum officinarum),
kukuřice (Zea mays), proso (Panicum), čirok (Sorghum), rosička
(Digitaria), mnohé trávy savan aj.,
ale také dvojděložné rostliny jako lebeda (Atriplex), laskavec (Amaranthus) a mnohé
jiné. Je známo více než 10 rodů, které mají jak druhy C3 tak C4 a v literatuře jsou také
zajímavé práce o přechodných typech a křížencích mezi C3 a C4 rostlinami. Příslušnost
některých význačných C4 druhů k různým typům C4 mechanismu je uvedena v tab. 5.32.
Koncentrace CO2 v místě činnosti RUBISCO dává C4 rostlinám řadu výhod, především tím že odstraňuje ztráty fotorespirací. Chceme-li tuto výhodu zhodnotit kvantitativně,
musíme vědět, jaký je energetický náklad na tuto koncentrační práci. Z přehledu reakcí C4
cyklů v obr. 5.3-3 a v tab. 5.3-1 vyplývá, že je to energie vložená do převedení pyruvátu na
fosfoenolpyruvát v chloroplastech mezofylových buněk. Tato energie pak pohání karboxylaci fosfoenolpyruvátu na oxaloacetát, při níž se hydrolyzuje vazba fosfátu ve fosfoenolpyruvátu. Při dekarboxylaci C4 sloučeniny (malátu nebo oxaloacetátu) ve věnčitých buňkách se
již žádná volná energie nezachovává, ať už tato reakce probíhá kterýmkoli ze tří uvedených
způsobů. Při fosforylaci pyruvátu na fosfoenolpyruvát (viz reakce 7 v tab. 5.3-1) se ATP
mění na AMP a vzniká jedna molekula pyrofosfátu. AMP se převádí na ADP reakcí AMP +
ATP = 2ADP. Vyžaduje tedy fosforylace pyruvátu energii, kterou poskytne hydrolýza dvou
vazeb ATP. O toto množství energie je tedy vyšší energetický nárok na asimilaci jedné molekuly CO2, využívá-li se pro jeho koncentraci cyklu C4 kyselin. Zisk, který z toho C4 rostliny mají je, že výtěžek jejich fotosyntézy není snižován fotorespirací. V oddíle o fotorespiraci
je uvedeno, že za obvyklých podmínek fotosyntézy ztrácí C3 rostliny asi 0,25 již asimilovaného CO2 fotorespirací. Na asimilaci 1 molekuly CO2 Calvinovým cyklem je zapotřebí
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2NADPH+H+ a 3ATP. Energie uložená v redukční schopnosti jedné molekuly NADPH+H+
odpovídá přibližně energii hydrolýzy tří vazeb ATP. Je tedy celkový energetický náklad na
asimilaci jedné molekuly CO2 Calvinovým cyklem v přepočtu na ATP roven energii 9 makroergických vazeb ATP. Ztráty způsobené fotorespirací mají tedy energetický ekvivalent 9
ATP × 0,25 = 2,25 ATP. Z toho plyne, že již při obvyklých podmínkách fotosyntézy se C4
rostlině mírně vyplatí vynaložení dvou ATP na koncentraci CO2, která fotorespiraci zabrání.Výhoda se však výrazně stupňuje s dalším klesáním koncentrace CO2, k němuž dochází
při intenzivní fotosyntéze za vyšších teplot. Také v podmínkách nedostatečného zásobení
vodou, kdy rostlina přivírá průduchy a koncentrace CO2 uvnitř listu se snižuje, se vydatně
uplatňují výhody poskytované C4 koncentračním mechanismem.
5.3.3. KONCENTRACE CO2 V C4 KYSELINÁCH U ROSTLIN CAM
Rostliny přizpůsobené krajně suchým stanovištím využívají spřažení karboxylace PEP a dekarboxylace malátu k tomu, aby omezily na nejmenší míru výdej vody
transpirací. Mechanismus se obvykle označuje CAM, což je akronym z „crassulacean
acid metabolism“, tedy metabolismus kyselin u tučnolistých. U tučnolistých byl mechanismus poprvé popsán, ale využívají ho hojně také rostliny z jiných čeledí, které jsou
přizpůsobeny aridním podmínkám. Souhrnně tyto rostliny označujeme jako „rostliny
CAM“.
Reakce karboxylace a dekarboxylace, které jsou u C4 rostlin odděleny prostorově (v různých typech buněk asimilačního pletiva), jsou u rostlin CAM odděleny v čase.
CO2 se váže v průběhu noci do malátu a v průběhu dne se z něj uvolňuje a zpracovává
se Calvinovým cyklem. Rostliny CAM mají tedy při silném denním oslunění průduchy
zavřené a otevírají je v noci, kdy nehrozí velké ztráty vody odparem. Reakce mechanismu CAM jsou schématicky znázorněny na Obr. 5.3-5.

Obr. 5.3-5. Schématické znázornění pochodů probíhajících v asimilačních buňkách rostlin CAM. Čísla
u některých šipek se vztahují k popisu reakcí a enzymů v tab. 5.3-2. Levá část obrázku znázorňuje pochody probíhající v noci: Glykolysou škrobu se získává fosfoenolpyruvát, jako substrát pro karboxylaci,
a NADH+H+ pro redukci oxaloacetátu na malát. Vzniklý jablečnan se ukládá ve vakuolách buněk (až
do koncentrace 0,1 mol.l–1), v nichž vzniká velmi kyselá reakce (pH dosahuje hodnoty 3,5). Pravá část
obrázku ukazuje pochody probíhající ve dne. Malát se dekarboxyluje na pyruvát, CO2 vstupuje do Calvinova cyklu, pyruvát slouží ke tvorbě škrobu cestou glukoneogeneze.

Střídání pochodů popsaných v Obr. 5.3-5 v jedné buňce je možné jen, pokud
jsou aktivity enzymů, katalyzujících protichůdné reakce nějak regulovány, jinak by docházelo k planým kruhovým reakcím. Pro PEP karboxylasu bylo dokázáno, že se mění
fosforylací z inaktivní formy, která je v buňkách ve dne, na formu aktivní, pracující
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v noci. Mechanismus regulace dekarboxylačních enzymů není dosud objasněn. Různé
rostliny ze skupiny CAM používají pro dekarboxylaci různé cesty, buď NADP vyžadující jablečný enzym nabo PEP karboxykinasu.
Mechanismus CAM umožňuje rostlinám především výrazné úspory ve výdeji
vody. Tzv. transpirační kvocient, tj. váhové množství vody spotřebované na jednotku
váhového přírůstku sušiny, je u CAM rostlin 50 až 100, tedy 5 krát nižší než u C4 rostlin a 10 krát nižší než u C3 rostlin. Ačkoli schopnost provozovat mechanismus CAM je
dána genetickou výbavou, u některých rostlin se potřebné enzymy indukují jen v podmínkách nedostatečného zásobení vodou. Je-li vláhy dostatek, provozují normální C3
fotosyntézu. Jako příklad lze uvést kosmatec Mesembryanthemum crystallinum.
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4. FOTOSYNTETICKÁ BARVIVA
A SVĚTLOSBĚRNÉ ANTÉNY
4.1

FOTOSYNTETICKÁ BARVIVA

Ve fotosyntetickém ústrojí plní barviva tři úlohy:
(1) Vlastní fotochemická přeměna energie v reakčních centrech. V oxygenní fotosyntéze je takto činný pouze chlorofyl a, u fotosyntetických bakterií je to nejčastěji také BChl
a, ale u mnohých také BChl b. (Bakterio)chlorofyly, které po excitaci rozdělují náboje tvoří
obvykle dimerovou strukturu, tzv. zvláštní pár.
(2) Zachycení fotonů a přenos excitace soustavou molekul barviv do reakčního centra. To je úkol barviv zabudovaných v bílkovinných molekulách světlosběrných antén. V
těchto pigmentproteinech jsou vedle (bakterio)chlorofylů a a b také další (bakterio)chlorofyly (c, d a e), fykobiliny a xanthofyly. Podle toho rozeznáváme antény převážně
(bakterio)chlorofylové, převážně xanthofylové a výhradně fykobilinové. Další dělení antén je
podle jejich strukturních vlastností (viz oddíl 4.2).
(3) Ochrana fotosyntetického ústrojí před (a) nežádoucí nebo (b) nadměrnou excitací.
(a) Jako nežádoucí excitaci označujeme tripletovou excitaci molekuly chlorofylu
(3Chl*, elektron při excitaci změní spin). Ve fotosyntéze chlorofyl působí ve stavu singletní
excitace (1Chl*). Ta má velmi krátkou dobu života (řádově 10-9s), avšak vhodné uspořádání
kofaktorů v reakčním centru dovoluje v tomto krátkém čase přenos elektronu na primární
akceptor. 1Chl* přechází s malou, ale nezanedbatelnou, pravděpodobností v 3Chl*, který má
dosti dlouhou dobu života (řádově 10-3s) na to, aby se setkal s molekulou kyslíku. O2 má
tripletní konfiguraci elektronů. Při srážce chlorofyl přejde do základního stavu a kyslík do
singletního stavu, který je velmi reaktivní a oxiduje bílkoviny i barviva fotosyntetického
ústrojí. Karoteny (v reakčních centrech) a některé xanthofyly (v anténách) přejímají od chlorofylu tripletní excitaci, která na nich zaniká, aniž působí škody, poněvadž karotenoidy v
tripletním stavu s kyslíkem nereagují.
(b) Fotosyntetické ústrojí je často vystaveno vysokým ozářenostem. Četnost excitací
je pak taková, že přenosy elektronů v thylakoidní membráně a biochemické reakce Calvinova cyklu nestačí zpracovávat produkty primární fotochemické reakce. Je-li nepoměr mezi
četností excitací reakčního centra a rychlostí odběru produktů primární fotochemické reakce
příliš velký, dochází k většímu počtu neobvyklých reakcí, které mají nežádoucí následky.
Jednou z cest jak tento nepoměr zmenšit je snížení účinnosti přenosu excitační energie ze
světlosběrných antén do reakčních center. Podle některých hypotéz mohou některé xanthofyly v anténě LHC2 přejíti do stavu, v němž účinně přejímají excitaci chlorofylových molekul a zhášejí ji (tj. promění ji v thermální oscilace svých molekul). Tak se sníží podíl excitace polapené reakčním centrem.
Chemicky patří všechna barviva fotosyntetických membrán do dvou skupin:
tetrapyroly s uzavřeným kruhem jsou chlorofyly a bakteriochlorofyly, s kruhem otevřeným
jsou fykobiliny. Polyisopreny jsou karotenoidy, které se dělí na uhlovodíkové karoteny a
kyslíkaté xanthofyly.

4.1.1 KRUHOVÉ TETRAPYROLY (PORFYRINY)
Pyrol (Obr. 4.1-1) je pětičlenný N-heterocyklický kruh, který je velmi stálý. Sloučeniny s jedním takovým kruhem se však v přírodě vyskytují vzácně. Zato některá
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z nejrozšířenějších přírodních barviv, která mají významné úlohy v metabolismu, jsou porfyriny, odvozené od porfinu. Porfin je makrocyklus ze čtyř pyrolů spojených jednouhlíkatými
můstky. Na Obr. 4.1-1 je jeho strukturní vzorec a jsou tam vyznačeny dva způsoby označování atomů uhlíku (dusíku) a jednotlivých kruhů, s nimiž se v literatuře setkáme. Z porfinového kruhu jsou odvozeny hemy (které jsou základem hemoglobinu, myoglobinu, cytochromů, katalasy, peroxidasy a jiných prostetických skupin enzymů). Chlorofyly a bakteriochlorofyly jsou odvozeny jednak z chlorinu, což je dihydroporfin, jednak z tetrahydroporfinu
bakteriochlorinu (Obr. 4.1-2).

Obr. 4.1-1. Základní strukturní jednotka porfinového makrocyklu - pyrol A) a dvě číslování jeho atomů používaná souběžně v literatuře: B) způsob zavedený Fisherem, C) mezinárodní norma IUPAC.

Obr. 4.1-2. Modifikace porfinového kruhu, které jsou základem různých chlorofylů a bakteriochlorofylů. Nalevo je porfin, uprostřed je chlorin (dihydroporfin) a napravo bakteriochlorin.

Při biosyntéze porfyrinů vzniká jako prvý produkt s uzavřeným kruhem tetrapyrol,
jehož každý pyrolový kruh nese jako substituenty jeden zbytek kyseliny octové a jeden zbytek kyseliny propionové. Téměř všechny přirozené tetrapyroly mají uspořádání substituentů,
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které se označuje jako typ III (uroporfyrinogen III) a jen výjimečně se vyskytuje substituční
typ I (Obr. 4.1-3).

Obr. 4.1-3. Dva způsoby, jak mohou být uspořádány substituenty v přirozených tetrapyrolech. Biosyntéza
všech chlorofylů vychází z uroporfyrinu III.

Tetrapyrolový makrocyklus leží v rovině a je význačný soustavou silně konjugovaných vazeb. Jejím důsledkem je delokalizace elektronů v celém cyklu, která mu dodává silně
aromatický charakter. Snadno dochází k elektronické excitaci, která vede k vektoriálním
přeskupením nábojů s několika různými dipolovými momenty přechodu. Tetrapyroly se
proto vyznačují několika intensivními absorpčními pásy v oblasti 360 - 700 nm. Charakteristickým znakem tetrapyrolového makrocyklu je velmi výrazný Soretův pás ležící mezi 350
a 450 nm. Ten je důsledkem symetrického rozložení čtyř pyrolových dusíků.
Dráha biosyntézy všech tetrapyrolů je společná až po protoporfyrin IX. Jejím prvým
krokem je kondenzace dvou molekul kyseliny δ-aminolevulové (zkráceně označované ALA
nebo δALA), kterou vznikne molekula porfobilinogenu (PBG, Obr. 4.1-4). Kondenzací
čtyř porfobilinogenů vzniká uroporfyrinogen III a z něj postupnými modifikacemi postranních řetězců protoporfyrinogen IX (Obr. 4.1-5A). Ten se mění na barevný protoporfyrin IX s
kruhem konjugovaných vazeb odnětím šesti vodíků - čtyři z uhlíků tvořících můstky mezi
pyrolovými jádry a dva z dusíků dvou pyrolových jader (Obr. 4.1-5B).

Obr. 4.1-4. Vznik molekuly porfobilinogenu (PBG) kondenzací dvou molekul kyseliny δ-aminolevulové (zkráceně označované ALA nebo δ-ALA).
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Obr. 4.1-5A Kondenzací čtyř molekul porfobilinogenu vzniká jedna molekula uroporfyrinogenu III a z něho
dále, postupnou modifikací postranních řetězců, protoporfyrinogen IX.

Kyselina δ-aminolevulová vzniká ve fotosyntetických organismech nejčastěji redukcí
a transaminací z glutamátu, jednou z cest naznačených na Obr. 4.1-6. Jen ve fotosyntetických bakteriích a některých rostlinách můžeme předpokládat vznik ALA ze sukcinylkoenzymu A a glycinu, který katalyzuje ALA-syntetáza, což je cesta běžná u živočichů a
bakterií.
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Obr. 4.1-5B Oxidace protoporfyrinogenu IX na protoporfyrin IX, chelatace hořčíku a methylace dávají vzniknout methyl magnesium protoporfyrinu.
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Obr. 4.1-6 Různé cesty vzniku δ−aminolevulové kyseliny.

4.1.1.1 CHLOROFYLY A BAKTERIOCHLOROFYLY
Polycyklické jádro chlorofylů a, b a d je forbin, což je chlorin (tedy dihydroporfin),
který má ještě jeden kruh, tzv. isocyklický kruh, kruh E nebo kruh V (Obr. 4.1-7). Při biosyntéze tento kruh vzniká oxidací propionylového zbytku vázaného na C-13, který vytvoří
kruh tak, že se naváže na uhlík methinového můstku y, čili C-15 (Obr. 4.1-8). Stejný polycyklický základ mají bakteriochlorofyly c, d a e. Bakteriochlorofyly a a b mají za základ
bakterioforbin, což je dihydroforbin odvozený z bakteriochlorinu (tedy z tetrahydroporfinu)
hydrogenací uhlíků 7 a 8 na kruhu II (B). Naproti tomu chlorofyl c je založen na dehydroge6
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novaném forbinu (uhlíky 17 a 18) a má tedy základní tetrapyrolový kruh porfinový, ne chlorinový (Obr. 4.1-7).

Obr. 4.1-7. Forbin a jeho deriváty, které jsou základem různých chlorofylů a bakteriochlorofylů.

Obr. 4.1-8. Vznik pátého isocyklického kruhu, kterým se methyl magnesium protoporfyrin IX mění na methyl
magnesium 3,8−divinyl feoporfyrin a5. Z něho redukcí vinylové skupiny vzniká protochlorofylid a, který se dále
redukuje (na kruhu IV) na chlorofylid a.

Další rozlišení chlorofylů a bakteriochlorofylů je dáno různými substituenty
na uhlících 3, 7, 8 a 12 a esterifikací zbytku kyseliny propionové na C-17 různými alkoholy,
7
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pouze u chlorofylu c tento zbytek není esterifikován. Všechny strukturní charakteristiky
chlorofylů a bakteriochlorofylů jsou shrnuty na Obr. 4.1-9 a v tabulce Tab. 4.1-1.

Obr. 4.1-9A Strukturní vzorce chlorofylů a, b, c.

Obr. 4.1-9B Strukturní vzorce chlorofylu, d, feofytinu a feoforbidu.
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Obr. 4.1-9C Strukturní vzorce bakteriochlorofylů a, b.

Obr. 4.1-9D Strukturní vzorce bakteriochlorofylů c, d.
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Tab. 4.1-1. Tabulka substituentů chlorofylů a, b, c, d, bakteriochlorofylů a, b, c, d, e. Poloha substituentů R1,
R2, R3, R4 a R7 odpovídá polohám 3, 7, 8, 12 a 20 v IUPAC normě. R5 je na pátém isocyklickém kruhu, R6 je
vazebné místo fytylu (P) nebo farnesylu (F).
Barvivo

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

Chlorofyl a

-CH=CH3

-CH3

-CH2-CH3

-CH3

-C=O-O-CH3

-P

-H

Chlorofyl b

-CH=CH3

-CH=O

-CH2 -CH3

-CH3

-C=O-O-CH3

-P

-H

Bakterio-chlorofyl a

-C=O-CH3

-CH3

-CH2 -CH3

-CH3

-C=O-O-CH3

-P/Gg

-H

Bakterio-chlorofyl b

-C=O-CH3

-CH3

=CH-CH3

-CH3

-C=O-O-CH3

-P

-H

Bakterio-chlorofyl c

-CHOH-CH3

-CH3

-C2H5
-C3H7
-C4H9

-C2H5
-CH3 (?)

-H

-F

-CH3

Bakterio-chlorofyl d

-CHOH-CH3

-CH3

-C2H5
-C3H7
-C4H9

-C2H5
-CH3 (?)

-H

-F

-H

Bakterio-chlorofyl e

-CHOH-CH3

-C2H5
-C3H7
-C4H9

-C2H5

-H

-F

-CH3

Chemický vzorec P je -CH2CH=CH=CCH3-(CH2)2-CHCH3-(CH2)3-CHCH3)-CH2)3-CHCH3-CH3 .
Vzorec F je -CH2-CH=CCH3-(CH2)2-CH=CCH3-(CH2)2-CHCH3=C-CH3.

Úroveň hydrogenace tetrapyrolového kruhu má vliv na polarizaci soustavy konjugovaných dvojných vazeb a tím na polohu absorpčních maxim. Na spektrální vlastnosti mají
vliv také substituenty na tetrapyrolovém kruhu, kdežto povaha esterifikujícího alkoholu se
projevuje nevýrazně (Obr. 4.1-10).
(Bakterio)chlorofyly mají ve středu tetrapyrolového kruhu chelatovaný ion hořčíku,
2+
Mg . Pokud hořčík v kruhu není, nazýváme pigmenty (bakterio)feofytiny, s příslušným
písmenem (bakterio)chlorofylu, z něhož je feofytin odvozen. Absorpční maxima jsou ve
spektrech feofytinů posunuta proti odpovídajícím chlorofylům a mají odlišnou výšku (Obr.
4.1-10). (Bakterio)feofytiny mají významnou úlohu v reakčních centrech. Hořčík se však
velmi snadno ztrácí z (bakterio)chlorofylových molekul při extrakci a jiných operacích (zejména je-li prostředí kyselé), a proto se nacházejí často větší množství feofytinů při analýzách jako artefakt. Někdy se také chlorofyly záměrně feofytinizují a stanovují se pak jako
odpovídající feofytiny. Silnější působení kyseliny odštěpuje také alkohol, esterifikující propionový zbytek na C-17. Vznikají feoforbidy, které jsou dobře rozpustné ve vodě. Toho se
využívá k odstranění chlorofylů ze směsi pigmentů rozpuštěných v nepolárním rozpouštědle.
Spektrální vlastnosti (bakterio)chlorofylů, tj. poloha a výška absorpčních pásů, závisejí také výrazně na povaze prostředí, v němž jsou barviva rozptýlena. Spektra barviv se liší,
jsou-li rozpuštěna v různých rozpouštědlech. Mění se především s polaritou rozpouštědla
(Obr. 4.1-11). Podobný vliv má také nekovalentní vazba chlorofylů na hydrofobní molekuly
bílkovinných komplexů. Absorpční spektra chlorofyl-proteinových komplexů se navzájem
liší, i když obsahují týž (bakterio)chlorofyl. Vazba na bílkovinu posouvá červené absorpční
pásy k delším vlnovým délkám.
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Obr. 4.1-10A Absorpční spektra chlorofylu a ( ) a chlorofylu b (- - - -) rozpuštěných v dietyléteru.
Obr. 4.1-10B Absorpční spektra chlorofylu d ( ) a chlorofylu c (- - - -) rozpuštěných v dietyléteru.

Obr. 4.1-10C Absorpční spektra bakteriochlorofylu a ( ) a bakteriochlorofylu b (- - - -) rozpuštěných v
dietyléteru.
Obr. 4.1-10D Absorpční spektra chlorofylu „650“ ( ) a chlorofylu „660“ (- - - -) připravených
z Chlorobium v dietyléteru.
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Obr. 4.1-11A Závislost polohy maxima červeného Qy absorpčního pásu chlorofylu a na indexu lomu polárních
a nepolárních rozpouštědel. Se stoupajícím indexem lomu rozpouštědla se zvyšuje také intenzita mezimolekulárních vlivů způsobujících polarizaci molekul rozpuštěné látky.

Obr. 4.1-11B Závislost polohy
absorpčního maxima barviv
extrahovaných z purpurových
bakterií, v odlišném grafickém
znázornění. Číslice označují tato
rozpouštědla: 1 - sirouhlík,
2 - pyridin, 3 - chloroform,
4 - benzen, 5 - chlorid uhličitý, 6 etanol, 7 - éter, 8 - metanol, 9aceton.

Dráha biosyntézy
zvláštní pro chlorofyly začíná chelatací hořečna-tého
iontu protoporfyrinem IX
(biosyntéza proto-porfyrinu
IX
je
popsána
v předchozím oddíle). Další
kroky jsou: methylace
zbytku kyseliny propionové
na C-13, ß-oxidace tohoto
zbytku a uzavření kruhu na
C-15, a redukce vinylu na C-8 na ethyl. Tím vznikne protochlorofylid a (Obr. 4.1-12).
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Obr. 4.1-12. Syntetické dráhy, jimiž vznikají různé chlorofyly z methyl magnesium-feoporfyrinu a5.
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Obr. 4.1-13. Biosyntetické dráhy vzniku bakteriochlorofylů.

V Obr. 4.1-12 je dále znázorněno, že z protochlorofylidu vzniká chlorofylid redukcí
dvojné vazby mezi uhlíky 17 a 18 na kruhu D (IV). Tato redukce je význačná tím, že při
biosyntéze chlorofylů u vyšších rostlin probíhá jen za působení světla. NADPprotochlorofylid reduktasa může redukovat jen excitovaný protochlorofylid na chlorofylid.
Protochlorofylid je přitom vázán v komplexu s bílkovinou, která je snad právě onou
reduktasou. U fotosyntetických bakterií, cyanobakterií, řas, mechorostů a kapraďorostů může
celá biosyntéza chlorofylu proběhnout ve tmě. Poslední redukční krok u nich katalyzuje jiná
reduktasa. Zdá se, že na počátku vývoje vyšších rostlin došlo ke ztrátě této reduktasy mutací.
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Klíční rostlinky nahosemenných rostlin mohou syntetizovat chlorofyl ve tmě v dělohách a
několika prvých listech (jehlicích). Fotochemická redukce protochlorofylidu na chlorofylid je
významným krokem, v němž se reguluje tvorba chlorofyl-proteinových komplexů v
thylakoidech a celé utváření chloroplastů. U etiliovaných klíčních rostlin se z proplastidu ve
tmě vytvářejí místo chloroplastů tzv. etioplasty (viz kapitola o utváření fotosyntetické
membrány u různých organismů). Úpravou ozařování etiolovaných rostlin (např. použitím
krátkých záblesků (1 ms) v odstupu několika minut nebo hodin) lze dosáhnout různě rychlé
tvorby jednotlivých chlorofyl-proteinových komplexů. Využívá se toho pokusně pro získání
listů s minimálním obsahem anténních komplexů apod.
Bakteriochlorofyly vznikají z chlorofylových prekursorů modifikacemi substituentů,
případně redukcí dvojné vazby v kruhu B (II) a esterifikací propionylového zbytku na uhlíku
17 jinými alkoholy, než je fytol charakteristický pro chlorofyly (Obr. 4.1-13).
4.1.2 OTEVŘENÉ TETRAPYROLY
Fykobiliproteiny jsou chromoproteiny s kovalentně vázanými barvivy fykobiliny.
Fykobiliny jsou lineární neboli otevřené tetrapyroly, jejichž základní struktura je na Obr.
4.1-14. U živočichů se také setkáváme s biliny; jsou tam produktem rozkladu hemu a jsou
známy jako žlučová barviva. Také u sinic a řas vznikají fykobiliny oxidačním otevřením
porfyrinového kruhu.
Obr. 4.1-14. Základní kostra molekuly bilinů (lineárních neboli otevřených tetrapyrolů) s vyznačením používaného číslování uhlíků a písmenového značení kruhů.

Uhlíkové můstky mezi pyrolovými jádry bilinů mohou mít obě vazby jednoduché
nebo jednu dvojnou. Všechny tři můstky nasycené mají bilany, např. urobilinogen, který je
pouze u živočichů. Jeden můstek s nenasycenou vazbou mají bileny, např. fykourobilin, dva
nenasycené můstky mají bilidieny, např. fykoerythrobilin nebo fykobiliviolin, a všechny tři
můstky mají dvojnou vazbu u bilitrienů, jejichž příkladem je fykocyanobilin. Strukturní
vzorce všech uvedených bilinů jsou na Obr. 4.1-15, který také ukazuje povahu kovalentní
vazby jednotlivých fykobilinů na jejich bílkoviny. Je to thioéterová vazba mezi prvým uhlíkem vinylového substituentu na pyrolovém kruhu fykobilinu a cysteinovým zbytkem v molekule bílkoviny. Všechny fykobiliny jsou takto vázány přes vinyl na kruhu A. Některé fykoerythrobiliny a fykourobiliny mají ještě druhou takovou vazbu na kruhu D.
Čtyři druhy fykobiliproteinů, které se vyskytují v sinicích a ruduchách, se liší polohou absorpčních vrcholů (Obr. 4.1-16): allofykocyanin (APC) má maximum absorpce mezi
650 a 680 nm, fykocyanin (PC) mezi 620 a 635 nm, fykoerythrocyanin (PEC) absorbuje
nejsilněji u 575 nm a fykoerythrin (PE) mezi 545 a 565 nm. Zkratky mají P tam, kde v češtině píšeme F, neboť jsou odvozeny z anglických termínů, v nichž se fyko píše phyco. Velká
rozmanitost absorpčních vlastností fykobiliproteinů (Obr. 4.1-17 a Obr. 4.1-18) není tolik
dána nepříliš výraznými rozdíly ve struktuře molekul samotných fykobilinů, jako především
jejich vzájemným působením s bílkovinou, na níž jsou vázány.
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Obr. 4.1-15. Strukturní vzorce fykocyanobilinu (A), fykobiliviolinu (B), fykoerythrobilinů (C,D) a fykourobilinů (E,F) a vyznačení jejich vazby na bílkovinnou část molekuly.

Obr. 4.1-16A Absorpční spektra fykoerythrinu (PE), fykocyaninu (PC) a allofykocyaninu (APC) z ruduchy
Porphyridium cruentum
Obr. 4.1-16B Absorpční spektra fykoerythrinu (PE), fykocyaninu (PC) a allofykocyaninu (APC) ze sinice Chlorogloea

16

FYZIOLOGIE ROSTLIN

4. FOTOSYNTETICKÁ BARVIVA
A SVĚTLOSBĚRNÉ ANTÉNY

Šetlík, Seidlová, Šantrůček

Obr. 4.1-17. Absorpční spektra biliproteinů ze sinic a ruduch. (A) APC a APC-B z Anacystis variabilis; (B) CPC a PEC z Anabaena; (C) R-PC z Porphyridium cruentum; (D) C-PE ze Synechocystis 6701; (E) B-PE I z
Audouinella 679; (F) B-PEII z Goniotrichopsis sublitoralis; (G) R-PEI z Botryocladia pseudodichotoma; (H)
R-PEII z Antithanionella glandulifera; (I) R-PEIII z Dasya 2166; (J) CU-PEI z Gloeobacter violaceus; (K) CUPEII ze Synechocystis trididemni; (L) CU-PEIII ze Synechococcus WH 8103.
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Obr. 4.1-18. Absorpční spektra fykobiliproteinů ze skrytěnek (Cryptophyceae). (A) Fykocyaniny: Cr-PC z
Chroomonas daucoides (λmax = 570 nm); Cr-PC z Hemiselmis sp. (λmax = 615 nm); Cr-PC z Chroomonas sp.
(λmax = 630 nm); Cr-PC z Chroomonas caerulea (λmax = 645 nm); (B) Cr-PC z Chroomonas daucoides před
(λmax = 570 nm) a po (λmax = 592 nm) působení kyselé 8M močoviny. (C) Fykoerythriny: Cr-PE z Rhodomonas salina (λmax = 545 nm); Cr-PE z Hemiselmis brunescens (λmax = 555 nm); Cr-PE z Cryptomonas ovata
(λmax = 566 nm). (D) Cr-PE z Cryptomonas acuta (λmax = 545 nm).

Ačkoli nazýváme fykobiliny lineární tetrapyroly (a také tak píšeme jejich vzorce), jejich molekula má tvar přeštípnutého prstence, jehož volné konce jsou od sebe oddáleny ve
směru kolmém na rovinu kruhu. To je přirozené uspořádání čtyř pyrolových molekul (viz
dále o vzniku fykobilinů). Ve fykobiliproteinech jsou však fykobilinové molekuly v různé
míře nataženy, buď kovalentní vazbou na bílkovinu na obou koncích, nebo jiným silovým
působením aminokyselinových zbytků v bílkovině. S natažením molekuly se výrazně mění
její absorpční vlastnosti (Obr. 4.1-19). Nejčastějšími chromofory fykobiliproteinů jsou modrý fykocyanobilin (PCB, λmax = 600 - 670 nm), červený fykoerythrobilin (PEB,λmax = 540 570 nm) a červený fykourobilin (PUB, λmax = 490 - 500 nm). Méně častý je purpurový fykobiliviolin (PXB, také nazývaný kryptoviolin, poněvadž se vyskytuje u skrytěnek, Cryptophyceae, λmax = 550 - 600 nm) a dosud blíže neurčený zelený fykobilin odvozený od biliverdinu (PBV, λmax = 660 - 690 nm).
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Obr. 4.1-19. Vliv interakce fykobilinu s proteinem na absorpční spektra. Nativní fykocyanin ze Spirulina plantensis (vpravo) změní po denaturaci výrazně spektrum (vlevo).

Fykobiliproteiny tvoří u sinic a ruduch důmyslně sestavené složité anténní útvary
zvané fykobilisomy a u skrytěnek jsou v jednodušších strukturách uvnitř thylakoidu. Fykobiliproteiny jsou hydrofilní (ve vodě rozpustné) polypeptidy, které jsou si podobné velikostí a
základní strukturou, ale liší se sledem aminokyselin a typem chromoforu, s nímž jsou svázány.
Fykobiliproteiny sinic a ruduch jsou heterodimery složené z podjednotek DaE, jejichž molekulová hmotnost je okolo 20 kDa. Fykobilisomy sestávají z kotoučovitých útvarů
(uvnitř s otvorem, Obr. 4.2-12) a ty jsou nejčastěji trimery nebo hexamery základního heterodimeru, tedy (αβ)3 nebo (αβ)6. Lze je disociovat na (αβ) dimery při velmi nízké iontové
síle roztoku nebo působením chaotropních činidel, ale na disociaci heterodimeru je třeba
použít činidel, která současně bílkoviny denaturují. Všechny sinice a ruduchy obsahují allofykocyanin (αAPC βAPC)3 a fykocyanin (αPC βPC)6. Předevšímu ruduch (ale také u některých
sinic) k nim přistupuje fykoerytrocyanin (αPEC βPEC)6 nebo některý z fykoerythrinů. To může
být C-PE, jehož složení je (αPE βPE)6, nebo B-PE a R-PE se strukturou (αPE βPE)6 τ.
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Obr. 4.1-20. Úplné sledy aminokyselin α i β polypeptidů různých spektroskopických tříd fykobilinů ze sinic. Allofykocyanin (APC), C-fykocyanin (CPC) a fykoerythrocyanin
(PEC) jsou ze sinice Mastigocladus laminosus, fykoerythrin (CPE) je ze sinice Fremyella diplosiphon. Písmeny v obdélníčcích jsou vyznačena místa vážící fykobiliny (PCB fykocyanobilin, PEB - fykoerytrobilin, PXB - bilin neznámé struktury).
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Písmena C, B, u fykoerythrinů a R u skrytěnek (Cryptophyta) označují příslušnost ke
skupině charakterizované tvarem absorpčního spektra (a ovšem také strukturou, na níž tvar
spektra závisí). Původně tato písmena označovala původ barviva ze sinic (Cyanobacteria),
ruduch (Rhodophyta), nejprimitivnějšího řádu ruduch (Bangiales). Dnes se ale ví, že se mohou vyskytovat i v ostatních skupinách. τ ve fykoerythrinech je třetí podjednotka s molekulovou hmotností okolo 30 kDa a s vysokým obsahem chromoforů. Strukturní uspořádání
fykobiliproteinů ve fykobilisomech je popsáno v kapitole 4.2.3.4.
Jsou známy úplné sledy aminokyselin pro všechny spektroskopické třídy fykobilinů.
Předpokládá se, že všechny jsou odvozeny z jednoho společného předchůdce. Příklady jsou
uvedeny v Obr. 4.1-20. Difrakcí rentgenových paprsků na krystalizovaných fykobiliproteinech se stanovila také jejich struktura i detaily jejich uspořádání v trimerech a hexamerech,
jak je uvedeno na Obr. 4.2-12. Znají se také místa, kde jsou vázány chromofory. Podjednotka α váže jeden bilin na cysteinu v poloze 84 (C 84), podjednotka β jeden bilin na C 84 a
jeden na C 155. Z tohoto pravidla je řada vyjímek, např. u fykoerythrinů, které váží někdy
dva chromofory na podjednotce α a tři na podjednotce β. Konformace a orientace, kterou
bilin zaujme, je dána vazbou (kovalentní nebo jinou) druhého konce molekuly k různým
aminokyselinám nosné bílkoviny a velmi silně ovlivňuje jeho spektrální vlastnosti. Chromofor, vázaný na C84 vyčnívá do středového kanálu vytvořeného navázáním dutin jednotlivých
na sebe seřazených trimerů nebo hexamerů (viz Obr. 4.2-12).
4.1.3 KAROTENOIDY
Karotenoidy jsou terpenoidy, rozmanité v podrobnostech struktury molekul a spekter
(je známo více než 500 karotenoidů) při zachování jednotného stavebního schématu a základních spektrálních vlastností. Jsou to buď uhlovodíky, karoteny, nebo kyslíkaté sloučeniny z nich odvozené, xantofyly. Jejich uhlíková kostra obsahuje 40 atomů uhlíku a je postavena z osmi isoprenových jednotek. Čtyři a čtyři takové jednotky jsou kondenzovány vždy v
souhlasné poloze (hlavičkou k ocásku) a dva takové řetězce o 20 atomech uhlíku jsou k sobě
spojeny v zrcadlové poloze (tj. ocáskem k ocásku isoprenové molekuly). Proto jsou dva
methyly nejbližší ke středu molekuly na opačných stranách řetězce a jsou na atomech uhlíku,
které jsou od sebe odděleny čtyřmi dalšími atomy C (mezi ostatními methylovanými uhlíky
v řetězci jsou vždy jen tři uhlíky). Prototyp základní molekuly karotenu, lykopen, je na Obr.
4.1-21.
Terminální isoprenové zbytky na obou koncích molekuly vytvářejí u mnohých karotenoidů
alicyklický šestičetný kruh, který se uzavírá mezi druhým uhlíkem prvého a třetím uhlíkem
druhého isoprenu. Jak k tomu dochází, je znázorněno na Obr. 4.1-22, kde jsou také uvedeny
tři typy kruhů, které tak mohou vzniknout, a jejich označení řeckými písmeny. Cyklizace
může proběhnout na jednom konci karotenoidové molekuly, nebo na obou. Lineární koncový isopren se označuje ψ. Řecká písmena se vyskytují také v triviálních názvech karotenů a
tam se jen částečně kryjí s označením kruhů na Obr. 4.1-22. Tak β-karoten je β, β-karoten,
ale α-karoten je β, ε-karoten, γ-karoten je β, ψ-karoten a δ-karoten je ε,ψ-karoten, jak je
patrné z Obr. 4.1-23 (dvě řecká písmena v těchto názvech označují strukturu jednoho a
druhého konce molekuly). J-kruh z Obr. 4.1-22 se v karotenech nevyskytuje, ale najdeme jej
v některých xanthofylech (viz Obr. 4.1-23 a Obr. 4.1-24). Některé karoteny a xanthofyly
fotosyntetických bakterií mají jeden nebo oba kruhy ještě dehydrogenované na benzenové
jádro; takové kruhy se označují jako kruhy φ a χ.
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Obr. 4.1-21. Vznik základní kostry karotenoidů o 40 uhlících spojením dvou geranylgeranylových radikálů
"ocáskem k ocásku" a řada karotenů vznikajících postupnou dehydrogenací řetězce. Poslední, lykopen, je nakreslen úplně rozvinutým vzorcem, dále vzorcem ukazujícím, jak vznikají, koncové kruhy některých karotenoidů, a konečně, zkráceným vzorcem v němž střední část řetězce, která je u většiny karotenoidů totožná, je zastoupena symbolem R.
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Obr. 4.1-22. Reakce, jimiž vznikají různé typy koncových kruhů u karotenoidů.

Všechny kyslíkaté deriváty karotenoidových uhlovodíků se dnes nazývají xanthofyly
(nejprve tento název patřil luteinu, později derivátům karotenů s hydroxylovou skupinou). V
xanthofylech najdeme většinu běžných kyslíkatých funkčních skupin: hydroxyly, methoxyly,
epoxidy, oxoskupiny, aldehydy a karboxyly. Karotenoly jsou nejběžnější a nejvýznamnější.
Z nich nejrozšířenější u zelených řas a vyšších rostlin jsou deriváty α-karotenu a β-karotenu
se dvěma hydroxyly (na uhlících 3 koncových kruhů), které se nazývají lutein a zeaxanthin
(Obr. 4.1-23). Ketoskupiny bývají na uhlíku 4-koncového kruhu; takovou skupinu má, vedle
hydroxylu, velmi důležitý derivát β-karotenu astaxanthin. Ve významných pochodech regulace přenosu energie přechází zeaxanthin ve violaxanthin, u nějž kyslík tvoří epoxid
na uhlících 5 a 6 koncového kruhu (Obr. 4.1-23).
U těch skupin řas, které nemají chlorofyl b, je ve světlosběrných anténách velmi
mnoho xanthofylů. Mezi nimi zaujímají významné místo xanthofyly se dvěma za sebou následujícími dvojnými vazbami u jednoho z koncových kruhů (např. fukoxanthin, peridinin a
neoxanthin, viz Obr. 4.1-23 a Obr. 4.1-24). Fukoxanthin a peridinin mají kromě toho mají
ještě kyslíky ve druhé polovině isoprenového řetězce. Hydroxylovou skupinu na prvním
methylu od jednoho kruhu (sifonaxanthin a vaucheriaxanthin, Obr. 4.1-24). Konečně jsou
xanthofyly, u nichž prvá konjugovaná vazba isoprenového řetězce v sousedství jednoho kruhu je trojná; to je např. diadinoxanthin, významný xanthofyl světlosběrné antény obrněnek
(Obr. 4.1-24).
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Obr. 4.1-22. Strukturní vztahy mezi karoteny a některými z nich odvozenými xanthofyly.

Karoteny a xanthofyly fotosyntetických bakterií jsou zpravidla lineární (bez koncových kruhů), kromě uvedené již výjímky, kdy mají na jednom konci benzenové jádro jako
např. chlorobakten a okenon (Obr. 4.1-23).
Ve fotosyntetickém aparátu jsou karoteny v reakčních centrech, kde hrají významnou
úlohu v ochraně před nepříznivými důsledky (zejména oxidačními reakcemi) vzniku (bakterio)chlorofylových tripletů, jejichž excitaci zhášejí. Xanthofyly mají významnou úlohu v
anténách, jednak jako světlosběrná barviva, jednak jako regulátory účinnosti přenosu excitace z antény do reakčního centra. Jejich rozdělení v různých taxonomických skupinách fotosyntetických organismů je v Tabulce 4.1-2.

Obr. 4.1-23. (na následující straně) Xanthofyly významné ve světlosběrných anténách řas, které neobsahují
chlorofyl b.
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Tab. 4.1-2. Rozdělení karotenoidů a xantofylů v různých taxonomických skupinách fotosyntézy (V znamená
vysoký obsah, N nízký obsah karotenoidu, velké písmeno značí obsah ve všech zástupcích skupiny, malé jen v
některých, pokud písmeno chybí, karotenoid se ve skupině nevyskytuje).

Karotenoid
(triviální název)
Antheraxanthin
α-karoten
β-karoten
γ-karoten
Diadinoxanthin
Diatoxanthin
Dinoxanthin
Fukoxanthin
Heteroxanthin
Izokryptoxanthin
Lutein
Lykopen
Monadoxanthin
Myxoxanthofyl
Neoxanthin
Oscillaxanthin
Peridinin
Prasinoxanthin
Siphonaxanthin
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Zeaxanthin
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Syntéza karotenoidů se uskutečňuje jen v mikroorganismech a v rostlinách. Živočichové často hromadí velká množství karotenů získaných v potravě a dovedou je i chemicky modifikovat, avšak základní kostru neumějí sestavit. Ta vzniká postupem ilustrovaným na Obr. 4.124. Z acetylkoenzymu A vzniká řadou reakcí kyselina mevalonová, která je specifickým prekursorem všech isoprenoidů. Z kyseliny mevalonové vzniká dále isopentenyl pyrofosfát (IPP) a
ten se kondensuje se svým isomerem dimethylalyl pyrofostátem (DMAPP) na geranylpyrofosfát (GPP) s deseti uhlíky. Další kondensací se řetězec prodlouží na 15 uhlíků, které má farnesylpyrofosfát (FPP), a konečně, připojením posledního IPP vzniká geranylgeranylpyrofosfát
(GGPP) se 20 uhlíky. Dva GGPP se pak spojí v zrcadlové poloze v první karotenoid fytoen,
který je ještě bezbarvý (absorbuje v UV). K barevným karotenoidům vedou desaturační reakce,
které vytvářejí postupně se prodlužující soustavu konjugovaných dvojných vazeb.
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Obr. 4.1-24. Vznik geranyl-geranylpyrofosfátu z acetyl-koenzymu A základní isoprenoidovou biosyntetickou
drahou.
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Karotenoidy mají poměrně jednoduchá absorpční spektra, nejčastěji se třemi maximy. Absorpční vlastnosti udává soustava konjugovaných dvojných vazeb. Čím delší je soustava polyenových π-elektronů, tím je excitovaný stav stálejší, k excitaci je třeba méně energie a dochází k ní při delších vlnových délkách. To je patrné z Obr. 4.1-25, v němž jsou
srovnána spektra pro poslední členy biosyntetické dráhy lykopenu. Také u karotenoidů pozorujeme silný vliv prostředí, v němž jsou rozpuštěny, na polohu absorpčních vrcholů (Obr.
4.1-26). Vlivem těsné vazby na hydrofobní bílkoviny jsou také absorpční maxima karotenoidů v thylakoidech posunuta k delším vlnovým délkám proti jejich poloze v organických rozpouštědlech.

Obr. 4.1-25. Absorpční spektra acyklických karotenů, u nichž se prodlužuje soustava konjugovaných dvojných
vazeb ze 3 na 5, 7, 9 a 11.
Obr. 4.1-26. Poloha absorpčního spektra karotenu
lykopenu v různých rozpouštědlech:
A (plná čára) v petroléteru
nebo ethanolu;
B (čárkovaná čára) v benzenu nebo v chloroformu;
C (čerchovaná čára) v sirouhlíku.
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4.2

SVĚTLOSBĚRNÉ ANTÉNY.

4.2.1 VÝZNAM ANTÉN
Vedle bílkovinných komplexů s barvivy, která se účastní vlastní přeměny energie,
jsou fotosyntetické membrány ještě vybaveny světlosběrnými pigmentoproteinovými komplexy, čili (světlosběrnými) anténami. Tyto bílkovinné komplexy obsahují molekuly barviva,
které se zachycením zářivé energie (fotonu) dostanou do excitovaného stavu a excitaci přenášejí na další molekuly barviv uložené v téže nebo sousední molekule bílkoviny. Exciton
takto přechází z jedné molekuly barviva na druhou po dobu, kterou nazýváme jeho průměrnou dobou života (její délka se pohybuje např. u Chl a ve zlomcích nanosekundy). Při tomto
putování se exciton dostává i do zvláštního páru molekul barviva v reakčním centru, kde
může být polapen a jeho energie se využije pro fotochemický akt rozdělení nábojů. Pokud
během průměrné doby svého života není exciton takto polapen, přejde některá z excitovaných molekul do základního stavu buď tak, že excitační energii vyzáří jako fluorescenci nebo ji rozptýlí jako tepelné vibrace.
Všechna reakční centra, v bakteriální i v oxygenní fotosyntéze, jsou vybavena světlosběrnými anténami. Proč?

Obr. 4.2-1. Koeficient absorbance roztoku chlorofylu v éteru při různých vlnových délkách a
spektrum vyzařované fluorescence.

Absorbci světla v prostředí obsahujícím látku, která světlo pohlcuje, popisuje Lambert-Beerův zákon
Aλ = log (I0 / Ix) = ελ.c.x
kde A je absorbance při dané vlnové délce λ, ελ je extinkční koeficient barviva při této vlnové délce, c je koncentrace barviva a x délka optické dráhy paprsku absorbujícím prostředím.
A a log (I0 / Ix) jsou veličiny bezrozměrné. Pro c a x můžeme použít jednotek s různými rozměry, např.:
c [mol.m–3], x [m], pak ε [m2.mol–1]
nebo
c [mol.l–1], x [cm], pak ε [l. mol–1.cm–1] .
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Druhá soustava jednotek je běžnější v laboratorní praxi, prvá má výhodu názornosti:
Jestliže má ε rozměr m2.mol–1, pak jeho hodnota udává plochu, na níž 1 mol molekul absorbující látky rozložených v souvislé vrstvě dokonale pohltí záření dané vlnové délky. Tuto
hodnotu nazýváme také ekvivalentní molární černá plocha. Můžeme z ní vypočítat ekvivalentní černou plochu jedné molekuly pro danou vlnovou délku.
Pro chlorofyl a (Obr. 4.2-1) při vlnové délce maximální absorpce v Soretově pásu
(λmax ≅ 430 nm) je hodnota
ε430 = 1,2 × 104 m2.mol–1
(nebo 1,2 × 105 l. mol–1.cm–1, protože l.cm–1 je vlastně 103 cm2 a m2 je 104 cm2),
kdežto pro nejsilnější absorpci v červeném pásu je
ε660 = 0,9 × 104 m2.mol–1 (nebo 0,9 × 105 l. mol–1.cm–1).
Použijeme-li hodnotu ε430, pak ekvivalentní černá plocha jedné molekuly pro tuto vlnovou délku je
1,2 × 104 [m2.mol–1] / 6,02 × 1023 [molekula.mol–1] = 2 × 10 –20 [m2.molekula–1]
tedy 2 Ă2. Pro ε660 je hodnota ekvivalentní černé plochy o něco menší, asi 1,5 Ă2. Střední
hodnota absorpce v celé fotosynteticky účinné oblasti (400 - 700 nm) je nižší než 0,25 maximálních hodnot. Budeme tedy považovat ekvivalentní černou plochu molekuly chlorofylu
pro celou oblast FAR za rovnou přibližně 0,5 Ă2 (0,005 nm2). To je velmi malá část plochy,
kterou zaujímá porfyrinové jádro chlorofylové molekuly, což je přibližně 15Ă × 15 Ă= 225
Ă2.
Maximální hustota, které dosahuje tok fotonů fotosynteticky účinné části spektra při
povrchu zemském je asi 2000 µE.m–2.s–1, což odpovídá
2 × 103 × 10–6 [E.m–2.s–1] × 6,02 × 1023 [fotonů.E–1] = 12 × 1020 fotonů m–2.s–1.
Na plochu 0,5 Ă2 tedy dopadne při maximální ozářenosti 6 fotonů za sekundu. Při střední
ozářenosti, která je kolem 600 µE.m–2.s–1 jsou to přibližně 2 fotony.s–1 a při slabé ozářenosti, kolem 100 µE.m–2.s–1, je to pouze 0,3 fotonu za sekundu. Poněvadž cesta elektronu celým řetězcem přenosu ve fotosyntetické membráně trvá méně než 10 ms, bez světlosběrných
komplexů by složky řetězce přenosu elektronů při průměrných ozářenostech po většinu času
zahálely. Soubor několika set molekul, který koncentruje excitaci do jednoho RC může tento
nepoměr vyrovnat a to je právě úkolem antén.

4.2.2 ROZTŘÍDĚNÍ ANTÉN
Světlosběrné antény jsou u všech fotosyntetických organismů. U všech také rozeznáváme podle těsnosti spojení antény s reakčním centrem dva typy antén:
(1) Vnitřní antény (internal antennas), které jsou v neměnném stechiometrickém poměru k reakčnímu centru a bývají s reakčním centrem těsně spojeny;
(2) Vnější antény (external antennas), které jsou s reakčním centrem obvykle spojeny
prostřednictvím vnitřní antény, někdy se mohou přemísťovat a buňka jich vy-tváří více nebo
méně podle podmínek osvětlení, za nichž roste. LHC 2 a také jiné antény v membránách
oxygenní fotosyntézy se mohou dokonce podle podmínek osvětlení přesouvat mezi PS 2 a
PS 1.
Vnitřní antény jsou vždy zanořeny v membráně a jejich bílkoviny jsou hydrofobními
vazbami vázány na bílkoviny reakčního centra. Naproti tomu u vnějších antén se v průběhu
vývoje vyzkoušela dvě strukturní uspořádání:
(1) Vněmembránové antény (extrinsic [extramembrane] antennas), které jsou buď
přichyceny na povrchu thylakoidů, jak je tomu u zelených sirných fotosyntetických bakterií,
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u sinic a u ruduch, nebo jsou v dutině thylakoidu jako u skrytěnek. Bílkoviny, na nichž jsou
barviva vázána, jsou většinou hydrofilní povahy.
(2) Vnitromembránové antény (intrinsic [intramembrane] antennas), jejichž bílkoviny jsou hydrofobní a prostupují membránu jednou nebo několika šroubovicemi α. Takové
jsou antény u purpurových fotosyntetických bakterií, u všech řas kromě ruduch a skrytěnek a
u všech vyšších rostlin.

4.2.3 ANTÉNY OXYGENNÍ FOTOSYNTÉZY
Dále bude řeč jen o anténách oxygenní fotosyntézy, i když bakteriální antény mají mnohé
konstrukční prvky důležité pro pochopení vývoje antén oxygenní fotosyntézy. Popis těchto
antén je v odpovídající kapitole skript J.Hála, I.Šetlík: „Biofyzika fotosyntézy“.
4.2.3.1 VNITŘNÍ ANTÉNY
Vnitřní antény jsou podobně jako reakční centra u všech organismů s oxygenní fotosyntézou shodné. U fotosystému 2 tvoří vnitřní anténu chlorofylproteiny CP 47 a CP 43 (viz
Kap. 3.5.5.2, Obr. 3.5-13); čísla udávají zdánlivou molekulovou hmotnost komplexu, jak se
jeví při elektroforéze v polyakrylamidovém gelu. U fotosystému 1 působí jako vnitřní anténa
velké množství chlorofylových molekul obsažených ve velkých (82 a 84 kDa) bílkovinách,
které tvoří dimer reakčního centra (viz Kap. 3.5.5.4).
4.1.1.2 VNĚJŠÍ PROMĚNLIVÁ ANTÉNA ZELENÝCH ŘAS A VYŠŠÍCH
ROSTLIN, LHC2
Vnější anténa fotosystému 2 u zelených řas a vyšších rostlin je opět dvojsložková.
Sestává (1) z pohyblivého světlosběrného komplexu 2 (LHC2) a (2) ze spojovacích anténních chlorofylproteinů fotosystému 2 (viz Obr.4.2-2).
Obr. 4.2-2. Schéma
složení vnějších antén
fotosystému 1 a fotosystému 2. U PS1 jádro
fotosystému obsahuje
přibližně 90 molekul
Chl a ve vnitřní anténě.
Lhca1 až Lhca4 jsou
vnější spojovací světlosběrné
bílkoviny,
které obsahují převážně
Chl a a jen malé množství Chl b. U PS2 vnitřní antény CP43 a CP47
obsahují 40 až 50 molekul Chl a. Lhcb3 až
Lhcb6 jsou vnější spojovací
světlosběrné
bílkoviny
obsahující
Chl a i Chl b. Vyčárkované trimery u obou fotosystémů znázorňují vnější pohyblivý světlosběrný komplex
LHC2, který obsahuje Chl a a Chl b v poměru 1 : 1. V trimerech LHC2 jsou obsaženy dva nepatrně odlišné
monomery, Lhcb1 a Lhcb2 v proměnlivém zastoupení. LHC2 je ponejvíce (a v proměnlivém poměru) sdružen s
PS2, může se však také sdružovat s PS1 a předávat mu excitační energii.

Nejdéle a nejlépe znám je komplex označovaný LHC 2 (light harvesting complex 2)
nebo LHCP 2 (light harvesting chlorophyll protein 2, obě zkratky se stejně často píší
s římskými číslicemi, tj. LHC II, LHCP II). Komplex se v thylakoidech vyskytuje ve formě
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trimerů (viz Obr. 4.2-2) a v obvyklých podmínkách (u „průměrně“ vyvinutého fotosyntetického aparátu) obsahuje okolo 50 % chlorofylu v chloroplastu.
Obr. 4.2-3. Model struktury monomeru LHC2 a jeho zasazení v
membráně, jak se předpokládá
podle měření na dvourozměrných
krystalech trimeru LHC2 (viz
Obr. 4.2-5). Část (A) pohled s
boku (v rovně membrány), část
(B) pohled ve směru kolmém na
rovinu membrány. Šroubovice α
prostupující membránu jsou označeny A,B a C. D je krátká šroubovice na C konci polypeptidu ležící
na rozhraní membrány a roztoku v
dutině thylakoidu. Šroubovice α
jsou znázorněny formou páskového modelu. Z molekul chlorofylu
jsou znázorněny jen polohy tetrapyrolového jádra.

Monomer má molekulovou hmotnost 25 kDa,
skládá ho přibližně 230
aminokyselin
a polypeptidový řetězec tvoří tři šroubovice α, procházející
membránou (Obr. 4.2-3 a
Obr. 4.2-4). Jedna molekula
bílkoviny obsahuje 6 molekul chlorofylu a a 6 molekul chlorofylu b.
Dále jsou v každé
bílkovině dvě molekuly
xanthofylu, nejčastěji je to
lutein. Význam těchto xanthofylů je dvojí:
(a)
Přispívají
k zachycování fotonů v oblasti, kde absorpce chlorofylu je minimální a excitační energii
přenášejí na Chl b.
(b) Účinně zhášejí excitaci molekul chlorofylu, které se dostaly do tripletního stavu.
Tripletní excitované stavy molekuly chlorofylu jsou nebezpečné tím, že mají
ve srovnání se singletní excitací o několik řádů delší dobu života (µs ve srovnání
s ns) a mohou proto uskutečňovat i takové reakce, které závisí na náhodných srážkách excitované molekuly s nějakou molekulou schopnou vzájemného působení. Jednou takovou
molekulou je kyslík, který může být chlorofylem excitován do singletního stavu. Kyslík v
tomto stavu je jedním z nejagresivnějších oxidačních činidel a může způsobit ve fotosynte32
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tickém aparátu značné škody. Xanthofyly zhášející tripletní stavy chlorofylu před těmito
důsledky chrání.
Obr. 4.2-4. Schématická kresba LHC2
ukazující sled aminokyselin polypeptidového řetězce. Šroubovice α jsou znázorněny jako válce a jejich
označení (A, B, C, D)
je jako v Obr. 4.2-3.
Aminokyseliny jsou
označeny jednopísmenovým kódem. Černými kroužky jsou
vyznačeny aminokyseliny, o nichž se
předpokládá, že jsou
ligandy pro chlorofyl.

LHC 2 obsahuje ještě další xanthofyly, ale nikoli v pevném stechiometrickém poměru k chlorofylu,
nýbrž v proměnlivém množství, které se liší podle rostliny a podmínek, za nichž roste.
Nejznámější z nich jsou xanthofyly tzv. zeaxanthinového cyklu (violaxanthin, antheraxanthin, zeaxanthin), jejichž předpokládaná funkce je regulace přenosu excitační energie.
LHC2 je většinou směsí několika pigment-proteinových komplexů. Isoelektrickou
fokusací lze rozlišit až šest těchto komplexů a také gelová elektroforéza jejich apoproteinů za
denaturujících podmínek skýtá okolo šesti pásů v rozpětí molekulových hmotností 26 až 30
kDa. Počet rozdílných apoproteinů LHC2 je patrně ještě větší, poněvadž blotováním s pomocí protilátek se zjistilo, že v jednom pruhu na elektroforéze mohou být i dva proteiny.
Také genů pro bílkoviny LHC2 (tzv. Cab geny) bylo u všech studovaných rostlin nalezeno
několik, které se liší podrobnostmi v sekvenci aminokyselin. U Arabidopsis má rodina Cab
genů tři zástupce, u jiných rostlin i více, nejvíce, tj. 17, jich bylo zatím nalezeno u rodu Petunia. Heterogenita populace apoproteinů LHC2 se patrně dále zvyšuje různými posttranslačními úpravami. Tak např. transitní sekvence, která řídí postup bílkoviny z cytoplasmy až
do thylakoidní membrány, se odštěpuje dvěma různými způsoby.
Trojrozměrné krystaly LHC 2, které se podařilo získat, poskytly při rentgenové analýze difraktogramy s velmi nízkým rozlišením ( 6 Ĺ). V lipidových membránách však LHC 2
tvoří vysoce uspořádané dvojrozměrné krystaly, které se studovaly elektronovou mikroskopií
vysokého rozlišení a z těchto prací pocházejí modely jeho struktury (Obr. 4.2-3 a 4.2-5).
Většina molekuly má hydrofobní charakter, jsou to tři šroubovice α, které procházejí membránou. Do stromatu vyčnívá C-konec polypeptidu (asi 60 aminokyselin), který obsahuje
mnoho aminokyselinových zbytků s kladným nábojem (arginin, lysin, threonin) a také
smyčka spojující dvě šroubovice α, která obsahuje také funkčně významné aminokyseliny.
Na jednom z těchto řetězců vystavených do stromatu dochází k fosforylaci LHC2, která má
velký význam pro přesuny LHC2 mezi granální a stromální částí thylakoidu.
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Obr. 4.2-5 Model trimeru LHC2
při pohledu ve směru kolmém na
rovinu membrány (část A) a ve
směru souběžném s rovinou
membrány (boční pohled, část B).
Znázornění šroubovic α a zakreslení chlorofylových molekul podobné jako v Obr. 4.2-3.

Povrch thylakoidní
membrány jako celek má
poměrně silný záporný náboj, což způsobuje, že se
membrány odpuzují, pokud
není ve stromatu dostatečná
koncentrace iontů Mg. Ty
vykompenzují záporné náboje natolik, že se kladné
náboje LHC 2 mohou přitahovat se zbytkem záporných
nábojů a dojde tak k pevnému přimknutí (slinutí,
anglicky stacking) thylakoidních membrán. Toto přimknutí je příčinou tvorby
gran, útvarů charakteristických pro všechny chloroplasty, které mají v thylakoidech komplex LHC 2
(tedy chloroplasty zelených
řas a vyšších rostlin). Vlastnosti LHC 2 jsou také základem regulačních pochodů měnících rozdělení excitační energie mezi RC 1 a RC 2.
LHC 2 nepřisedá na vnitřní antény jádra PS2 přímo. Jejich spojení zprostředkují další
anténní chlorofylproteiny o podobné molekulové hmotnosti jako LHC 2, jejichž struktura je
daleko méně prozkoumána a které obsahují Chl a a Chl b v různém poměru. Jeden navržený
způsob seskupení anténních chlorofylproteinů okolo PS 2 je na Obr. 4.2-2. Pro spojující
chlorofylproteiny se používá různých označení, nejčastějí CP s udáním molekulové hmotnosti , tedy např. CP24, CP26, CP29.
LHC2 může se od jádra PS2 oddělit a přesunout se k PS1. Tam také nepřisedá přímo
k vnitřním anténám jádra PS1, ale je s nimi spojen, podobně jako u PS2, přes zprostředkující
monomerní chlorofylproteiny. Ty mají opět různé názvy a příznačné pro ně je, že obsahují
velmi málo Chl b. Jeden z navrhovaných modelů spojení LHCP s PS1 je na Obr. 4.2-2.
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4.2.3.3 VNĚJŠÍ PROMĚNLIVÁ ANTÉNA U CHROMOFYT A DINOFYT.
V těchto odděleních řas vnější pohyblivé antény obsahují vedle chlorofylu a, chlorofyl c a xanthofyly. O struktuře a složení těchto antén se toho ví mnohem méně, nežli o LHC
2 a o anténách fykobilinových. Částečně to jistě souvisí s tím, že jsou tyto antény nestálé při
izolaci a tak jich bylo dosud izolováno ve stavu umožňujícím analýzu jen několik.
V těch případech, které se blíže zkoumaly, je bílkovina světlosběrného komplexu
vzdáleně podobné struktury jako u LHC 2. Je v ní však výrazně vyšší poměr xanthofylů ku
chlorofylu, než jaký shledáváme u LHC 2 a jsou to jiné xanthofyly než lutein. U chromofyt
jsou nejvýznamnější fukoxanthin, diadinoxanthin a heteroxanthin. U dinofyt je především
peridinin.

Obr. 4.2-6. Páskový model monomeru peridinin-chlorofylproteinu (PCP). Šest šroubovic α (odpovídají šroubovicím
C1,C8,C3 až C6; N1, N8, N3 až N6 v Obr. 4.2-8) prostupuje membránou a tvoří „příď“ a „záď“ lodi, jak to vidí
autoři modelu. Čtyři šroubovice rovnoběžné s membránou
(C2, C7, N2 a N7 na Obr. 4.2-8) tvoří „palubu“. V levé a v
pravé polovině „lodi“ je po jedné skupině barviv zobrazené
na Obr. 4.2-7.

Obr. 4.2-7. Základní seskupení barviv, které
sdružuje jednu molekulu Chl a (Chl) a čtyři
molekuly peridininu (Per 1 až Per 4). Monomer PCP obsahuje dvě taková seskupení,
uzavřená v dutině mezi šroubovicemi α tvořícími „loď“. Znázorněna je levá skupina barviv, z pravé do obrázku zasahují jen dva neočíslované peridininy (tenké čáry).

Jediný světlosběrný komplex tohoto typu, který se doposud podařilo vykrystalizovat
a tak z něj získat dostatečně podrobná strukturní data. Schéma uspořádání peridininových
molekul v anténě skrytěnek je na Obr. 4.2-6. Přehled o tom, které xanthofyly převládají v
jednotlivých třídách řas je v Tab. 4.2-1.
Obr. 4.2-8. Schéma struktury molekuly monomeru PCP, které ukazuje pořadová čísla aminokyselinových zbytků tvořících jednotlivé
šroubovice α. Ze schématu je dobře
patrné symetrické uspořádání šroubovic prostupujících membránu (viz
text k Obr. 4.2-7) i to jak vytvářejí
dutinu, v níž jsou uzavřena barviva.
Šroubovice nakreslené paralelně v
tomto diagramu jsou také souběžné
v bílkovině. Dvojice svírají mezi
sebou úhly od 30o do 50o.
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Tab. 4.2-1. Přehled složení světlosběrných antén u řas.

Rozmístění
thylakoidů
a obálka

Třída

Zástupci

T1/oT/O2

Rhodophyceae

T1,2,3/O2/ER

Cryptophyceae

T3/oL/O2/ER

Bacillariophyceae

T3/oL/O2/ER

Phaeophyceae

T3/oL/O2/ER

Xanthophyceae

T3/oL/O2/ER

Chrysophyceae

Porphyridium
Porphyra
Gracillaria
Batrachospermum
Cryptomonas
Chilomonas
Rhodomonas
Chroomonas
Phaeodactylum
Nitzschia
Coscinodiscus
Skeletonema
Laminaria
Fucus
Aurocarpia
Sphacellaria
Tribonema
Vaucheria
Botrydium
Gloeochloris
Ochromonas
Dinobryon
Synura
Phacothamnion
Pleurochloris
Polyedriella
Chrysochromulina
Prymnesium
Pavlova
Hymenomonas
Peridinium
Ceratium
Gymnodinium
Glenodinium
Euglena
Chlorella
Chlamydomonas
Hydrodictyon
Acetabularia
Ulva

T3/oT/O2/ER

Eustigmatophyceae

T3/oT/O2/ER

Prymnesiophyceae
(Haptophyceae)

T3/O3

Dinophyceae

T3/O3
T2-n/O2

Euglenophyceae
Chlorophyceae

Poměr
Chl a/b
nebo
Chl a/c

Barviva
obsažená
v anténě

Apoproteiny
kD

pouze
Chl a

Fykobiliproteiny

16 - 20

1,4

Fykobiliproteiny
Chla/c2- diadinoxanthin

18,5;
19,5;24
20; 24

2,4 - 3,6

Chla/c2- fukoxanthin
Chla/c1

17,5
19,5

3,0

Chla/c2- fukoxanthin
Chla/c1

15 - 20

?
velmi Chla/c2málo Chlc - heteroxanthin
- diadinoxanthin

20

3,0

Chla/c2- fukoxanthin
Chla/c1

<30

pouze
Chl a
4,7

Chla- violaxanthin
Chla/c2
- fukoxanthin
Chla/c1

22

1,0 - 4,0

Chla-peridinin
Chla/c2

3,0
3,0

Chla/b-lutein
Chl a/b
zeaxanthin
lutein

-

<30

16,5; 17;
18
21
19; 32;
49
19;
20 - 24
27 - 29
26 -29

Symboly uspořádání thylakoidů a obálky: T1, T2, T3 - thylakoidy probíhají chloroplastem
jednotlivě, sdruženy po dvou, sdruženy po třech; oT - obalový thylakoid (uzavírající ostatní
thylakoidy chloroplastu); oL - obalová lamella složená ze tří sdružených chloroplastů; O2 obálka chloroplastu ze dvou membrán; O3 - obálka chloroplastu ze tří membrán; ER - obálka z endoplasmatického retikula.
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4.2.3.4 VNĚJŠÍ PROMĚNLIVÉ ANTÉNY S FYKOBILIPROTEINY.
Tyto antény jsou dvojího typu:
(1) Nejvíce jsou rozšířeny antény tvořené fykobilisomy, což jsou útvary přichycené
na stromálním povrchu thylakoidů, v nichž jsou uspořádány fykobiliproteiny s odlišnými
absorpčními spektry tak, že to vede k maximální účinnosti přenosu do reakčního centra. Tyto
antény mají prokaryontní sinice a z eukaryontních řas ruduchy.
(2) U skrytěnek (Cryptofyta) jsou fykobiliproteinové komplexy obsaženy v dutině
thylakoidu . O jejich struktuře a uspořádání se ví méně, nežli o fykobilisomech.
V dalším bude řeč o fykobilisomových anténách u sinic a ruduch. Jejich vnitřní antény obou fotosystémů jsou shodné s vnitřními anténami u zelené vývojové řady. Dvě velké
bílkoviny tvořící RC fotosystému 1 obsahují přibližně 150 molekul Chl a, kdežto CP43 a
CP47, které tvoří vnitřní anténu PS2 obsahují celkem, podle údajů získaných v různých laboratořích na různých organismech, asi 30 až 50 molekul. Podstatně více nežli polovinu fotonů,
které se dostanou do reakčních center, zachytí fykobilisomy. Jsou to rozsáhlé přesně uspořádané agregáty fykobiliproteinových molekul s charakteristickou vnější strukturou. Je v nich
často až 50 % bílkovin v buňkách sinic.
Fykobilisomy jsou umístěny na vnějším povrchu thylakoidní membrány (vněmembránová anténa) a jsou různého tvaru. Ty, které se v elektronovém mikroskopu jeví jako
malé okrouhlé tmavé skvrny na hranici thylakoidní membrány a plasmy (viz Obr. 4.2-9)
jsou polokulovité nebo vějířovité útvary (Obr. 4.2-10 a 4.2-11). Jsou různě veliké, obvykle
o průměru asi 30 nm, molekulové hmotnosti 7 až 15 tisíc kD (tedy 7 až 15 MDa) a obsahují
300 až 800 bilinových molekul. Některé druhy mají fykobilisomy válcové, tvořené souvislými řadami vějířovitých fykobilisomů (Obr 4.2-12).

Obr. 4.2-9. Fykobilisomy na thylakoidech v chloroplastu ruduchy Porphyridium cruentum. (A) Elektronmikroskopický snímek ultratenkého řezu řasou. Fykobilisomy jsou patrné na povrchu thylakoidů jako temné skvrny.
Vložený snímek je malý úsek svazku thylakoidů při větším zvětšení. (B) Fykobilisomy na povrchu thylakoidu
zachycené na preparátu lámaném ve zmrazeném stavu.
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Obr. 4.2-10. A – kresba znázorňující strukturu polokulovitého fykobilisomu a slupkovité uspořádání jednotlivých fykobiliproteinů. B – velmi rychlá kinetika
spektrálně rozlišené fluorescence, která ukazuje přenos
excitace ve směru od barviv ve vnějších slupkách k
barvivům jádra, tj. ve směru B-fykoerythrin (BPE) →
R-fykocyanin (RPC) → →allofykocyanin (APC) →
chlorofyl a (CHL).

Obr. 4.2-11. A – schéma uspořádání trimerů (αβ)3 a
hexamerů (αβ)6 v tyčinkách a válcích vějířovitého
fykobilisomu ze sinice Mastigocladus laminosus. B –
absorpční spektra fykoerythrinu (tečkovaná čára),
fykocyaninu (čárkovaná čára) a allofykocyaninu (čerchovaná čára), která ukazují, že excitace se přenáší z
barviv s maximem absorpce při kratších vlnových
délkách na barviva s maximem absorpce v dlouhovlnné
oblasti.

Jednotlivé vějířovité (nebo polokulovité) fykobilisomy sestávají ze dvou nebo tří válců, na které nasedají radiálně tyčky (Obr. 4.2-11 a 4.2-12). Válce i tyčky jsou sestaveny ze
strukturních jednotek tvaru terčíku o průměru 11 nm uprostřed s otvorem o světlosti 3 nm.
Terčíky sestávají z trimerů (tlouštka 3 nm) a hexamerů (tlouštka 6 nm) základního dimeru,
složeného z podjednotek α a β.
Jak je uvedeno v oddíle 4.1.2, jsou známy úplné primární struktury bílkovin α a β
všech spektroskopických tříd fykobilinů (Obr. 4.1-20). Je také známo na kterých cysteinylových zbytcích jsou vázány fykobilinové chromofory a jak nekovalentní vazba jejich druhého
konce mění absorpční vlastnosti barviva (viz oddíl 4.1.2)
Jak se podjednotky α a β spojují v dimer a jak tyto dimery vytváří trimery nebo hexamery, základní stavební kameny fykobilisomů, je znázorněno na Obr. 4.2-12.
Přenos excitace je směrován skrze tyčinky do jádra a zde z donorových bilinů
o absorpčním maximu 660 nm na koncové akceptorové biliny o maximu 670 nm.
V tyčinkách je přenos také směrován pořadím fykobilinových pigmentů ve sloupci terčíků
od fykoerythrinu přes fykocyanin k allofykocyaninu, tedy z barviva s maximem absorpce při
kratší vlnové délce na barvivo s maximem při delší vlnové délce (Obr. 4.2-11). Že k přenosu
energie skutečně dochází v tomto pořadí, to ukazují spektrální měření fluorescence při vysokém časovém rozlišení (Obr. 4.2-10). Pravidelnost struktury pro takto přesně uspořádanou
funkci zajišťují spojovací bílkoviny, které jednotlivé terčíky k sobě poutají. Tyto bílkoviny se
váží do centrální dutiny terčíků elektrostaticky a hydrofobně. Určují vzájemnou polohu terčíků i specifické spektrální vlastnosti, určující, který pigment je donor a který akceptor v
usměrněném přenosu excitace.
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Obr. 4.2-12. Schéma složení fykobiliproteinových trimerů a hexamerů, které jsou základními stavebními
kameny fykobilisomů. A - čárový diagram podjednotek α a β, zakresleny jsou také fykobiliny, jeden
v podjednotce α (C84) a dva v podjednotce β (C155). B - podjednotka α pootočená do polohy ve které
tvoří s podjednotkou β základní dimer, zakreslený v C. D - základní dimer nakreslený tak, že šroubovice
α jsou znázorněny jako válce. Fykobilinové chromofory jsou zavěšeny na cysteinových zbytcích
v naznačených polohách. E, F - základní dimer se považuje za monomer při tvorbě trimeru nebo hexameru (G), které jsou základními stavebními kameny válců a tyček ve fykobilisomech (H).
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3. OBECNÉ ZÁKLADY BIOENERGETIKY ROSTLIN
3.1 ZDROJE ENERGIE RŮZNÝCH ORGANISMŮ
Energii potřebují živé bytosti
(1) pro stavbu a údržbu (udržení uspořádanosti) svého těla a pro jeho rozmnožení (reprodukci);
(2) pro konání pohybů, k nimž musíme počítat i pohyb látek v organismu a jejich výměna
s okolím.
V tom, kolik připadá energie na prvý (stavbu) a druhý (pohyb) cíl a v tom, jaký je základní zdroj energie, je výrazný rozdíl mezi rostlinami a živočichy.
Všechny organismy přijímají ze svého prostředí nějakou formu ušlechtilé energie
(kterou lze přeměnit z velké části v práci), využijí z ní co největší podíl a ztráty odevzdají
jako teplo do svého okolí. Jsou tedy organismy ostrovy negentropie, které čerpají volnou
energii ze svého prostředí a zvyšují obsah entropie v tomto prostředí.
Rostliny nejsou z tohoto pravidla vyjímkou, ale mají přece vyjímečné postavení.
Uskutečňují vstup energie do biosféry zvenčí, přeměnou energie zachyceného slunečního
záření na koncentrovanou energii chemickou. Tu pak používají k již zmíněné stavbě
a provozování svého těla.
Kromě toho jsou rostliny také vstupem energie do živočišné říše. Její první stupeň
v potravním řetězci, býložravci, přeměňují látky, z nichž jsou rostliny postaveny, opět
na koncentrovanou chemickou energii a té zas používají (právě tak jako rostliny) ke stavbě
svého těla a pohánění jeho úkonů. Rostliny dále poskytují chemickou energii jako látky
svých živých či mrtvých těl houbám a heterotrofním mikroorganismům. Ty spolu s živočichy tvoří říši heterotrofů. Pro rostliny je tedy primární energie záření, pro heterotrofy energie
chemických vazeb (organických sloučenin).
Zastoupením v biosféře nevelká, ale pro poznání bioenergetiky důležitá skupina, jsou
organismy chemolithotrofní (chemoautotrofní), které využívají rozdílů volné energie mezi
různými anorganickými látkami pro pohánění svých životních pochodů. Jsou to např. bakterie, které oxidují vodík, amoniak, sirovodík, dvojmocné ionty železa a manganu, ale i bakterie provozující řadu jiných reakcí.
Obdobné postavení mají fotosyntetické bakterie, které provozují tzv. anoxygenní fotosyntézu. U oxygenní fotosyntézy rostlin je prvotním donorem elektronu (vodíku)
pro redukci CO2 voda a její oxidací vzniká kyslík. Fotosyntetické bakterie používají jako
prvotního donoru elektronu (vodíku) jiné anorganické sloučeniny (např. H2S) nebo sloučeniny organické (např. jantaran). Žijí např. v anaerobních zonách v hlubších místech a na dně
mnohých jezer. I když obývají jen velice úzce vymezený biotop a jejich úhrnný podíl v přeměně energie v biosféře je mizivý, jejich studium velmi významně přispělo k poznání molekulární struktury fotosyntetických membrán a k poznání mechanismu fotosyntézy.
Ve zjednodušeném schématu se pochody v rostlinné a živočišné říši (totéž platí pro
ostatní heterotrofy) jeví protichůdné a v celkové bilanci takové jistě jsou. Pochody vytváření
koncentrované energie a její základní přeměny jsou u všech organismů velmi podobné, probíhají na podobných strukturách a využívají tytéž základní sloučeniny. To je zřejmé zejména
od té doby, co byla všeobecně přijata Mitchellova představa o dvou formách volné energie v
buňce a o chemiosmotickém mechanismu jejich přeměny (viz oddíly 3.2.3 až 3.2.5).

1

FYZIOLOGIE ROSTLIN¨

3. ZÁKLADY BIOENERGETIKY ROSTLIN

Šetlík, Seidlová, Šantrůček

3.2 ROZČLENĚNÍ POCHODŮ V ORGANELÁCH PŘEMĚNY
ENERGIE. MEMBRÁNOVÉ A ENZYMOVÉ POCHODY

Obr. 3.2–1. Struktura chloroplastu vyšší rostliny. A - Schématická kresba uspořádání thylakoidů, které
tvoří hojná grana. B - Elekronmikroskopický snímek velmi tenkého řezu chloroplastem. Řez šel kolmo
na rovinu thylakoidů v granech, která jsou všechna orientována souběžně. Thylakoidy jsou zvýrazněny
kontrastováním. C - Schématická kresba struktury gran. D - Elektronmikroskopický snímek skupiny gran
při větším zvětšení.

Obr. 3.2–2. Rozčlenění pochodů v chloroplastu na membránové a enzymové pochody a jejich propojení
přenašeči redukční síly (NADPH+H+) a pohotové energie (ATP). PCRC - fotosyntetický cyklus redukce
CO2 (photosynthetic carbon reduction cycle), Calvinův cyklus. Vlevo zvětšený úsek thylakoidové membrány se schématem hlavních bílkovinných komplexů v ní zasazených a s vyznačením toku elektronů a
protonů.
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Obr. 3.2–3. Vlevo: Schématická kresba vnitřního uspořádání rostlinné buňky a vnitřní struktury mitochondrie. Mezi vnější a vnitřní membránou mitochondrie je tzv. mezimembránový prostor. Vnitřní membrána je hřebenovitě poskládána v tzv. kristy (crista = hřeben), odtud se jí často říká kristální membrána.
Obklopuje matrix, ve které probíhají enzymové pochody Krebsova cyklu aj. Do matrix vyčnívají
z povrchu membrány ”paličky” nebo “knoflíky” ATP synthasy. Vpravo: Elektronmikroskopický snímek
ultratenkého řezu buňkou. Na pravé straně a v levých rozích části chloroplastu s grany. Uprostřed skupina
mitochondrií; jsou vždy menší nežli chloroplasty, jejich membrány se těžkými kovy nekontrastují tak
výrazně, jako thylakoidy.

Obr. 3.2–4. Rozčlenění pochodů v mitochondrii na membránové a enzymové pochody a jejich propojení
přenašeči redukční síly a energie. Kruh v matrix, v němž se acetyl mění na CO2 a H2O, znázorňuje Krebsův cyklus (CAC - citric acid cycle). Vpravo zvětšený výřez úseku vnitřní (kristální) membrány se schématem hlavních bílkovinných komplexů v ní zasazených a s vyznačením toku elektronů a protonů..
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V eukaryontních buňkách se přeměny energie dějí v organelách specializovaných na přeměnu energie, jimiž jsou mitochondrie a chloroplasty (Obr.3.2-1 a
Obr. 3.2-3). V těchto organelách probíhají různé úseky přeměny energie v různých odděleních a na různých strukturách (0br. 3.2-2 a Obr. 3.2-4). Jak ukazují Obr.3.2-1 až
Obr. 3.2-4 lze na organelách pro přeměnu energie rozlišit tyto struktury:
(1) Vnější neboli obalové membrány, tj. membrány, které celou organelu ohraničují. Ty se neúčastní přímo pochodů přeměny energie v organele, ale významné jsou
jejich schopnosti vyměňovat mezi organelou a cytoplasmou látky vstupující do reakcí
přeměny energie a zplodiny těchto reakcí.
(a) Mitochondrie mají pouze jednu vnější membránu.
(b) Chloroplasty vyšších rostlin mají dvě obalové membrány (u některých řas
jsou tři) různých vlastností. Selektivní přenašeče pro výměnu látek mezi chloroplastem a
cytoplasmou má však jen vnitřní z nich.
(2) Membrány specializované na přeměnu energie, které se zkratkou označují
ETM (energy transforming membranes). Na těchto membránách se uskutečňují vlastní
přeměny různých druhů energie: energie fotonů, excitační energie molekul chlorofylu a,
energie elektronů na různých hladinách oxidoredukčního potenciálu, energie koncentrací iontů na různých stranách membrány a energie anhydridové chemické vazby nukleotidtrifosfátů, především ATP.
(a) V mitochondriální kristální membráně se dehydrogenuje redukovaný přenašeč NADH+H+ na NAD+; vodík se spaluje na vodu. Elektrony se přenášejí z NADH+H+
na O2 složitým řetězcem přenašečů elektronu a přitom přesouvají protony přes membránu. Tak vytvářejí rozdíl v koncentraci protonů, který dále pohání syntézu ATP.
(b) V chloroplastové thylakoidní membráně se energie fotonů přeměňuje na redukční potenciál elektronů. Tak se jednak redukuje NADP na NADPH+H+, jednak se
umožní podobný tok elektronů jako v mitochondriální membráně, jehož důsledkem jsou
přesuny elektronů a syntéza ATP.
(3) Soustavy enzymů, které uskutečňují kruhové pochody rozkladu nebo skladby
organických sloučenin, při nichž se z těchto sloučenin energie odnímá nebo se do nich
dodává. V povaze těchto pochodů se mitochondrie a chloroplasty liší:
(a) Enzymy obsažené v mitochondriálním plasmatickém oddělení, zvaném matrix, naváží dvouuhlíkatý radikál na oxaloctovou kyselinu, čímž vznikne kyselina citronová. Z té pak v kruhovém sledu reakcí Krebsova cyklu (cyklu kyseliny citronové) odbourají dvouuhlíkatou část, kterou přemění na CO2 a H2O a regenerují akceptor acetylu,
oxaloacetát. Při těchto reakcích část vodíků organické sloučeniny redukuje přenašeče
NAD nebo FAD na NADH+H+ nebo FADH2, které jsou substrátem pro přeměnu energie na membráně. Z jednoho acetylového radikálu uvolní Krebsův cyklus pro membránu
3 NADPH+H+ a 1 FADH2.
(b) Enzymy obsažené v plasmatickém oddělení chloroplastu, zvaném stroma,
naváží oxid uhličitý na akceptor ribulosabisfosfát. Rozštěpením produktu karboxylace
vzniknou dvě molekuly kyseliny fosfoglycerové, které se redukují na dvě triosy. Ty pak
slouží jednak jako výsledný produkt chloroplastových reakcí, jednak v kruhovém sledu
reakcí Calvinova cyklu (fotosyntetického pentosového redukčního cyklu) regenerují
opět akceptor. Při karboxylaci ribulosabisfosfátu a redukci kyseliny fosfoglycerové se
oxiduje redukovaný přenašeč NADPH+H+ a hydrolyzuje energií bohatá vazba ATP.
Obojí dodává fotosyntetická membrána, thylakoid. Na jednu molekulu oxidu uhličitého
je třeba 3 NADPH+H+ a 2 ATP.
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Prokaryontní buňky nemají organely. Energii transformující membrána je jejich
plasmová membrána. U některých fotosyntetických bakterií se fotosyntetická membrána
tvoří na vchlípeninách membrány do vnitra buňky. Tyto vchlípeniny jsou kulovité nebo
trubicovité, ale někdy již nabývají tvaru typického pro thylakoidy eukaryontních buněk,
tj. jsou to silně sploštělé váčky. U sinic ztrácí dutina thylakoidu spojení s vnějším prostředím a thylakoidy se osamostatňují uvnitř buněk, jako je tomu s thylakoidy v chloroplastech eukaryont. V ETM prokaryont jsou vedle sebe komplexy umožňující fotochemické a respirační přenosy elektronů. Cyklické pochody přeměňující sloučeniny uhlíku se u nich dějí v cytoplasmě, v níž jsou opět vedle sebe enzymy Krebsova a Calvinova cyklu.

3.3 VAZBY
POCHODY

MEZI

MEMBRÁNOVÝMI

A

ENZYMOVÝMI

Propojení mezi přeměnami energie v membránách a pochody v soustavách enzymů zajišťují dva druhy přenašečů (viz Obr. 3.3-1):

Obr. 3.3–1. ATP - adenosintrifosfát je přenašeč volné energie v buňce. NADP+ - nikotinamidadenindinukleotidfosfát je přenašeč hydridových iontů (proton + 2 elektrony); stejně významný je nikotinamidadenindinukleotid (NAD+), který se od NADP+ liší jen tím, že nemá na ribose fosfátový zbytek označený
kroužkem. FAD - flavinadenindinukleotid je přenašeč vodíkových atomů (proton + elektron), který pracuje zabudován v různých oxidoredukčních enzymech; nepohybuje se v plasmě volně jako NAD(P)+.
Strukturní vzorce těchto sloučenin jsou tu vedle sebe, aby vynikl jejich společný strukturní základ.

(1) Přenašeče redukční síly (viz Obr. 3.3-2), jimiž jsou přenašeče vodíků nebo
hydridových iontů (přenášejí proton s jedním nebo dvěma elektrony). Jsou to:
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(a) nikotinamidadenindinukleotid, NAD+/NADH+H+, dříve nazývaný difosfopyridinnukleotid (zkratka DPN),
(b) nikotinamidadenindinukleotidfosfát, NADP+/ NADPH+H+, dříve nazývaný trifosfopyridinnukleotid (zkratka TPN).
Tyto přenašeče mají téměř shodnou strukturu a jedna fosfátová skupina navíc
v NADP+ způsobuje jen bezvýznamný rozdíl v oxidačně redukčním potenciálu. Přesto
mají výrazně rozděleny funkce: NAD+ se účastní hlavně reakcí, v nichž dochází k dehydrogenacím (např. dehydogenačních reakcí v Krebsově cyklu), NADPH+H+ vystupuje
převážně v biosyntetických reakcích, kde se substrát redukuje (např. při redukci kyseliny
fosfoglycerové v Calvinově cyklu). Oba přenašeče přenáší vždy najednou dva elektrony
s jedním protonem, tedy hydridový ion, H–. Navzájem se mohou oxidovat a redukovat
prostřednictvím membránového enzymu transhydrogenasy.

Obr. 3.3–2. A - Mechanismus redukce a oxidace NAD(P)+/NAD(P)H+H+, která probíhá v nikotinamidové části molekuly (v kruhu). Oxidovaný nikotinamid má kladný náboj na heterocyklickém dusíku
a na uhlíku v p-poloze jeden vodík. Po přijetí dvou elektronů a jednoho protonu se kladný náboj neutralizuje, v p-poloze jsou dva vodíky a zruší se konjugovaný kruh vazeb benzenového jádra. Jeden proton
psaný na obou stranách rovnice patří k druhému přenášenému elektronu, NAD a NADP přenášejí vždy
dva elektrony současně. Rovnici redukce lze psát (chápat) také NAD(P)+ + 2H
NAD(P)H + H+.
B - Mechanismus redukce a oxidace FAD (který není pohyblivým přenašečem, ale součástí enzymů) se
od redukce nikotinamidadenindinukleotidů liší. Dva dusíky, které se v isoalloxazinové (flavinové) kruhové soustavě redukují (označeny elipsou) se mohou redukovati (nebo oxidovat) postupně, přičemž po prvé
redukci vznikne semichinonový radikál (uprostřed). Může však dojít i k dvouelektronovému současnému
přenosu, který semichinonový stupeň vynechá.

(2) Přenašeče volné energie, kterými jsou anhydridové vazby kyseliny fosforečné v nukleosidtrifosfátech. Adenosintrifosfát (viz Obr. 3.3-3) je nejběžnější, ale nikoli
jedinou sloučeninou, která ve formě anhydridové fosfátové vazby (často se používá značení ~P) uchovává a přenáší volnou energii využitelnou pro pohánění chemických reakcí
v buňce. Z dalších nukleosidtrifosfátů se nejčastěji v přenosech energie uplatňuje guanosintrifosfát (GTP). Kromě toho mezi ústředními sloučeninami metabolismu najdeme
řadu takových, které mají fosfátovou skupinu připojenou vazbou označovanou jako
vazba s vysokým obsahem energie (anglicky: high energy bond). Nesprávně se z toho
někdy usuzuje, že vlastní vazebná energie je vysoká. To neodpovídá skutečnosti, hodnoty vazebné energie u ~P nepřesahují obvyklý průměr, ale celá vazebná energie se
při přenosech skupin stejně neuplatňuje. To o čem se hovoří je, že hydrolýza těchto anhydrických vazeb je spojena s mimořádně velkým úbytkem volné energie. V metabolis-
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mu se toho využívá tak, že hydrolýza ~P bývá spřažena s reakcemi, které dodávku energie potřebují. Některé z fosforečných sloučenin významných v metabolismu a hodnoty
volné energie, která se uvolní hydrolýzou jejich fosfátové skupiny, jsou v Tab. 3.3-1.

Obr. 3.3–3. A - strukturní vzorec adenosintrifosfátu s označením jednotlivých fosfátových skupin α, β a
γ%
%- stavebnicový model molekuly ATP; C - můstky mezi fosfátovými skupinami, které vytvářejí ionty Mg2+.

Sloučenina

∆Go´
[kJ.mol–1]

fosfoenolpyruvát

–62,0

kyselina 1,3-difosfoglycerová

–49,4

kreatinfosfát

–41,8

Tabulka 3.3-1. Změna standardní
volné energie provázející hydrolýzu
některých fosfátových anhydridů a
esterů. Hodnoty ΔGo’ jsou udány
pro prostředí, v němž je pH = 7,0.

Mezi sloučeninami uvedenými
v Tab. 3.3-1 zaujímá
acetylfosfát
–41,8
ústřední místo adenosintrifosfát
fosfoarginin (pH = 8,0)
–33,5
tím, že hydrolýza jeho terminál–32,2
ATP → ADP + Pi (+ Mg2+)
ní fosfátové skupiny (tzv. skupiny γ) je spojena se středně
glukosa-1-fosfát
–21,0
velkou změnou volné energie
pyrofosfát
–16,7
(∆Go ≅ -30 kJ.mol−1). Může
fruktosa-6-fosfát
–16,0
tedy zprostředkovat přenosy
mezi sloučeninami s vysokou
glukosa-6-fosfát
–13,8
hodnotou této energie (např.
glycerol-1-fosfát
–9,2
fosfoenolpyruvát,
pro
nějž
o
−1
∆G ≅ - 60 kJ.mol ), z nichž se energie čerpá a sloučeninami s nízkou hodnotou ∆Go,
okolo -12 kJ.mol−1, které se fosforylací upravují pro další reakce.
Záporné náboje na molekule ATP jsou také dány tím, v jakém je molekula prostředí. pKd pro disociaci ATP3− → H+ + ATP4− leží mezi 6,5 a 7,0. Proto ∆Go hydrolýzy
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závisí na pH, ale také na koncentraci iontů Mg2+, které tvoří můstek mezi kyslíky fosfátových skupin β a γ (viz Obr. 3.3-3.).

3.4 PŘEMĚNA ENERGIE NA MEMBRÁNÁCH
3.4.1 DVĚ FORMY VOLNÉ ENERGIE V BUŇCE A VÝZNAM
PROTONOVÉ REVERSIBILNÍ ATP-SYNTHASY (ATPasy)
ATP nemá v přeměnách energie ústřední úlohu pouze proto, že volná energie hydrolýzy jeho fosfátové anhydrické vazby má příhodnou střední hodnotu. ATP je především
jedním z hlavních činitelů přeměny energie na membránách, kde se odehrává velká část
přeměn energie v buňkách. Na membránách dochází k přeměnám dvou forem volné energie,
která tvoří bezprostředně použitelnou (pohotovostní) zásobu volné energie v buňkách a jejich odděleních. Jsou to:
(1) Anhydridové vazby kyseliny fosforečné, především adenosintrifosfátu, jehož
vlastnosti jsou popsány v předchozím oddíle.
(2) Rozdíly chemického potenciálu (např. koncentrace) iontů na jedné a druhé straně
lipoproteinových membrán ohraničujících různá buněčná oddělení a také buňku samotnou
(ne zcela správně se také hovoří o koncentračním gradientu na membráně).
Lipidová dvojvrstva membrány je pro ionty zcela neprostupná. Proto ionty, které
mají snahu rozdíly v chemickém potenciálu vyrovnat, mohou procházet pouze bílkovinnými
kanály v membráně pro ně prostupnými. Pokud membrána takové kanály obsahuje, koncentrace na obou stranách membrány se vyrovnávají. Jsou-li k tomu bílkoviny, tvořící kanál,
uzpůsobeny, může se potenciální energie koncentračního rozdílu měnit v jinou užitečnou
formu energie např. mechanickou (bičíky bakterií), chemickou (ATP) nebo opět koncentrační (aktivní transport jiných iontů nebo látek přes membránu). Tento způsob přeměny energie
na membránách a vysvětlení jeho mechanismu je jádrem chemiosmotické teorie biochemických přeměn energie, za niž dostal P.Michel v r. 1980 Nobelovu cenu. Touto teorií otevřel
zcela nové přístupy k otázkám bioenergetiky, což vyvolalo její převratný rozvoj.
Ve všech membránách specializovaných na přeměnu energie je přítomna jako transformační prvek F-ATPasa, reversibilní protonová ATP synthasa (adenosintrifosfatasa). V
buňkách je řada dalších ATPas, označovaných P-ATPasy a V-ATPasy, které volnou energii
hydrolýzy terminální fosfátové skupiny ATP přeměňují v koncentrační energii iontů a tím
tyto ionty přemísťují mezi buňkou a okolím a mezi různými odděleními buňky. Také přemísťování nejrůznějších pro buňku významných látek získává energii z těchto koncentračních rozdílů. Jen velmi málo z těchto ATPas však může katalyzovat opačnou reakci a měnit
energii uloženou v rozdílech koncentrací iontů v energii ATP a žádná to nedělá tak dokonale jako reversibilní protonová ATP-synthasa (ATPasa). To dává tomuto enzymu a protonům výsadní postavení v přeměnách volné energie na membránách (Obr. 3.4-1). F-ATPasa
přeměňuje energii toku protonů v energii makroergické anhydridové vazby a naopak energii
uvolněnou štěpením této vazby může použít k čerpání protonů proti koncentračnímu spádu.
Tento enzym, nazývaný také spřahující faktor (CF), dovede vzájemně přeměňovat dvě základní formy energie skládající aktuální energetický potenciál buňky.
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Obr. 3.4–1. Schéma pochodů v membráně přeměňující energii. Jednotlivé funkční prvky: A – ATPasa
syntetizující ATP na účet energie protonů tekoucích po spádu koncentračního gradientu; B – ATPasa
štěpící ATP a využívající jeho energie k čerpání protonů proti koncentračnímu gradientu; C – generátor
'µH+ využívající jinou formu volné energie () k čerpání protonů; D – kanál, umožňující selektivní
průchod iontů kovů (zejména Mg2+), které částečně kompenzují ∆ψ ; tento kanál je neprostupný
pro protony.

3.4.2 STRUKTURA
ATP-SYNTHASY

A

FUNKCE

PROTONOVÉ

REVERSIBILNÍ

Na elektronových mikrofotografiích thylakoidů, mitochondriových membrán a
bakteriových plasmových membrán lze vidět na povrchu membrán knoflíkové struktury
(viz Obr.3.4-2). Jsou to obrazy částic F1 protonové ATP-synthasy, které jsou připoutány
k částicím F0 ponořeným v membráně a vyčnívají do prostředí při p povrchu membrány
(stroma u chloroplastů, cytoplasma u bakterií a matrix u mitochondrií).
Obr. 3.4–2. Elekronové mikrofotografie membrán s komplexy ATP
synthasy, které zvýrazňují katalytické komplexy F1 (“knoflíky”, “hlavičky”) vyčnívající z membrány. Ke
zvýraznění se použilo tzv. negativního kontrastu, kdy se mezi fragmenty membrán nechá zaschnout
roztok iontů (např. uranylu) nepropustných pro elektrony. “Stopky”,
jimiž jsou “hlavičky” přichyceny k
membránovému komplexu F0, nejsou vidět. A - kristální membrána z
mitochondrie. B - ATPasa izolovaná z chloroplastů špenátu a vložená
do lipidových váčků.

Protonová reversibilní ATP-synthasa sestává ze dvou komplexů bílkovin,
z nichž jeden, označovaný F0, prostupuje membránou a druhý, F1, leží v cytoplasmě
(ve stromatu, v matrix). Schéma struktury ATP-synthasy je na Obr. 3.4-3.
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Obr. 3.4–3. Dvě znázornění struktury ATP-synthasy. - (A) Schématické znázornění struktury CF0F1
a EF0F1 s nejčastěji používaným rozčleněním pouze na dvě části tj. F0 a F1. - (B) Kresba se snaží naznačit skutečné tvary bílkovin a prostorové poměry na základě výsledků získaných převážně na bakteriální
ATP-synthase (Capaldi et al. 1994). V obrázku není zakreslena třetí podjednotka Dčásti F1, aby bylo
vidět uspořádání podjednotek JGaH. Model ukazuje, že 4,5 nm dlouhá “stopka” mezi hlavními hmotami
F0 a F1 se skládá ze dvou složek. Jednak ji tvoří dvě tyčinky, z nichž každá je šroubovice α bílkoviny b,
která je zakotvená v membráně a vede až do vnitřku F1 a zpět k membráně. Druhou součástí jsou podjednotky JaHz části F1, které se podílejí na mechanismu uvolňování ATP z katalytického centra. Dvě “tyčinky” vybíhající z podjednotky Jdo části F1 jsou šroubovice α na obou koncích tohoto polypeptidu.
Jejich vzájemnému pohybu se připisuje rozhodující úloha ve spřažení toku protonů částí F0 s katalytickým
působením části F1.

Chloroplastová ATP-synthasa, která se také nazývá komplex CF0CF1 (nebo
CF0F1, C je odvozeno ze slova chloroplast) je téměř shodná s ATP-synthasou bakterií,
která se označuje EF0EF1 (nebo EF0F1, E je odvozeno od jména bakterie Escherichia
coli, jejíž ATP-synthasa se nejintensivněji studuje). Mitochondriální ATP-synthasa,
MF0MF1 (MF0F1), se od obou předchozích liší strukturou části F0, ale tento rozdíl nemá
velký vliv na funkci. Strukturou části F1, která je vlastní katalytickou částí enzymu,
a funkcí se tedy všechny tři ATP-synthasy shodují.
Tvar části F1 určuje především šest velkých globulárních bílkovin: 3 stejné podjednotky označované D a 3 stejné podjednotky označované E které se v přibližně kulovém útvaru hlavičky střídají jako díly pomeranče (viz obr. 3.4-3). Podjednotky Eobsahují vlastní katalytická místa pro synthesu a hydrolysu ATP. Podjednotky D
obsahují také místa pro vazbu ADP/ATP a katalýzu v podjednotkách E velmi podstatně
urychlují. Menší podjednotky γ, δ a ε se podílejí na stavbě stopky a patrně také přímo na
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spřažení toku protonů s katalytickou funkcí ATP-synthasy (viz dále). Kromě toho mají
významné regulační úlohy.
Část F0 tvoří kanál pro prostup protonů membránou a zprostředkuje konformační
změny v části F1, které jsou nezbytné pro katalytické působení. Sestává z extrémně hydrofobních podjednotek a a c a z podjednotky b, která je převážně hydrofilní, ale šroubovice α na jejím N konci prochází membránou a je v ní pevně zakotvena. Dvě bílkoviny
b tvoří základ “stopky”, na které je katalytická hlavička. Molekulové hmotnosti podjednotek F0 z různých zdrojů jsou mnohem více rozdílné než u podjednotek F1. Pouze mitochondriální ATP-synthasy mají čtvrtou a někdy ještě další podjednotky zatím neznámé funkce.
Vazba F1 na F0 se uvolní snížením iontové síly roztoku, proto omýváním membrán destilovanou vodou nebo roztokem EDTA (chelatující činidlo) lze F1 uvolnit a tak
ji isolovat. F0 se dá z membrány uvolnit pouze chaotropními činidly a detergenty: cholátem, deoxycholátem, oktylglukosidem a Tritonem X-100.
Krystaly MF1 z mitochondrií z krysích jater a z hovězích srdcí poskytly rentgenové difrakční obrazy s mezí rozlišení 9Ă. To postačuje jen pro hrubé odhady strukturního uspořádání podjednotek. Struktura F1 z chloroplastů se studovala metodou rekonstrukce obrazu z elektronového mikroskopu. Výsledky získané oběma metodami
(Obr. 3.4-4) svědčí pro přibližně souměrné hexagonální uspořádání šesti globulí (podjednotky D a ß), při čemž jeden pár je těsněji než ostatní dva přidružen ke středové
hmotě, která patří podjednotkám J, G a ε. To dává celému obrazu nápadnou asymetrii.

Obr. 3.4–4. Struktura komplexu F1: (A) Pohled ze strany na model MF1 z hovězího srdce sestrojený
na základě rentgenové analýzy krystalů s rozlišením 0,9 nm (Abrahams et al. 1993). Z jablkovitého tvaru
komplexu podjednotek D a E vyčnívá stopka tvořená především podjednotkami Ja H. (B) Pohled
na komplex zespoda (směrem od membrány). Hmota ve středu komplexu F1 patří stopce tvořené podjednotkou b z části F0 a malým podjednotkám F1. Na tomto pohledu je zřejmá asymetrie, která je výrazná
také v (C). (C) Rekonstrukce obrazů získaných elektronovým mikroskopem na části F1 ATP-synthasy
z chloroplastů špenátu (Boekema et al. 1987).

Některá fakta nasvědčují tomu, že tato asymetrie má také funkční význam. Jsou
podkladem tzv. turniketové hypothesy, podle níž se po syntéze každé molekuly ATP
část F1 pootočí o 120°, při čemž přijde do těsnějšího kontaktu s menšími polypeptidy
zprostředkujícími vazbu F1 na F0 další dvojice podjednotek D a ß. Toto přesmykávání se
dává do souvislosti s konformační změnou, která je součástí pochodu, při němž se hotová molekula ATP uvolní do okolního prostředí. Podle současných představ totiž dehydratace ADP a Pi při tvorbě ATP proběhne v hydrofobním prostředí uvnitř komplexu F1 s
poměrně nízkým nárokem na dodanou energii. Té je hlavně zapotřebí právě pro uvolnění poměrně pevně vázaného ATP do vnějšího plasmatického prostředí, při němž se
vlastně molekuly ATP “nabijí” volnou energií, neboť je to energie hydrolýzy, která se
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v hydrofobním prostředí nemůže uplatnit. K tomu dojde při změně konformace bílkovin
v F1 (spojené s pootočením hlavičky na stopce).
Energii pro syntézu ATP ATP-synthasou dodává rozdíl elektrochemického potenciálu protonů (∆µH+ ), které protékají membránou kanálem v části F0 ATP-synthasy.
Dříve se soudilo, že tyto protony vtékají do dutiny hlavy a na cestě z ní ven přeměňují
svoji energii. Když se dnes ví, že část stopky sestává jen ze čtyř D šroubovic patřících
dvěma podjednotkám b části F0 (viz Obr. 5.3-2), zdá se velmi nepravděpodobné, že by
tudy vedl kanál pro protony dobře izolovaný proti jejich úniku. Je proto pravděpodobnější hypotéza, že protony hned při svém výstupu z membránové části kanálu způsobují
nějakou konformační změnu bílkovin stopky a ta se přenáší až do hlavičky, kde napomáhá katalýze syntetické reakce.
Protonová ATP-asa je reversibilní. Jestliže tedy je volná energie syntézy ATP,
'Gp, menší nežli protonmotorická síla na membráně, 'p = n.'µH+ (rozdíl chemického
potenciálu protonů na obou stranách membrány násobený počtem protonů potřebných
pro syntézu jedné molekuly ATP), pak se ATP syntetizuje, je-li tomu naopak, pak se
hydrolyzuje.

3.4.3 OBSAH VOLNÉ ENERGIE V ROZDÍLU KONCENTRACÍ
IONTŮ NA MEMBRÁNĚ. HYBNÁ SÍLA PROTONŮ.
Rozdíl koncentrace protonů na obou stranách membrány vytváří také rozdíl elektrických nábojů, takže rozdíl chemického potenciálu protonů, 'µH+, má složku koncentrační,
'pH, a elektrickou, '\. V dalším pojednáme o základních kvantitativních vztazích mezi
těmito veličinami.
Obsah volné energie uložený v rozdílu koncentrace iontů na jedné a druhé straně
membrány lze vypočíst s použitím Nernstovy rovnice. Podle ní je změna volné energie, ∆G,
při přenesení 1 molu látky z oddělení A, kde je koncentrace látky [X]A do oddělení B, kde
koncentrace látky je [X]B dána výrazem

∆ G = RT . ln
–1

–1

[ X]
[ X]

B

= 2,3. RT . log 10

A

[ X]
[ X]

B

[kJ.mol–1]

A

kde R = 8,314 [J.mol .K ] je plynová konstanta, T [K] je absolutní teplota a 2,3 faktor,
jenž převádí přirozené logaritmy na dekadické. Je důležité, že koncentrace roztoku, do něhož
přenášíme, je v čitateli a koncentrace roztoku, z něhož přenášíme, ve jmenovateli.
Pokud rozpuštěná látka, o niž jde, je ion s elektrickým nábojem a přenáší se přes rozhraní (např. biologickou membránu), na němž je potenciální rozdíl (jak většinou
na membránách bývá), je třeba uvážit také energii, kterou je do toho třeba vložit, nebo, která
se při tom uvolní.
Přenáší-li se ion Xm+ nebo Xm– (tj. ion, který má m kladných nebo záporných nábojů)
mezi dvěma roztoky, v nichž má stejnou koncentraci, ale na rozhraní je potenciální rozdíl
∆ψ, bude změna volné energie, ∆G, při přenesení 1 molu iontů po spádu elektrického potenciálu dána rovnicí
∆G = –m.F.∆ψ [kJ.mol–1]
kde F = 96,49 kJ.mol-1.V–1 je Faradayova konstanta a ∆ψ je potenciální rozdíl na rozhraní
udaný ve [V]. Při tom po spádu potenciálu znamená, že se kladný ion přenáší z kladné strany
membrány na zápornou a záporný ion naopak. Je-li to obráceně, je absolutní hodnota ∆G
stejná, ale znaménko bude opačné.
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Přenáší-li se ion Xm+ (nebo Xm–) z roztoku o koncentraci [Xm+]A do roztoku
o koncentraci [Xm+]B přes membránu, na které je potenciální rozdíl ∆ψ [V] bude změna
volné energie součtem obou změn výše uvažovaných odděleně, tedy
X m+
X m+
B
∆ G = − m.F. ∆ψ + RT . ln m+ = − m.F. ∆ψ + 2,3. RT . log 10 m+ B [kJ.mol–1]
X
X

[
[

]
]

[
[

A

]
]

A

a pro výpočet při 25oC (kdy RT má hodnotu 2,479 kJ.mol–1) můžeme použít rovnici

[X ]
[X ]
m+

∆G = – m . 96,5 . ∆ψ + 5,7 . log 10

B

m+

m+

[kJ.mol–1]

A

Přitom stále platí, že [X ]B je koncentrace roztoku, do něhož se ionty přenáší
a znaménko prvého členu je záporné, pokud se tak děje po spádu elektrického potenciálu
a kladné, pokud je to naopak. ∆G se zde také nazývá elektrochemický gradient iontu
a označuje se ∆µX+ .
Rovnice se dále zjednoduší, jde-li o elektrochemický gradient protonů, poněvadž
jsou jednomocné (tedy m = 1) a poněvadž logaritmus podílu koncentrací je roven rozdílu
logaritmů koncentrací je log ([H+]B / [H+]A) = log [H+]B – log [H+]A = pHA - pHB = 'pH.
Proto
∆µH+ = – 96,5. ∆ψ + 2,3.RT.'pH = – 96,5. ∆ψ + 5,7.'pH
[kJ.mol–1]
Pokud elektrochemické poměry na membráně určují pouze protony, dosazuje se ∆ψ jako
kladná hodnota ve [V], tedy potenciál zápornějšího povrchu odečten od potenciálu kladnějšího povrchu. Poněvadž protony potekou z místa vyšší koncentrace, [H+]A, na místo nižší
koncentrace, [H+]B, tedy z místa s nižší hodnotou pHA na místo s vyšší hodnotou pHB a pH je
záporný logaritmus koncentrace H+, dosazuje se 'pH také jako kladná hodnota rozdílu v pH.
V membráně přeměňující energii se elektrony pohybují po spádu elektrochemického
potenciálu, když se vyměňují mezi jednotlivými oxidoredukčními páry přenašečů elektronů.
Tyto oxidoredukční reakce dodávají energii pro přesuny protonů přes membránu. Aby se
usnadnilo srovnávání energie, která je utajena v rozdílu oxidoredukčních potenciálů a energie v gradientu protonů, navrhl Mitchell nový pojem, tj. “hybná síla protonů”, anglicky protonmotive force (symbol ∆p, česky někdy také nazýván protonmotorická síla), definovaný
takto
∆p = – ∆µH+ / F = ∆ψ – (2,3.RT /F).'pH = ∆ψ – 0,059. 'pH
[V]
∆p se velmi často udává v mV, pak se do rovnice dosazuje také ∆ψ v mV a součinitel u 'pH
je 59. V rovnici pro hybnou sílu protonů se opět dosazují jak ∆ψ tak 'pH jako rozdíly, kde
se hodnoty platící pro negativní stranu membrány (n-fáze, odkud se protony spolu s přenosem elektronů čerpají) odečítají od hodnot na pozitivní straně membrány (p-fáze, tam kde je
vyšší koncentrace protonů).
Kapacita membrán přeměňujících energii (energy transducing membranes, ETM) je
většinou poměrně nízká a '\ dosáhne vysokých hodnot, když ještě 'pH je poměrně nízké.
Důležitou úlohu proto hrají ionty, které se mohou vlivem '\ elektroosmoticky pohybovat
membránou (vhodnými kanály) a mohou vyrovnávat rozdíl potenciálu (viz Obr. 3.4-1). Mohou to být buď ionty opačného náboje (Cl–) přecházející ve stejném směru s protony, nebo
souhlasně nabité ionty (Mg2+), které jdou opačným směrem.
Různé ETM se liší v tom, do jaké míry kompensují ∆ψ přesuny iontů a tedy jaký po∆
díl z p tvoří ∆ψ a jaký 'pH. Mitochondriální membrána tak činí v nepatrné míře a hlavní
složkou ∆p v mitochondriích je ∆ψ. Typické hodnoty pro kristální membránu aktivně přená13
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šející elektrony jsou ∆ψ = 180 mV a 'pH = 0,5. Podobně je tomu i u fotosyntetických bakterií. Naproti tomu thylakoidní membrána chloroplastů přenáší jak ionty Mg2+ z dutiny thylakoidu ven, tak ionty Cl– souběžně s protony a ∆p thylakoidů je převážně ve formě 'pH. Typické hodnoty pro thylakoid přeměňující energii maximální rychlostí jsou: ∆ψ zanedbatelné,
'pH = 3,3.

3.5 GENERÁTORY 'µH+ A OBECNÉ ZÁKLADY STAVBY A
ČINNOSTI ETM
3.5.1 OXIDOREDUKČNÍ POTENCIÁL A TOK ELEKTRONŮ
Energii přeměňující membrány, (ETM), obsahují vedle protonové reversibilní ATPasy
ještě takové prvky, které vytvářejí rozdíl v elektrochemickém potenciálu (v koncentraci) protonů, potřebný pro funkci ATPasy, tedy generátory 'µH+ . To jsou komplexy bílkovin s kofaktory, které jsou schopny přeměňovat nějakou volnou energii v energii 'µH+. Naprostá většina
těchto generátorů využívá pro vytváření rozdílů v koncentracích protonů energii elektronů tekoucích po spádu elektrochemického potenciálu. Jsou to tedy elektrochemické generátory
'µH+. V membránách přeměňujících energii pracují tyto generátory obvykle v určitých sestavách, tvořících řetězce přenosu elektronů. Těmito tekou elektrony poháněné energetickým spádem mezi oxidoredukčními potenciály krajních prvků řetězce. Vezmeme-li jako příklad respirační membránu mitochondrií, je na jednom konci redukovaný přenašeč (NADH+H+), který
elektrony poskytuje, na druhém konci kyslík, který elektrony přijímá. Rozdíl oxidoredukčních
potenciálů páru NADH+H+/NAD+, který je Em = -0,32 V a H2O/O2, který je Em = +0,82, pohání pak tok elektronů membránou. U fotosyntetické membrány je to poněkud složitější. Tam
rozdíl oxidoredukčních potenciálů vytváří reakční centra, fotochemickou přeměnou energie
fotonů v energii oxidoredukčního potenciálu elektronů (viz dále).
Přímý fotochemický generátor ∆µH+ , tj. takový, který používá energii fotonu
k přenesení protonu přes membránu, je znám pouze jeden a je jím bílkovinný komplex bakteriorhodopsin v extrémně slanomilných bakteriích z rodu Halobacterium. Tento typ velmi zajímavé, ale ojedinělé fotosyntézy zde nebudeme dále popisovat.
Fotochemické generátory ostatních fotosyntéz (bakteriální a oxygenní fotosyntézy) jsou
dvousložkové. Vlastní fotochemická transformace energie se omezí na rozdělení nábojů, tj.
vytvoření páru elektron – díra. To se děje v komplexech bílkovin s barvivy a jinými kofaktory
zvaných fotochemická reakční centra. Jsou to vlastně generátory oxidoredukčního páru, složky
redukované a složky oxidované, čili generátory '(rozdílu (oxidoredukčních) potenciálů.
Takto vzniklý rozdíl 'E se ve fotosyntetické membráně využije částečně na přímou redukci
přenašeče NADP+ na NADPH+H+. V membráně jsou však další složky, které druhou část
potenciálního rozdílu 'E využívají na pohánění toku elektronů membránou.
Povaha oxidoredukčních potenciálů a thermodynamika toku elektronů soustavou přenašečů se probírají ve fyzikální chemii a bioenergetice. Jako základní informace pro další úvahy, v nichž bude mít oxidoredukční potenciál významnou úlohu, jsou v Tab. 3.5-1 uvedeny
standardní oxidoredukční potenciály významných biologických sloučenin, zejména těch, které
se uplatňují v přeměně energie na membránách.
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Tab. 3.5-1 Střední oxidoredukční potenciály oxidoredukčních párů významných pro přeměnu energie
na membránách. Ve sloupci F povaha sloučeniny: K – přenašeč-kofaktor bílkovinného komplexu; P –
pohyblivý přenašeč; S – přirozený substrát (donor nebo akceptor elektronu nebo vodíku) oxidoredukční
reakce; M - umělý mediátor přenosu elektronů, donor nebo akceptor elektronů
E0' (Em,7) poznámka
oxidoredukční pár
F
K
+1170
P680 – primární donor PS2RC
P680 → P680+ + e−
K
~+1000
Tyr Z – sekundár. donor PS2RC
Tyr Z → Tyr Z•+ + e−
S
+820
2 H2O → O2 + 4 H+ + 4 e−
K
+490
P700 – primární donor PS1RC
P700 → P700+ + e−
−
+
K
+400
až
+500
P870 - primární donor BRC2
P870 → P870 + e
−
+
M
+440
K4Fe(CN)6 → K3Fe(CN)6 + e + K
S
+420
NO2– + H2O → NO3– + 2 e− + 2 H+
P
+370
PC – plastocyanin
PC (Cu+) → PC (Cu2+) + e−
K +250 až +400
cyt a (Fe2+) → cyt a (Fe3+) + e−
K
+380
cyt b559vp (Fe2+) → cyt b559vp (Fe3+) + e−
−
2+
3+
K
+300
cyt f (Fe ) → cyt f (Fe ) + e
K
+300
cyt c a c2 (Fe2+) → cyt c a c2 (Fe3+) + e−
S
+300
H2O2 → 1/2 O2 +e− +H+
K
+290
Rieske (FeS)– → Rieske (FeS) + e−
M
+260
BQ – benzochinon
1,4-BQH2 → 1,4-BQ + 2 e− + 2H+
−
2+
3+
P
+220
cyt c1 (Fe ) → cyt c1 (Fe ) + e
M
+220
DPIP – dichlorfenolindofenol
DPIPred → DPIPox + e− + H+
P
+100
pro UQ i PQ
QH2 → Q + 2 e− + 2 H+
M
+80
PMS – fenazinmethosulfát
PMSred → PMSox + e− +H+
−
+
M
+80
askorbát → dehydroaskorbát + 2 e + 2 H
K
+80
cyt b559np (Fe2+) → cyt b559np (Fe3+) + e−
K
+50
hem bn cyt b/c1 komplexu
cyt bH (Fe2+) → cyt bH (Fe3+) + e− + H+
S
+30
sukcinát → fumarát + 2 e− + 2 H+
M
+10
MB – methylenová modř
MBred → MBox + e− +H+
−
+
P,K
0
QBH2 → QB + 2 e + 2H
K
–50
cyt b6(Fe2+) → cyt b6(Fe3+) + e−
K
–130
QA•– → QA + e−
S
–190
laktát → pyruvát + 2 e− + 2 H+
−
+
K
–210
FMN – flavin mononukleotid
FMNH2 → FMN + 2 e + 2 H
−
+
S
–270
H 2S → S + 2 e + 2 H
P,K
–290
lipoátred → lipoátox + 2 e− + 2 H+
P,K
–320
NAD(P)H+H+ → NAD(P)+ + 2 e− + 2 H+
S
–340
cysH – cystein; (cys)2 – cystin
2 cysH → (cys)2 + 2 e− + 2 H+
−
2+
+
M
–360
BV – benzylviologen
BV → BV + 2 e + 2 H
−
+
K
–380 až +180 FAD – flavinadenindinukleotid
FADH2 → FAD + 2 e + 2 H
S
–410
H2 → 2 e − + 2 H +
P
–420
Fd – feredoxin
Fd– → Fd + e−
M
–450
MV – methylviologen
MV → MV2+ + 2 e− + 2 H+
K
–540
sekundární akceptor PS1RC
FA(FeS)– → FA(FeS) + e−
K
–500
sekundární akceptor PS1RC
FB(FeS)– → FB(FeS) + e−
K
–600
Phaeo – feofytin v RC PS2
Phaeo– → Phaeo + e−
K
–650
P680 – primární donor PS2RC
P680* → P680• + e−
K
–700
Bphaeo – bakteriofeofytin
Bphaeo– → Bphaeo + e−
−
–
K
–705
FX – primární akceptor PS1RC
FX(FeS) → FX(FeS) + e
K
–900
A1 - fylochinon, přech. akc. PS1RC
A1– → A1 + e−
K
~ –1000
A0 – Chl a, přech. akceptor PS1RC
A0– → A0 + e−
K
–1280
P700 – primární donor PS1RC
P700* → P700• + e−
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3.5.2 ŘETĚZCE PŘENOSU ELEKTRONŮ A PŘESUNY PROTONŮ
Tok elektronů membránou přeměňující energii, ať je to membrána respirační nebo fotosyntetická, je spřažen s vytvářením rozdílu v koncentracích protonů (rozdílu v ∆µH+ ). Ústředním
prvkem této přeměny je v obou membránách komplex cytochromů, cytochrom b/c1 komplex v
membráně mitochondriální a cytochrom b6 /f komplex v thylakoidu. Komplexy tohoto typu jsou
téměř všudypřítomnou složkou všech energii přeměňujících membrán a jsou jedním z prvků
spoluurčujících jednotný základní plán, podle něhož jsou ETM stavěny. Poněvadž mají velmi
podobnou strukturu a téměř shodnou funkci budeme je někdy souhrnně označovat jako cytochrom b/c/f komplex.
Úplný řetězec přenosu elektronů v mitochondriální nebo thylakoidální membráně, který
tuto přeměnu energie elektronů na energii protonů zajišťuje, sestává ze dvou typů přenašečů zachycených schématicky na Obr. 3.5-2. Jsou to:
(1) Bílkovinné komplexy zasazené v membráně. Tyto komplexy vnášejí elektron do
membrány, vynášejí ho z ní a (ve většině případů) ho přenášejí směrem od jednoho povrchu
membrány ke druhému (tedy napříč membránou). Přenosy elektronů v těchto komplexech jsou
různými mechanismy spřaženy s přenášením protonů s jednoho povrchu membrány na druhý.
Tak se energie tekoucích elektronů přeměňuje na ∆µH+. Bílkovinné komplexy jsou generátory
∆µH+. Charakteristika těch nejvýznamnějších, které jsou jako komplexy A,B a C znázorněny na
Obr. 3.5-2 je v Kap. 3.5.3 až Kap. 3.5.5. Zde jen upozorníme na to, že cytochrom b/c/f komplex
zaujímá v obou membránách ústřední polohu, podle níž je uspořádání membrány souměrné
(Obr. 3.5-2).
(2) Pohyblivé přenašeče elektronů, které zprostředkují přenosy elektronů mezi bílkovinnými komplexy zasazenými v membráně, případně mezi těmito komplexy a dalšími prvky, které
se účastní přeměny energie v plasmatických odděleních. Pohyblivé přenašeče jsou tří druhů:
(a) Membránové chinony, což jsou deriváty p-benzochinonu (nebo naftochinonu), které
mají dlouhý postranní polyisoprenový řetězec a tím jsou udržovány v hydrofobním středu membrány. Tam se také pohybují tam a zpět mezi dvěma komplexy a přenášejí vodíky (tedy elektrony
+ protony) v rovině membrány. Přitom vždy jeden komplex (“reduktasa chinonu”) chinon redukuje dvěma elektrony a dvěma protony, odňatými vodní fázi na jedné straně membrány. Druhý
komplex chinon oxiduje (“oxidasa chinonu”), protony vyloučí do vodní fáze na druhé straně
membrány a elektrony předá pohyblivému přenašeči při tomto povrchu membrány. Vedle cyt
b/c/f komplexu jsou membránové chinony druhou zcela universální součástí ETM. Strukturní
vzorce nejdůležitějších membránových chinonů jsou v Obr. 3.5-1. Jsou tam dále uvedeny vzorce
sloučenin, které s různými membránovými komplexy reagují jako analogy membránových chinonů a tak působí jako umělé přenašeče elektronů nebo, častěji, jako inhibitory.
(b) Bílkovinné přenašeče elektronu, což jsou malé bílkoviny pohybující se od jednoho
membránového komplexu ke druhému ve vodné fázi při povrchu membrány. Jsou to především
cytochrom c (přenáší elektrony v mitochondriích a bakteriích) a plastocyanin (v chloroplastech),
které přenášejí elektrony od cyt b/c/f komplexu na jiný membránový komplex. V cytochromu je
elektrony přenášejícím kofaktorem hem, v plastocyaninu ion mědi. Konečně mezi malé bílkovinné přenašeče patří také feredoxin, který odebírá elektrony reakčním centrům fotosystému I a zelených sirných bakterií a přenáší je na enzym pouze zakotvený v membráně (neprostupuje ji) a redukující NAD(P). Vlastním přenašečem elektronu ve feredoxinu je sírou vázané železo. Některé
podrobnosti o struktuře malých bílkovinných přenašečů jsou v Kap. 3.5.4.
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Obr. 3.5–1. Chinony membrán přeměňujících energii a sloučeniny, které působí jako jejich kompetitivní
inhibitory, A - ubichinony (UQ); B - menachinony (MQ); C - plastochinon (PQ); Počet opakování isoprenových zbytků v postranním řetězci PQ je 9, u UQ je různý podle zdroje: eukaryotické mitochondrie
obvykle 10 (UQ-10), méně často 9 (UQ-9), v mitochondriích kvasinek 6 (UQ-6). UQ-9 a UQ-10 jsou
běžné u fotosyntetických bakterií. Menachinony MQ-6, 7, 8, 9 jsou u různých heterotrofních bakterií.
MQ-7 je v poolu fotosyntetické bakterie Chromatium, MQ-9 jako QA v RC Rhodopseudomonas viridis.
D - Kompetitivní inhibitory se strukturou podobnou chinonu, které se nejčastěji používají při studiu cyt
b/c/f komplexu (některé se uplatňují i v chinonových kapsách jiných komplexů): D1 - antimycin (R je nhexyl pro antimycin a1 a n-butyl pro a3 ); D2 - DBMIB (2,5-dibromo-3-methyl-6-isopropyl-benzochinon);
D3 - myxothiazol. E - Kompetitivní inhibitory známé především jako inhibitory RCII: E1 - DCMU
3-(3,4-dichlorfenyl)-1,1-dimethylmočovina); tato sloučenina je jedním z nejúčinnějších inhibitorů elektronového transportu v thylakoidech a jedním z nejúčinnějších herbicidů; jako herbicid je známa
pod jménem diuron; E2 - atrazin; E3 - metribuzin; E4 - ioxynil; E5 - terbutryn;
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Obr. 3.5–2 Zjednodušená schémata přenosu elektronů v membráně oxygenní fotosyntézy a mitochondriálního dýchání ukazují základní stavební princip ETM a dva typy přenašečů elektronů. Komplexy označené A dehydrogenují substrát (NADH+H+ nebo vodu) a vnášejí elektrony do membrány, kde jimi redukují
membránový chinon (PQ nebo UQ). Komplex označený C je cyt b/c1 komplex nebo cyt b6/f komplex,
který membránový chinon oxiduje a odděluje přitom protony od elektronů. Pohyblivý přenašeč při p povrchu membrány (cytochrom c nebo plastocyanin) přenáší elektron ke komplexu B, který ho přenese přes
membránu a použije k redukci kyslíku nebo NAD+. Obrázek také ukazuje převrácenou souměrnost obou
membrán.

(c) Pohybliví přenašeči vodíkových atomů (vlastně hydridových aniontů, tedy
protonu + 2 elektronů) ve vodné fázi při povrchu membrány. Jsou to oxidoredukční páry
NAD+/NADH+H+ a NADP+/NADPH+H+, o nichž se píše v Kap. 3.3 (Obr. 3.3-1 a
Obr. 3.3-2). NAD+/NADH+H+ je především známý jako přenašeč v matrix mitochondrií, kde se redukuje při oxidaci jednotlivých složek citrátového cyklu a oxiduje působením membránového enzymu NADH-ubichinon oxidoreduktasy. V zelených sirných
bakteriích je NAD+ konečným akceptorem elektronu, který přijímá od redukovaného
feredoxinu prostřednictvím feredoxin : NAD oxidoreduktasy. V oxygenní fotosyntéze
obdobným konečným akceptorem elektronů z fotosystému I je NADP+. Také na něj přenáší elektrony Fd : NADP+ oxidoreduktasa z redukovaného feredoxinu.
Z popisu funkce membránových chinonů a malých bílkovinných přenašečů již
vyvstal jeden znak základního obecného plánu stavby ETM mitochondriálního dýchání
a oxygenní fotosyntézy. Je zdůrazněn ve schématu na Obr. 3.5-2. Bílkovinný komplex
A, v němž přenos elektronů začíná, redukuje membránový chinon, k čemuž použije
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elektron a proton, které nemusí mít bezprostředně společný původ. A je v mitochondriích membránový enzym, který oxiduje NADH+H+ (tedy NADH-ubichinon oxidoreduktasa), v chloroplastech je to fotosystém 2. Proton vždy pochází z povrchu, z něhož se
obecně protony čerpají, tedy z negativního povrchu n.
Redukovaný chinon, tedy chinol, QH2, se membránou přesune ke komplexu
v obrázku označenému C, tj. k cytochrom b/c/f komplexu a tam je oxidován. Přitom se
protony vyloučí do prostředí hraničícího na této straně s membránou, tedy na positivně
nabitý povrch p membrány. Elektrony se odevzdají malé pohyblivé bílkovině, cytochromu c nebo plastocyaninu. Ta je dopraví k poslednímu komplexu, v obrázku označenému B, který elektron přenese na (relativně) stálý akceptor. Komplex B je v mitochondriální membráně cytochrom c - O2 oxidoreduktasa. Ta elektrony z cyt c a protony
z n povrchu membrány redukuje kyslík na vodu. V thylakoidní membráně chloroplastu
komplex B odpovídá fotosystému 1. Ten s pomocí energie pohlceného fotonu dopraví
elektron z plastocyaninu na feredoxin a dále na NADP+. Enzym feredoxin-NADP+ oxidoreduktasa přidá k elektronům protony z n povrchu membrány a redukuje NADP+
na NADPH+H+.

3.5.3 CYTOCHROM
b/c1
(b6/f)
KOMPLEX,
UBICHINOLCYTOCHROM
c
OXIDOREDUKTASA,
PLASTOCHINOLPLASTOCYANIN OXIDOREDUKTASA
Na obr. 3.5-2 je nápadné, že střední část řetězce přenosu elektronů, zahrnující
chinon, cyt b/c1 komplex (cyt b6/f komplex) a bílkovinný pohyblivý přenašeč (cytochrom c nebo plastocyanin) je shodná a má touž funkci v obou typech membrán. Tento
úsek ilustruje dobře jeden ze základních předpokladů o spřažení přenosu elektronů v
membráně s přesuny protonů napříč membránou tak, jak jej vyslovil Peter Mitchell.
Spřažení je důsledkem toho, že se při oxidaci chinolu elektron a proton, které náležely
jednomu vodíkovému atomu v molekule chinolu, oddělí a každý dále postupuje samostatně. Naopak na komplexu A se tento elektron a proton v redukci chinolu sdružily
i když pocházely z různých zdrojů, jak je dobře vidět, je-li komplex A reakční centrum
fotosystému 2. Ve skutečnosti to platí i pro NADH dehydrogenasu, ale to je složitější
úvaha. Přechodné sdružení a opětné oddělení protonu s elektronem v průběhu jejich
přenosu od redukčního konce řetězce k oxidačnímu je tedy jedním prvkem vytváření
∆µH+.
V cytochrom b/c/f komplexech se tento funkční prvek uplatňuje dokonce dvakrát, čímž se dosáhne toho, že jeden elektron prošlý tímto komplexem přesune přes
membránu dva protony. Cyklický pochod, který je základem tohoto stechiometrického
poměru se obvykle označuje jako Q-cyklus. Je důležité mu porozumět, protože odráží
významné prvky chemiosmotické teorie. Znázorněn je na Obr. 3.5-4. Pro jeho pochopení je třeba uvést základní údaje o struktuře komplexu, která je předpokladem pro jeho
funkci. Jsou shrnuty v Obr. 3.5-3.
Cytochrom b/c1 komplexy a cytochrom b6/f komplexy z různých organismů mají
shodné základní tři součásti, na jejichž souhře spočívá vlastní funkce komplexu. Jsou to:
cyt b se dvěma hemy, cyt c nebo cyt f a Rieskeho bílkovina se sírou vázaným železem.
Pro funkci Q-cyklu je zásadně důležité, že cyt b má dva hemy v různých částech membrány a s různým oxidoredukčním potenciálem.
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Obr. 3.5–3. Cytochrom b6/f komplex. A. Schématická kresba zasazení jednotlivých složek komplexu
v membráně. B. Předpokládané šroubovice α v jednotlivých bílkovinách a jejich uložení v membráně.
Donedávna se u cyt b 563 předpokládalo 5 šroubovic D, které procházejí membránou, jsou však pravděpodopbně pouze 4 a proto C i N konec polypeptidového řetězce jsou na téže (n) straně membrány. Také
o Rieskeho bílkovině se soudilo, že prostupuje membránu pouze jednou (jako cyt f), ale nyní je pravděpodobnější, že má dvě šroubovice prostupující membránu.

Hemy cytochromu b se označují podle povrchu membrány, kterému jsou blíže a
aby označování bylo jednotné u různých energii přeměňujících membrán, je výhodné je
označovat podle potenciálního rozdílu na energizované membráně jako hem bn pro hem
blíže k positivnímu povrchu (kam se čerpají protony) a hem bn pro hem blíže povrchu
negativního (odkud se protony čerpají). Em7(bp) se v různých membránách pohybuje
mezi -100 a 0 mV, kdežto Em7(bn) ≈ +50 mV. Proto se také hem bp nazývá často nízkopotenciálový hem a označuje se jako hem bL (od anglického low-potential heme) a hem
bn se nazývá vysokopotenciálový hem a označuje se hem bH (od anglického highpotential heme). Obdobně se také používají označení cyt bL a cyt bH .
Poblíž každého hemu je vazebné místo (kapsa) pro membránový chinon (ubichinon, plastochinon) a tyto kapsy se také rozlišují podle jejich polohy blíže negativnímu
nebo pozitivnímu povrchu membrány jako kapsa Qn a kapsa Qp.
Právě popsaných názvů použijeme při popisu funkce Q-cyklu zobrazeného
na Obr. 3.5-4. Mechanismus Q-cyklu lze rozdělit do tří stupňů:
(1) Oxidace UQH2 v kapse Qp : Molekula UQH2 se dostane do kapsy Qp a její
oxidace má dva kroky: (a) Jeden elektron se z UQH2 přenese na 2Fe−2S centrum Rieskeho bílkoviny a oba vodíky se jako protony uvolní na p stranu membrány. V Qp kapse
zůstane tedy semichinonový anion UQ.−. (b) Druhý elektron se přenese na hem bL cyt b,
který je v blízkosti kapsy Qp.
Em,7 pro pár UQH2/UQ.− je velmi vysoký, okolo +280 mV. V téže oblasti
(+250 mV až +300 mV) se pohybuje Em,7 Fe-S centra Rieskeho bílkoviny. Přenos je
tedy možný a pokračuje na pohyblivý přenašeč cyt c, jehož Em,7 je také okolo +250 mV,
ale, protože je převážná část populace jeho molekul ve stavu oxidovaném, posouvá se
Eh až nad +300 mV.
(2) Redukce UQ na UQ.− v kapse Qn : Elektron z hemu bL, jehož Em,7 = -100 mV
nyní přejde na hem bH s Em,7 = +50 mV. Poměrně velká energie daná rozdílem oxidoredukčních potenciálů obou hemů je pro tento přenos potřebná, protože elektron prochází
napříč membránou, na níž je, pokud je energizovaná, potenciální rozdíl také asi 150 mV
s negativním pólem u hemu bH. Elektron si vlastně téměř celou svou energii zachová,
protože spád oxidoredukčního potenciálu je právě kompensován potenciálním rozdílem
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mezi oběma hemy, který je dán jejich polohou v membráně. Je to příklad toho, že poloha daného přenašeče ve škále oxidoredukčních potenciálů je spoluurčována také potenciály na membráně.
Dalším krokem Q−cyklu je redukce molekuly UQ, která vstoupila z membrány
do kapsy Qn, nacházející se v blízkosti hemu bH. Oxidoredukční pár UQ / UQ.− je charakterizován Em,7 = −160 mV a hem bH Em,7 = +50 mV. Bez dalších vlivů by tedy
elektrony tekly naopak od UQ.− na hem bH. Avšak membránový potenciál snižuje střední potenciál hemu bH alespoň o 100 mV a na druhé straně oxidoredukční potenciál UQ.−
je zvýšen tím, že UQ.− je vázán v kapse Qn mnohem pevněji nežli UQ.
(3) Redukce UQ.− na UQH2 v kapse Qn: V kapse Qn je pevně vázán semichinon
.−
UQ . Aby jeho redukce pokročila, musí se nejprve v kapse Qp oxidovat další molekula
UQH2, při čemž se opakují kroky popsané v bodě (1): jeden elektron se přenese na cyt c
a jeden na hem bH. Ten pak redukuje UQ.− na UQ2−, který se ihned protonuje na UQH2.

Obr. 3.5–4. Schématické znázornění funkce cytochrom b/c/f komplexu, v němž probíhá tzv. Q cyklus.
Uprostřed jsou znázorněny a pojmenovány funkční složky komplexu. V kruhu jednotlivé kroky oxidace
QH2, což je buď ubichinol (v mitochondriích a fotosyntetických bakteriích) nebo plastochinol (v chloroplastech). Cyt c přenáší elektrony k cytochromoxidase (v mitochondriích) nebo k reakčnímu centru
(PS1RC, BRC2). Šipky naznačují přesuny elektronů nebo přenašečů, k nimž dojde v následujícím kroku
(mezi dvěma zakreslenými stavy). Popis jednotlivých kroků je v textu
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V Q-cyklu se odráží podstata chemiosmotické teorie. Je to také zatím jediný mechanismus čerpání protonů přes membránu, kterému rozumíme. S podobným čerpáním
protonů, které vede ke stechiometrii 2H+/e− nebo 3H+/e−, se setkáváme i u NADHdehydrogenasy a cytochrom c oxidasy. Tam ale zatím podstata pochodu není jasná.
U NADH-dehydrogenasy se uvažuje možnost cyklu obdobného Q-cyklu.

3.5.4 DALŠÍ BÍLKOVINNÉ KOMPLEXY PRO PŘENOS ELEKTRONŮ
3.5.4.1

NADH : UQ OXIDOREDUKTASA (NADH-DEHYDROGENASA,
KOMPLEX I, FLAVOPROTEIN I, FPI)

Struktura a funkce tohoto komplexu jsou málo známy. Je to veliký komplex
(m.h. asi 800 kDa, což je zhruba velikost velké podjednotky ribosomu) složený z více
než 30 polypeptidových řetězců. Schématický nákres, odpovídající současným znalostem je na Obr. 3.5-5.
Obr. 3.5–5. Schématický
nákres struktury a funkce
NADH : UQ oxidoreduktasy.
Šedá část je hydrofobní podjednotka vnořená v membráně.
N–1 až N–4 jsou ta z mnohých
FeS center, která byla podrobněji
popsána.
FMN - flavinmononukleotid.
Čárkovaná šipka znázorňuje
doplňkové čerpání protonů,
jehož mechanismus není znám.
UQi je ubichinon, o němž se
předpokládá, že je vázán
v komplexu. Další popis v
textu.

Funkce tohoto enzymu se obtížně analyzuje, poněvadž vedle jedné molekuly flavinmononukleotidu obsahuje asi sedm Fe/S center, z nichž jen čtyři jsou lépe definována. Označují se jako N-1, N-2, N-3 a N-4. N-1 je centrum typu 2Fe/2S, ostatní patří
k 4Fe/4S centrům. Střední potenciály těchto center se mohou u různých organismů dosti
lišit (např. Em,7 centra N-2 od −20 do −160 mV). N-2 centrum má nejvyšší potenciál,
u ostatních se předpokládají hodnoty nižší. Tak např. v mitochondriích Neurospora
crassa jsou hodnoty Em,7 −330 mV pro N-1, pro N-3 −230 mV a pro N-4 −300 mV.
Podle hodnot Em,7 by tedy pravděpodobná cesta elektronu byla NADH → FMN → N-1
→ N-4 → N-3 → N-2 → UQ. Poněvadž ale komplex na jeden vodík (elektron + proton)
přenesený z NADH+H+ na UQ přenese ještě nejméně jeden proton (ale nejspíše dva
protony) přes membránu, pracuje v něm cosi jako Q-cyklus v cyt b/c komplexu a tok
elektronů mezi přenašeči nemusí být jen jednosměrný.
Chaotropními činidly lze komplex I rozložit na tři části:
Prvá je ve vodě rozpustná tzv. flavoproteinová frakce. Skládá se ze tří polypeptidů (Mr = 51, 24 a 10 kDa), které obsahují vazebné místo pro NADH, FMN a dvě Fe/S
centra (dosud blíže nedefinovaná, jedno je 2Fe/2S a jedno 4Fe/4S).
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Druhá frakce je také (i když hůře) rozpustná ve vodě, sestává asi ze šesti polypeptidů (z nichž jeden má Mr = 75k Da), které váží nejméně tři Fe/S centra (N-1, N-4
a N-3). Označuje se jako frakce se železem vázaným sírou (iron-sulfur protein, IP).
Třetí frakce je silně hydrofobní (hydrophobic protein, HP). Sestává také z velkého počtu polypeptidů, které mají dohromady velký počet hydrofobních šroubovic α.
Sedm z nich je kodováno v DNA mitochondrií. HP obsahuje Fe/S centrum N-2, které se
vyznačuje vysokým oxidoredukčním potenciálem a přenáší pravděpodobně elektron
na UQ v membráně. Poněvadž existují také nepřímé důkazy, že NADH : UQ oxidoreduktasa obsahuje vázanou molekulu chinonu, je možné, že tato molekula pracuje jako
vnitřní přenašeč elektronu, podobně jako je tomu u fotosyntetických reakčních center.
Že se tento chinon podílí na čerpání protonů přes membránu je zatím jen domněnka.
V každém případě však je NADH : UQ oxidoreduktasa účinná protonová pumpa. Stechiometrický poměr přenášených protonů a elektronů v komplexu I je nejméně 4H+/2e−,
ale nejspíše 6H+/2e–, tedy nejvyšší hodnota mezi membránovými přenašeči elektronů.
3.5.4.2 SUKCINÁTDEHYDROGENASA (KOMPLEX II), FLAVOPROTEIN
PŘENÁŠENÍCÍ ELEKTRONY (ELECTRON TRANSFERRING
FLAVOPROTEIN) A α-GLYCEROFOSFÁTDEHYDROGENASA
Vedle NADH-ubichinol oxidoreduktasy se přenášejí elektrony na ubichinol ještě
třemi dalšími cestami: (a) sukcinátdehydrogenasou (komplexem II), (b)
s,n−glycerofosfát dehydrogenasou, (c) flavoproteinem, který přenáší elektrony od komplexu enzymů, v němž dochází k β−oxidaci mastných kyselin.
Prvé dva enzymy jsou umístěny na povrchu membrány, který se stýká s matrix,
poslední je na cytoplasmatické straně membrány. Všechny tři jsou flavoproteiny a přenášejí elektrony ze substrátů, jejichž střední oxidoredukční potenciál leží okolo nuly.
Proto také žádný z nich nepřenáší protony přes membránu. Struktura těchto přenašečů je
málo prozkoumána.
Komplex II sestává z několika polypeptidů (viz Obr. 3.5-6). V největším je
uložen FAD a dvě FeS centra, další obsahují
ještě jedno FeS centrum a jeden cytochrom b,
jehož funkce není jasná. Pro fotosyntetické
membrány je tento komplex málo významný.
Je však možné, že dehydrogenasy, které přenášejí elektrony ze sloučenin síry na UQ u
zelených sirných bakterií, jsou příbuzného
typu.
Obr. 3.5–6. Schématické znázornění sukcinátdehydrogenasy, která tvoří komplex s cytochromem b, vnořeným v membráně. Flavinadenindinukleotid (FAD) je
vázán ve flavoproteinu (FP) přes histidin. Podjednotka
IP (iron protein) obsahuje tři lépe definovaná FeS centra.
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3.5.4.3 OXIDASA CYTOCHROMU C (KOMPLEX IV, CYTOCHROM
OXIDASA, CYTOCHROM AA3)

C

Tento velmi složitý komplex se vyskytuje jako dimer o úhrnné Mr asi 300 kDa
(viz Obr. 3.5-7), každý monomer sestává z více než deseti podjednotek, z nichž tři největší jsou kodovány v DNA mitochondrií. Jako funkční kofaktory obsahuje každý monomer dva spektrálně odlišené, ale chemicky shodné hemy, hem a a hem a3, a dva atomy mědi CuA a CuB, které přenášejí elektrony tak, že z dvojmocného iontu přecházejí
na jednomocný. Všechny tyto skupiny jsou soustředěny ve dvou největších jednotkách,
které mohou uskutečnit celý přenos elektronu, jsou-li isolovány.
Nejpravděpodobněji se elektron přenáší z cyt c na atom CuA umístěný v menší
ze dvou hlavních podjednotek. Oba hemy a CuB jsou v největší podjednotce velmi blízko u sebe; předpokládá se, že jsou blíže té straně membrány, která hraničí s matrix.
V každém případě protony, jichž se použije na redukci vody, pocházejí z matrix.
Jeden z možných mechanismů redukce O2 je tento (viz Obr. 3.5-7): Nejprve
přijmou hem a3 a CuB po jednom elektronu od hemu a ve dvou krocích. Pak se mezi
nimi vytvoří peroxidový můstek, čímž se elektrony přenesou na kyslík. V dalším kroku
se přijmou dva protony a další elektron, čímž se přeruší vazba mezi kyslíkovými atomy
a jeden kyslík se váže dvojnou vazbou na železo hemu a3 , které se tak vlastně stane
čtyřmocné. Přijetí posledního elektronu a dvou protonů vede v posledních dvou krocích
k uvolnění dvou molekul vody.
K potvrzení těchto hypotéz bude třeba stanovit strukturu celého komplexu s vysokým rozlišením, tak jak se to stalo u reakčního centra bakteriální fotosyntézy. K cíli
povede spíše analýza dvojrozměrných útvarů elektronovou mikroskopií s vysokým rozlišením než rentgenová strukturní analýza, poněvadž se nedaří získat dostatečně pravidelné krystaly komplexu.
Funkční skupina, která váže kyslík, může navázat také CO, CN− a N3−, čímž se
vysvětluje, proč tyto látky inhibují činnost cytochrom-c-oxidasy a tím dýchání.
Obr. 3.5–7. Schématický nákres struktury a
funkce cytochromoxidasy. Znázorněny jsou jen
dvě největší podjednotky (I a II), které dávají
komplexu charakteristický tvar (podobný zubu
nebo obrácenému Y) s velkým výčnělkem
do fáze p (plasmatická strana u mitochondrií,
u bakterií strana periplasmatická). Polohy jednotlivých kofaktorů jsou odvozeny z řady nepřímých důkazů, ale nejsou (kromě příslušnosti
k podjednotkám) bezpečně známy. Místo redukce kyslíku se předpokládá u n povrchu membrány, protože z tohoto povrchu pocházejí protony,
které se pro redukci používají. Může být však
v hluboké kapse mezi oběma rameny Y (“kořeny
zubu”). Šipkou je naznačeno také doplňkové
čerpání protonů, jehož mechanismus není dosud
jasný. Stechiometrie přesunu protonů při práci
cytochromoxidasy je nejspíše 4 H+ / 2e
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Cytochrom-c-oxidasa při redukci kyslíku spotřebovává protony ze strany matrix
(povrch n), a také přenáší protony přes membránu, přibližně jeden proton na elektron.
Mechanismus tohoto pochodu není znám; snad je čerpání je spojeno s konformační
změnou komplexu. Stechiometrie je nižší, než by se dalo očekávat. To lze vysvětlit tím,
že reakce cytochrom-c-oxidasy je nevratná a tedy spojena se ztrátou volné energie.
Elektron se v tomto komplexu přenáší z hladiny oxidačně redukčního potenciálu
Eh,7 ≅ + 290 mV, na níž je v cyt c, až na hladinu páru 1/2 O2 / H2O, která je přibližně
u Eh,7 ≅ + 800 mV. Přitom se přenáší proti potenciálu na membráně, který je zhruba
180 mV. Úhrnný spád potenciálu pro elektron je tedy něco přes 300 mV. Čtyři elektrony
padající s tímto spádem (4 × 330 ≅ 1300 mV) mohou dodat energii pro přenos asi
6 protonů přes ∆p asi 200 mV, které je na membráně.

3.5.5

REAKČNÍ CENTRA

3.5.5.1 OBECNÉ VLASTNOSTI REAKČNÍCH CENTER
V reakčních centrech dochází k vlastní fotochemické přeměně energie: excitační
energie, kterou chlorofyl získá pohlcením fotonu, se použije k rozdělení nábojů. Excitovaná molekula chlorofylu je silným redukčním činidlem, tj. má silný sklon zbavit se
elektronu. Proto může přenést elektron na akceptor, který má velmi nízký oxidoredukční
potenciál. Tak vznikne oxidovaný chlorofyl, jemuž chybí elektron, a ten je zase velmi
silným oxidačním činidlem s vysokou afinitou pro elektron. Odnímá jej konečným donorům prostřednictvím různých přenašečů. Ve fotosystému 2 oxygenní fotosyntézy je
afinita oxidovaného chlorofylu k elektronu tak vysoká, že může elektrony odnímat vodě,
kterou oxiduje na kyslík. Tím, že se elektron z excitovaného chlorofylu přenese
na vzdálený akceptor a že se díra po tomto elektronu zaplní elektronem ze vzdáleného
donoru, zmenší se významně pravděpodobnost zpětné reakce, tj. návratu elektronu
do díry, kterou zanechal v chlorofylu. Dojde tak tedy ke stabilizaci rozdělených nábojů.
Funkci chlorofylu při přeměně zářivé energie na energii elektrochemickou znázorňuje
schématicky Obr. 3.5-8.
Obr. 3.5–8. Zjednodušené schématické
znázornění
funkce
chlorofylu
ve fotosyntéze. Excitovaný chlorofyl se
stane silným redukčním činidlem a přenese elektron na primární akceptor s velmi
nízkým oxidoredukčním potenciálem
(- 0,8 V, stupnice oxidoredukčních potenciálů je na levé straně). Chlorofyl s dírou
po elektronu je silným oxidačním činidlem
s oxidoredukčním potenciálem okolo + 1,2 V. Toto činidlo odsává elektrony
z vody, čímž vzniká O2 a uvolňují se
protony. Elektron s vysokým chemickým
potenciálem může redukovat silná redukční činidla jako NADP+ na NADPH+H+ a
přitom spotřebovává protony. S přesuny
elektronů jsou spřaženy přesuny protonů a tak vzniká rozdíl v koncentraci
protonů na obou stranách
membrány. Energie v tomto rozdílu obsažená se využívá pro syntézu ATP. Schéma je silně zjednodušeno,
funkce dvou fotochemicky účinných chlorofylů ve fotosyntetické membráně oxygenní fotosyntézy jsou
zde spojeny.
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Obr. 3.5–9. Schémata znázorňující nejdůležitější vlastnosti, nezbytné pro bezchybnou práci reakčních
center (RC). P - primární donor, zvláštní pár (B)Chl; P* - excitovaný primární donor; Po - oxidoredukční
potenciál elektronu v excitovaném primárním donoru; I - přechodný akceptor; A1, A2, A3 - primární, sekundární a terciární akceptor elektronu; D2, D3 - sekundární a terciární donor elektronu;
A - oxidoredukční potenciály, v nichž se pohybují elektrony během jednoho cyklu rozdělení a stabilizace
nábojů v RC fotosystému 2 (PS2RC); B - charakteristické časy, v nichž dochází k jednotlivým krokům
přenosů elektronu v PS2RC; pτ - záporný dekadický logaritmus charakteristického času; V pravé části
obrázku schémata prostorového rozložení přenašečů elektronů v různých RC: C - v RC2 purpurových
fotosyntetických bakterií (typu Rhodopseudomonas viridis, s připojeným komplexem cytochromů označeným D1); I - (B)Pheo A1 - QA; A2 - QB; D2 - cyt c; D - v PS1RC a v RC1 zelených sirných bakterií
(A0-fylochinon, A1-FeSX, A2-(FeSA + FeSB), A3 - feredoxin; D - plastocyanin nebo cyt c; E - v PS2RC; I,
A1 a A2 jako v C; D1 - TyrZ; D2 - komplex oxidující vodu, průměrné časy a redoxpotenciály pro čtyři
oxidoredukční stavy iontů Mn (pro čtyři stavy S).
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Rozdělení a stabilizace nábojů se uskutečňují v reakčních centrech s vysokou účinností. Je tomu tak proto, že fotochemicky aktivní chlorofyl je součástí důmyslné prostorové
struktury. Reakční centrum je komplex bílkovinných molekul zasazených v lipidní membráně a v něm jsou v optimálních prostorových vztazích zasazeny součásti potřebné pro nevratné rozdělení nábojů. Nazýváme je kofaktory.
Pro bezchybné rozdělení nábojů a jejich stabilizaci v reakčním centru jsou důležité
tři vlastnosti reakčního centra (viz Obr. 3.5-9):
(1) Prostorové uspořádání jednotlivých kofaktorů, které se rozdělení a stabilizace náboje účastní (Obr. 3.5-9 C, D, E). Jsou rozmístěny v takových vzdálenostech, aby docházelo
k vysoce účinnému přenosu elektronů, a tak, aby se elektron přenesl z jedné strany membrány na druhou. Reakční centrum je tedy v membráně zasazeno v určité orientaci a přenos má
v membráně pevně daný směr napříč membránou.
(2) Oxidoredukční potenciály přenašečů. Náboje se ve velmi krátkém čase (10–12 až
10-9 s) po rozdělení přenesou na další přenašeče, s podstatně odlišnými oxidoredukčními
potenciály (Obr. 3.5-9A). Z P+.I– nebo P+.A0– tak vznikne sestava D2+.P.I.A1– nebo
D2+.P.A0.A1–. Tím se zvětší prostorová vzdálenost nábojů a zmenší se rozdíl elektrického
potenciálu mezi nimi. Obojí přispívá ke stabilizaci rozdělených nábojů.
(3) Charakteristické časy jednotlivých dějů v RC (Obr. 3.5-9B) jsou důsledkem
kombinace předchozích dvou uspořádání a mají týž cíl: účinná stabilizace rozdělených nábojů je rychlá stabilizace. Proto prvé přesuny elektronů se dějí ve velmi krátkých časech (ps
až ns). Charakteristické časy dějů v reakčním centru pokrývají obrovské rozpětí více než
deseti řádů. K excitaci primárního donoru dojde v čase odpovídajícím času jednoho kmitu
světelné vlny, tedy během několika fs (10–15 s). K rozdělení nábojů mezi P+.I– dojde za několik ps (10–12 s). Stav P+.I.A1– nastane v rozmezí ns (10–9 s), další pochody již nelze takto
obecně charakterizovat, ale jsou tam kroky probíhající v Ps a konečného stavu (D3 nebo
D2)+.P.I.A1.A2– se dosáhne v čase, který se blíží 1 ms (10–3 s).
3.5.5.2 REAKČNÍ CENTRA TYPU 2
Pojem reakčního centra byl poprvé použit ve spojení s fotosystémy fotosyntetických
bakterií. Selektivní oxidací anténních bakteriochlorofylů v chromatoforech purpurové bakterie se podařilo Claytonovi r. 1963 dosáhnout toho, že jediné komplexy v membráně, které
obsahovaly barviva, byly komplexy reakčních center. Tak mohl změřit jejich spektra i jiné
vlastnosti. Později byla reakční centra fotosyntetických purpurových bakterií také prvými
fyzicky izolovanými reakčními centry a jsou také zatím jedinými, u nichž se stanovila podrobná molekulová struktura rentgenovou analýzou jejich krystalů.
Bakteriální reakční centrum byl prvý komplex membránových bílkovin, u něhož se
podařilo získat velmi pravidelné krystaly. Na nich se získala data o difrakci rentgenových
paprsků s rozlišením 0,18 nm, které dovoluje navrhnout strukturu až do jednotlivých atomů
(viz Obr. 3.5-10). I když získání difrakčních dat je velmi pracné, rozhodujícím krokem v
celém projektu je získání krystalů s dostačující pravidelností. To se podařilo nejprve u
reakčního centra z bakterie Rhodopseudomonas viridis. Za popis struktury tohoto RC byla v
roce 1988 německým badatelům Michelovi, Deisenhoferovi a Huberovi udělena Nobelova
cena za chemii.
Stanovení molekulové struktury bakteriálního reakčního centra se stalo neobyčejně
významným mezníkem v pokroku poznávání mechanismu fotosyntézy. Protože jsou tyto
údaje také základem našich představ o struktuře RC fotosystému 2 (viz dále), je třeba se se
základními rysy RC purpurových bakterií seznámit.
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Obr. 3.5–10. Struktura reakčních center purpurových fotosyntetických bakterií. Uspořádání bílkovin (A)
a jejich polypeptidových řetězců (B) v reakčním centru z Rhodopseudomonas viridis. L - lehká (light),
M - střední (medium) a H - těžká (heavy) bílkovinná složka reakčního centra. CC - komplex čtyř cytochromů připojený k RC. Pět šroubovic α podjednotek L a M je označeno písmeny A až E; místy jsou
přerušeny, aby bylo vidět uspořádání chlorofylů a feofytinů; šroubovice α ležící vně membrány jsou označeny malými písmeny těch šroubovic, které propojují. P960 - primární donor, BChl - bakteriochlorofyl,
Bphe - bakteriofeofytin, QA, QB primární a sekundární akceptor elektronu. C, D - RC z Rhodobacter
sphaeroides, k němuž není připojen cytochromový komplex. Šroubovice podjednotky L jsou tečkované,
M jsou prázdné, šrafovaná šroubovice H patří podjednotce H, v B není zakreslena.
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Reakční centra purpurových bakterií (viz Obr. 3.5-10) sestávají ze tří bílkovinných podjednotek: H (258 aminokyselinových zbytků), L (273 zbytků) a M (323 zbytků). Označení písmeny pochází z původního odhadu jejich hmotností podle jejich pohyblivosti při elektroforéze, které se ukázalo nesprávným: H podle heavy (Mr = 28 kDa),
L podle light (19 kDa) a M podle medium (22 kDa). Ve skutečnosti je pořadí stoupající
molekulové hmotnosti H→L→M.
Všechny tři podjednotky komplexu prostupují membránu. Podjednotky L a M
mají velmi podobnou strukturu: obě mají 5 hydrofobních šroubovic D, které tvoří hlavní
část hmoty RC v membráně. Podjednotka H je do membrány zanořena pouze jednou
šroubovicí. Většina řetězce její molekuly je hydrofilní a tvoří na cytoplasmovém (n)
povrchu membrány “čepičku” nad celým membránovým komplexem. Ta patrně pomáhá
správně orientovat části řetězců podjednotek L a M, které leží vně membrány.
Podjednotky L a M vážou nekovalentními vazbami všechny kofaktory reakčního
centra (viz Obr. 3.5-11). Bakteriochlorofyly zvláštního páru (primárního donoru) jsou
vázány koordinačními vazbami hořčíku na zbytcích aminokyselin obou bílkovinných
podjednotek. Každý ion Mg2+ je vázán na jeden histidylový zbytek bílkoviny, který tvoří
jeho pátý ligand. Tetrapyrolové kruhy BChl zvláštního páru leží téměř rovnoběžně a
jejich roviny stojí kolmo na rovinu membrány. Oblasti bílkovin, k nimž je připoután
zvláštní pár, jsou převážně hydrofobní.
Obr. 3.5–11. Schéma prostorového
uspořádání přenašečů elektronu
(kofaktorů) v bakteriálním reakčním
centru z Rhodopseudomonas viridis.
Podle výsledků rentgenové strukturní
analýzy krystalů RC. P - P960, primární donor, zvláštní pár (dimer)
molekul Bchl b. BM a BL - molekuly
přídatného
bakteriochlorofylu
(v podjednotce M a L) který je stálou součástí všech RC2, ale jeho
funkce není dosud zcela jasná.
HM a HL - bakteriofeofytiny.
MQ - menachinon, který v tomto RC
má úlohu QA. Fe - ion železa propojující QA a QB. QB se při izolaci
RC ztrácí. Vzdálenosti středů molekul jsou udány v Å.

Primární donor u Rhodopseudomonas viridis tvoří zvláštní pár moleku BChl b.
Ten má maximum absorpce v dlouhovlnné oblasti u 960 nm a jeho fotochemická oxidace se projeví změnou absorpce s maximem u této vlnové délky. Proto se tento primární
donor označuje P960. Obdobně se podle maxima absorpce primární donor Rhodobacter
sphaeroides, který je tvořen párem molekul BChl a, označuje P870. Je zvláštností bakteriálních RC, že se v nich primární fotochemické reakce účastní u některých druhů
BChl a a u jiných BChl b. V oxygenní fotosyntéze se fotochemie účastní pouze Chl a.
V blízkosti primárního donoru je na každé bílkovinné podjednotce RC vázána
ještě jedna další molekula BChl a nebo BChl b, o jejíž úloze (nebo neúčasti) v přenosu
elektronu se stále vedou spory. Asi uprostřed hydrofobního jádra bílkovinné molekuly je
na každé podjednotce (L a M) připoutána molekula BPheo a nebo b, která je přechodným akceptorem elektronů.
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Obr. 3.5–12. Srovnání molekulární struktury dvou základních bílkovin, tvořících reakční centrum purpurových fotosyntetických bakterií a reakční centrum fotosystému 2 oxygenní fotosyntézy. V BRC2 jsou to
podjednotky L a M, v PS2RC polypeptidy D1 a D2. Šroubovice α, které procházejí membránou jsou
v obou RC zcela shodně uspořádány. Schéma v horní části obrázku to ukazuje v průmětu do roviny membrány. Poloha spojovacích vněmembránových šroubovic cd se poněkud liší. V PS2RC D a Z v kroužku
označuje polohu TyrZ a TyrD, OEC polohu manganového komplexu rozkládajícího vodu.

Konečně na negativní straně membrány, ale ještě v hydrofobní oblasti, uvnitř dvojné
vrstvy lipidů, má každá z podjednotek vazebné místo (kapsu, také se někdy říká niku) pro
chinon (pro názor srovnej s kapsami u PS2RC zakreslenými v Obr. 3.5-13). Kapsy v obou
podjednotkách se výrazně liší. Kapsa QA váže chinon pevně a takovým způsobem, že chinon
pracuje pouze jako jednoelektronový přenašeč. Redukuje se jedním elektronem na semichinonový radikál Q•– a elektron velmi rychle odevzdává chinonu v kapse QB. Dojde-li k další
excitaci centra ještě když je QA redukován, nepřijme QA– další elektron a excitace zaniká
fluorescencí nebo přeměnou excitační energie na teplo. U Rb. sphaeroides (a jiných) se v
obou podjednotkách váže ubichinon, u Rps. viridis (a některých jiných) je v podjednotce M
(v kapse QA) menachinon a v podjednotce L (kapse QB) se váže ubichinon.
Přesně uprostřed mezi oběma chinony je koordinačně vázán ion železa. Ligandy pro
2+
Fe jsou jednak čtyři histidinové postranní řetězce (po dvou v každé bílkovinné podjednotce), jednak karboxylový kyslík glutaminového postranního řetězce na podjednotce M (Glu–
M232). Funkce Fe2+ v přenosu elektronu je dosud nejasná: není pro přenos elektronu nezbytný (může se z RC odstranit bez ztráty funkce), ale urychluje jej a zvyšuje jeho účinnost. Může být také nahrazen některými jinými těžkými kovy jako Mn.
Poznání struktury RC purpurových fotosyntetických bakterií (BRC2) vedlo
k urychlenému poznávání struktury a funkce RC fotosystému 2 oxygenní fotosyntézy. Toto
RC se dosud nepodařilo vykrystalizovat s uspokojivou pravidelností (i když krystaly již získalo několik badatelů).
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Již dlouho se však ví, že PS2RC má mnohé funkční vlastnosti velmi podobné BRC2
(nazýváme je souhrnně RC2) a že pracuje s obdobnou sestavou kofaktorů (Obr. 3.5-13).
Primární a sekundární akceptor jsou v obou případech chinony QA a QB v koordinační vazbě
se železem. Primární donor je v obou reakčních centrech dimer (bakterio)chlorofylových
molekul, a shodný je také přechodný akceptor tj. (B)Pheo. Konečně se ukázalo, že jsou velmi podobné i bílkoviny, které reakční centra tvoří: podjednotkám L a M v BRC2 odpovídají
polypeptidy D1 a D2 v PS2RC. Tato poslední shoda byla dlouho zastírána tím, že D1 a D2
jsou velmi pevně vázány na chlorofylproteiny CP43 a CP47, které tvoří vnitřní anténu,
kdežto u BRC2 nic podobného není. Předpokládalo se, že tyto bílkoviny jsou součástí reakčního centra PS2. Že tomu tak není, prokázala teprve izolace komplexu (Nanba a Satoh
1987), který uskutečňoval rozdělení nábojů, a sestával jen z D1, D2, cytochromu b 559 a
jedné malé bílkoviny.
Pozoruhodným společným znakem RC2 je, že kofaktory uložené v bílkovinách L a
M, nebo D1 a D2, tvoří dvě souměrné větve, které obě by mohly sloužit přenosu elektronu z
excitovaného primárního donoru. Ve skutečnosti tak však pracuje pouze jedna větev, jak je
vyznačeno v Obr. 3.5-13 pro PS2RC (totéž však platí i u BTRC2). Elektron z excitovaného
P680* jde přes Chl a 2 a Pheo 2 na QA a odtud na QB. Oxidovaný P680+ se redukuje elektronem z TyrZ a ten od OEC. Funkční nesouměrnost obou větví je dána rozdílnou povahou
QA a QB a také tím, že TyrD neleží zřejmě v rovnocenné poloze jako TyrZ mezi P680 a
OEC. Druhý důvod však odpadá u fotosyntetických bakterií, které nemají OEC a elektron z
cytochromu c nepřenášejí přes TyrZ.
Ačkoli jsou si RC2 bakterií a oxygenní fotosyntézy velmi podobná, jsou mezi nimi
také rozdíly. QA, QB i chinonový pool v membráně jsou u oxygenní fotosyntézy tvořeny
plastochinonem, kdežto u bakterií je to ubichinon. Také struktura kapsy QB je poněkud odlišná, poněvadž afinita různých chinonových analogů, které se v této kapse váží a tak zabraňují přenosu elektronů z QA na QB, je různá u PSIIRC a BRC. Tyto inhibitory byly u PSII
velmi důkladně zkoumány, jak pro jejich význam v objasňování funkce dvou fotosystémů v
oxygenní fotosyntéze, tak z praktických příčin: jsou to jedny z nejznámějších herbicidů. V
kapse QB PSII je z těchto inhibitorů nejúčinnější DCMU a v kapse QB fotosyntetických bakterií (kde DCMU vůbec nepůsobí) je nejúčinnější terbutryn (vzorce obou sloučenin viz Obr.
3.5-1).
3.5.5.3 KOMPLEX OXIDUJÍCÍ VODU A VYVÍJEJÍCÍ KYSLÍK
Elektron, který redukuje oxidovaný primární donor RC2, P680+, přichází
z komplexu oxidujícího vodu a uvolňujícího kyslík. Tento komplex se označuje OEC (oxygen evolving complex) nebo WOC (water oxidizing complex). Posuzováno důsledně, nepatří OEC do reakčního centra, které může pracovat (v izolovaných preparátech) i bez něho.
Komplex je však nepochybně připoután na některé aminokyseliny skládající bílkoviny reakčního centra a rychlá redukce P680+, kterou umožňuje, má velmi výrazný vliv na chování
PSIIRC.
OEC je jedinečný enzym, jehož funkce není ještě do podrobností objasněna. Přimyká
se těsně k PS2RC na povrchu membrány hraničícím s dutinou thylakoidu. Tvoří jej čtyři
ionty Mn (se dvěma až čtyřmi kladnými náboji), další ionty (Ca2+, Cl– ) a tři bílkoviny, které
nejsou pro funkci komplexu naprosto nezbytné, ale velmi výrazně zvyšují účinnost jeho činnosti. Odtud také jejich označování jako OEE1, OEE2 a OEE3 (oxygen evolution enhancer
polypeptides).
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Obr. 3.5–13. Schéma struktury jádra fotosystému 2 s připojeným komplexem oxidujícím vodu. D1, D2 bílkoviny reakčního centra, které váží všechny kofaktory: P680 - zvláštní pár Chl a je vázán mezi oběma
bílkovinami k histidylovému zbytku na každé z nich (viz Obr. 3.5-14). Tyr Z (161), TyrD
(160) - tyrosinové zbytky, které mohou dávat elektron oxidovanému P680+. Chl a 1, Pheo 1, Chl a 2,
Pheo 2 - přídatný (pomocný) chlorofyl a feofytin vázané na D1 nebo na D2. QA - primární akceptor,
plastochinon pevně vázaný v kapse tvořené bílkovinou D2. QB - sekundární akceptor, plastochinon
z membránového poolu přechodně vázaný v kapse D1. Fe2+ - železnatý ion vázaný mezi D1 a D2, koordinačními vazbami na histidyly. Cyt b 559 cytochrom ze dvou bílkovin svázaných dvěma hemy, který tvoří
třetí bílkovinu reakčního centra; jeho funkce není dosud zcela jasná. CP 43, CP 47 - chlorofylproteiny
(každý obsahuje okolo 20 Chl a), na které jsou bílkoviny reakčního centra poměrně pevně vázány a které
tvoří vnitřní anténu druhého fotosystému. EP 16, EP 23, EP 33 - bílkoviny (o Mr 16, 23 a 33 kDa), které
jsou připoutány k jádru fotosystému 2 v dutině thylakoidu a které se 4 manganovými ionty (kroužky
s označením Mn) tvoří komplex rozkládající vodu. Tečkované šipky vyznačují cestu přenosu elektronu
z vody na QB. U jednotlivých kroků jsou udány charakteristické časy přenosu.
Text k obrázku na protější straně -----→
→
Obr. 3.5–14. Sled aminokyselin v bílkovinách D1 (vlevo) a D2 (vpravo) reakčního centra PSII. Aminokyseliny jsou značeny jednopísmenným kódem. Obrázek ukazuje pravděpodobné rozdělení aminokyselin
do jednotlivých šroubovic αprostupujících membránu, které jsou od N konce polypeptidového řetězce
označeny jako A, B, C, D a E (často se používá také označení římskými číslicemi I až V). Membránové
šroubovice jsou propojeny úseky řetězce, ležícího mimo membránu, jejichž části (cd a de) mají také charakter šroubovic α. Zvláště významné jsou v obou podjednotkách šroubovice de, které s koncovými
částmi šroubovic D a E tvoří kapsy chinonů akceptorové strany, QA a QB. Aminokyseliny, jejichž označení jsou v kroužcích, jsou na stejném místě u mnoha organismů (konzervativní aminokyseliny). Symboly
aminokyselin napsané vedle řetězce označují prozkoumanou cílenou mutaci (záměnu původní aminokyseliny za novou). Je-li symbol aminokyseliny ve čtverečku, je mutace schopná fotosyntézy; kosočtvereček
označuje mutaci neschopnou fotosyntézy. Jsou-li mutovány aminokyseliny označené + vznikne mutant
odolný k herbicidům. Aminokyseliny označené * mají význam pro vazbu hydrogenuhličitanového iontu,
bez něhož je přenos elektronů z QA na QB silně zpomalen.
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Obr. 3.5–15. Množství kyslíku uvolněné na jeden záblesk v závislosti na počtu krátkých sytících záblesků, jimiž byly osvětleny thylakoidy předtím uchovávané ve tmě. Prázdné kroužky ukazují hodnoty vypočtené za předpokladu, že na konci tmy je 25 % center vyvíjejících kyslík ve stavu S0 a 75 % center ve
stavu S1, dále že pravděpodobný počet nezasažených center je v každém kroku 10 % a pravděpodobný
počet dvakrát zasažených center je 5 %.

Úkolem OEC je postupně shromáždit čtyři oxidační ekvivalenty a těmi zoxidovat dvě molekuly vody, takže vznikne jedna molekula kyslíku. Že se tak skutečně děje,
objevili experimentálně v letech 1969 až 1975 nezávisle na sobě a později ve spolupráci
P. Joliot a B. Kok. Suspensi jednobuněčných řas nebo izolovaných chloroplastů, která
byla nějakou dobu ve tmě, osvětlovali řadou krátkých (např. 2 Ps), ale velmi silnýchzáblesků. Fotony z každého záblesku zasáhly všechna reakční centra v měřeném
preparátu a v každém způsobily právě jedno rozdělení nábojů (tzv. záblesky pro jeden
obrat, one turnover flashes). Množství kyslíku uvolněné jednotlivými záblesky měřili
platinovou rychlostní elektrodou. Jak je vidět na Obr. 3.5-15, v odezvu na prvý záblesk
se nevyvinul téměř žádný kyslík a na druhý velmi málo, kdežto největší množství O2 se
uvolnilo po třetím záblesku. Odezva na čtvrtý záblesk byla podstatně nižší, i když ne
minimální, a dále se střídání velikosti odezvy opakovalo jako tlumené kmity s periodicitou čtyř. Oscilace obvykle zcela zmizí mezi dvacátým a třicátým zábleskem.
Kok a Joliot z toho vyvodili: Na uvolnění jedné molekuly kyslíku (oxidaci dvou
molekul vody) pracuje pouze jedno reakční centrum (nemůže se na ní podílet více center). K centru je připojen nějaký komplex, z něhož P680+ postupně odebere čtyři
elektrony. Komplex tak shromáždí čtyři kladné náboje a pak jich využije pro jednorázovou oxidaci vody. Stavy komplexu označili symboly S0, S1, S2, S3 a S4, kde index
označuje počet nábojů v komplexu shromážděných. Po každém rozdělení nábojů v reakčním centru odebéře P680+ (prostřednictvím přenašeče Z) jeden elektron z OEC a tím
jej posune o jeden stav výše. Když se ze stavu S3 odebéře elektron, přejde do S4, který
ihned přechází na S0 a tento přechod provází uvolnění kyslíku. Schématicky je postup
shromažďování nábojů nakreslen na Obr. 3.5-16. Utlumení oscilací s narůstajícím počtem záblesků se vysvětluje tím, že každý záblesk nezasáhne všechna centra a naopak,
při každém záblesku je jistý malý podíl reakčních center zasažen dvakrát.
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Obr. 3.5–16. Schéma čtyřstupňového mechanismu oxidace vody a povahy stavů Sx. Elektrony se postupně přenášejí na opakovaně oxidovaný P680+ z Tyr Z (řádově v ns) a na Tyr Z+ z manganového komplexu
(50 µs až 1,5 ms). Množství uvolněných protonů je v různých stupních různé (a dodnes není jednoznačně
určeno), neví se také, ve kterých stupních vstupuje do cyklu voda. Kyslík se uvolňuje po dosažení stavu
S4. Stavy stálé ve tmě jsou označeny kroužky, při čemž S0 pomalu přechází na S1 , S2 a S3 jsou nestálé a
redukují se různými donory na S1 (čas k tomu potřebný jsou minuty). V pravém horním rohu schématu
jsou vyznačeny stavy S1 a S2, na které se může stav S0 redukovat různými činidly ve tmě.

Oscilace se projevují také v uvolňování protonů, výsledky jejich měření jsou
však mnohem rozmanitější než výsledky měření uvolňování kyslíku. Počáteční představa, že se protony uvolňují společně s kyslíkem ve čtvrtém kroku, byla brzo vystřídána
představou, že se uvolňují v průběhu celého cyklu, ale nepravidelně. Různé laboratoře,
používající různých metod pro měření pH (skleněná elektroda, různé typy indikátorů,
spinová sonda a zpožděná fluorescence), se po jistou dobu shodovaly na tom, že se
v jednotlivých krocích Kokova cyklu protony uvolňují v poměru 1:0:1:2. Dnes se ale má
ponejvíce za to, že v tomto poměru nejsou celá čísla, a to proto, že odráží vlivy výše
uvedených faktorů a že i jejich poměr je proměnlivý podle podmínek prostředí.
3.5.5.4 REAKČNÍ CENTRA TYPU 1
Již delší dobu je známo, že RC zelených sirných bakterií a heliobakterií se
strukturou a funkcí velmi podobají RC fotosystému 1 a že se tato RC strukturou a podrobnostmi funkce liší od RC2, která jsme právě popsali. Označují se proto jako RC1.
Žádné z těchto center se zatím nepodařilo krystalizovat s takovou pravidelností, aby to
postačilo pro rentgenovou analýzu struktury s potřebným rozlišením. Z analýzy ohybu
elektronů na komplexech PS1RC však známe jeho přibližný tvar a známe také sledy
aminokyselin všech polypeptidů, které PS1RC skládají. Z těchto znalostí a výsledků
mnoha jiných měření lze sestavit model komplexu bílkovin tvořících jádro PS1, který je
jistě velmi blízký skutečnosti (Obr. 3.5-15). Reakčnímu centru PSI se věnovalo mnohem více pozornosti než bakteriálnímu RC1, a proto je představa o jeho struktuře také
mnohem podrobnější. Tok informací je v tomto případě opačný než u RC2: z poznatků
o PS1RC se těží při vytváření představ o fotosystému zelených sirných bakterií.
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Obr. 3.5–17. Schéma struktury jádra PSI podle Golbecka (1992) se zvýrazněním polohy jednotlivých
kofaktorů. PsaA a PsaB bílkoviny heterodimeru reakčního centra; PsaC - bílkovina v níž jsou uložena dvě
[4Fe-4S] centra FA a FB, sekundární akceptory, které předávají elektrony feredoxinu; PsaD a PsaF - bílkoviny, které orientují feredoxin a plastocyanin do správné polohy pro přenos elektronů; PsaE bílkovina,
která snad napomáhá správné orientaci feredoxinu; PsaI až PsaL - malé bílkoviny těsně spjaté s RC1,
úloha zatím nejasná. P700 - zvláštní pár Chl a primárního donoru; A0 - Chl a, A1 - fylochinon (vitamin K1), jsou přechodné akceptory (obdobné Pheo v RC2); FX - [4Fe-4S] centrum, primární akceptor
elektronu, je připoután na dva cysteinové zbytky v každé bílkovině dimeru RC.
Text k obrázku na protější straně----→
→
Obr. 3.5–18. Předpokládané uložení šroubovic α bílkovin PSI-A a PSI-B v membráně podle Otsuka et al.
(1992). Předpoklad je založen na celkové podobnosti částí polypeptidického řetězce umístěných ve šroubovicích I až V (úsek a) a VII až XI (úsek b) s řetězci bílkovin D1 (nebo L) a D2 (M) PSIIRC (nebo
BRCII). (A) - Předpokládané rozdělení aminokyselin do šroubovic α prostupujících membránu a do
šroubovic ležících ve smyčkách vně membrány. Mezi šroubovice V a VII bylo třeba vložit šroubovici
VI, aby podobné úseky a a b byly zasazeny do membrány ve stejné orientaci. Do obdélníků znázorňujících šroubovice α jsou vepsána pořadová čísla aminokyselin v řetězci označující předpokládaný začátek a
konec šroubovice. Horní čísla jsou pro bílkovinu PSI-A a dolní pro PSI-B. (B) - Navrhované rozložení
šroubovic v membráně při pohledu ve směru kolmém na rovinu membrány. (C) - Struktura komplexu
při pohledu z boku (ve směru souběžném s rovinou membrány). Autoři uvažují možnost dvou shodných
míst pro vazbu plastocyaninu a 9 kDa protein, který váže centra FA a FB, znázorňují v poloze, která by
nasvědčovala postupnému přenosu elektronu (dnes se považuje paralelní přenos za pravděpodobnější).
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Obr. 3.5-18. Text k obrázku je na protější straně

37

FYZIOLOGIE ROSTLIN

3. ZÁKLADY BIOENERGETIKY ROSTLIN

Obr. 3.6-1. Schéma uspořádání a činnosti přenašečů elektronů v mitochondriové kristální membráně. Komplexy jsou označeny římskými číslicemi, jak bývalo dříve zvykem.
I - NADH : ubichinol oxidoreduktasa; II - sukcinátdehydrogenasa a jí podobné enzymy; III - cytochrom b/c1 komplex; IV - cytochrom c oxidasa; F0F1-reversibilní protonová
ATP synthasa; cyt c - cytochrom c.
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Jádro PSI, sestává z deseti až dvanácti polypeptidů, které se označují velkými
písmeny abecedy v pořadí jak byly popsány: PSI-A, PSI-B, PSI-C atd. Někdy se pro
jejich označení používá také symbolů jejich genů: psaA, psaB, psaC atd. Vlastní reakční
centrum, tedy komplex schopný fotochemického rozdělení nábojů, tvoří bílkoviny PSIA a PSI-B, na nichž jsou vázány všechny kofaktory, pro toto rozdělení potřebné. Pro
částečnou stabilizaci rozdělených nábojů je ještě potřebná bílkovina PSI-C se dvěma
[4Fe-4S] centry, která přisedá k heterodimeru PSI-A/PSI-B na stromální straně membrány. Bílkoviny PSI-A a PSI-B jsou více než dvakrát větší než D1 a D2 a váží velké
množství chlorofylu (každá okolo 45 molekul), který slouží jako vnitřní anténa PS1.
Předpokládá se, že každá z bílkovin reakčního centra má 11 až 13 šroubovic α, které
procházejí membránou. Poněvadž v polypeptidových řetězcích PSI-A, PSI-B a D1, D2
jsou shodující se úseky, není vyloučeno, že geny pro bílkoviny RC1 vznikly duplikací
genů pro bílkoviny RC2. Hypotetický model rozložení šroubovic α v membráně založený na tomto předpokladu navrhli japoští badatelé (Obr. 3.5-16).

3.6 PŘEMĚNY ENERGIE V MEMBRÁNĚ MITOCHONDRIÍ
Funkční prvky vnitřní (kristální) mitochondriové membrány, směr toku elektronů
a přesunu protonů v ní ukazuje Obr. 3.6-1. Znázorněn je přenos 4 elektronů řetězcem
přenašečů a odpovídající přesuny protonů. To odpovídá oxidaci dvou molekul
NADH+H+ na jednom konci řetězce a redukci jedné molekuly kyslíku na dvě molekuly
vody na konci druhém. Často se přenosy v membráně charakterizují pro 2 elektrony,
které projdou řetězcem. Proti takovým údajům jsou zde hodnoty dvojnásobné.
Toku elektronů v mitochondriové membráně dodává energii rozdíl oxidoredukčních potenciálů (rozdíl afinit pro elektron) mezi primárním donorem elektronu, jímž je
NADH+H+ a jeho konečným akceptorem, kterým je kyslík. NADH+H+ přináší vodíky s
vysokou redukční mohutností z pochodů glykolysy a Krebsova cyklu, při nichž se do
těchto vodíků uložila část volné energie organických sloučenin, které se rozložily.
NADH : ubichinol oxidoreduktasa (komplex I) těmito vodíky redukuje
membránový chinon, jímž je v mitochondriích ubichinon (UQ), a energie touto reakcí
uvolněná umožňuje ještě za každý k redukci použitý vodík přenésti dva protony přes
membránu postupem, který, jak uvedeno výše, není dosud jasný. Dříve se uvažoval
pouze jeden navíc přenesený proton, dnes se všeobecné mínění kloní k počtu dvou.
Přenos druhého je ve schématu naznačen tečkovanou čarou, ale v úhrnné stechiometrii
s ním dále počítáme.
Vodíky na chinon navázané putují všeobecně používanou cestou přes cyt b/c1
komplex (III) na p stranu membrány, kdežto elektrony se cytochromem c přenášejí
na konečný komplex řetězce (IV), kterým je cytochrom c oxidasa (ferocytochrom : O2
oxidoreduktasa). Tento enzym přenáší elektrony z cyt c na kyslík a redukuje jej na vodu.
Elektrony od cyt c– ke kyslíku procházejí napříč membránou, takže protony na
redukci kyslíku se spotřebují z n povrchu membrány. Tak se podílejí na zdánlivém přenosu protonů přes mitochondriální membránu, jehož druhou polovinu tvoří protony,
které vyloučí cyt b/c1 komplex na p straně membrány, ačkoli do membrány vstoupily
NADH : UQ oxidoreduktasou jako vodíky (tedy protony spolu s elektrony). Spád elektrochemického potenciálu mezi cyt c– a kyslíkem umožňuje ještě přečerpání jednoho
protonu přes membránu. Mechanismus tohoto pochodu není jasný.
Do respirační membrány mohou elektrony vstupovat kromě NADH : UQ oxidoreduktasy (komplexu I) ještě řadou jiných oxidoredukčních enzymů, z nichž se nejčastěji hovoří o sukcinátdehydrogenase (komplex II). Ta redukuje ubichinon, stejně jako
NADH : UQ oxidoreduktasa a další osud elektronů (vodíků), které na ubichinon přenese
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je stejný jako osud elektronů (vodíků) dodaných komplexem I. Protože ale substráty
oxidované sukcinátdehydrogenasou a jí podobnými enzymy mají vyšší oxidoredukční
potenciál nežli NADH+H+, mají elektrony nižší energii, která nestačí k čerpání dalších
protonů přes membránu jako je tomu u NADH : UQ oxidoreduktasy. Elektron, přicházející od komplexu II přesune tedy o jeden proton méně přes membránu, než elektrony
od komplexu I.
Protony přenesené přes membránu při toku elektronů membránou dodávají nakonec energii k syntéze ATP prostřednictvím ATP-synthasy.
V přeměnách energie na mitochondriální membráně vystupují tito účastníci:
NAD(P)/NAD(P)H+H+, (1/2O2 + 2e− + 2H+)/H2O, ∆pH a ADP/ATP. Připojíme-li ještě
také přeměny ve vazbách uhlíku, kyslíku a vodíku, přistoupí ještě poměry O2/CO2 a
CO2/{HCOH}. Pro zodpovězení mnohých otázek je důležité znát kvantitativní energetické vztahy mezi nimi.
Sledujme nejprve oxidaci NADPH+H+ mitochondriální membránou. Výsledkem
přenosu 2e– z NADPH+H+ na kyslík je přesun 10 protonů přes membránu (pokud počítáme se dvěma navíc čerpanými protony v komplexu I, jak uvedeno výše). Pro syntézu
jednoho ATP z ADP musí projít ATPasou 3 protony. Jeden další je potřebný pro transport fosfátového iontu zpět do prostoru matrix; tento fosfát se z matrix vynesl spolu
s ATP, jehož výstup z matrix je spřažen s přenosem ADP do matrix. Jsou tedy celkem
na syntézu jednoho ATP zapotřebí 4 protony.
Tab. 5.6-1. Výtěžek ATP při glykolýze a mitochondriální oxidaci jejích produktů pro jednu molekulu
glukosy.

stupeň oxidace

výtěžek

výtěžek

přímo

NADH+H+ FADH2

ATP

ATP vzniklé
přenosem elektronů
dřívější upravený
výpočet výpočet

Glykolýza
glyceraldehyd-3P →
→ 1,3-bisfosfoglycerát

2

6

5

2

1,3-bisfosfoglycerát →
→ 3-fosfoglycerát
3-fosfoglycerát → acetyl-CoA
Krebsův cyklus

2

6

5

isocitrát → α-ketoglutarát

2

6

5

α-ketoglutarát → sukcinyl CoA

2

6

5

4

3

6

5

34

28

2

sukcinyl CoA → sukcinát
2

sukcinát → fumarát
malát → oxaloacetát
Úhrnem

2
10

2

4

Účinnost přeměn energie v mitochondriové membráně se často charakterizuje
poměrem ATP/2e− nebo ATP/O, tj. kolik molekul ATP se syntetizuje, projdou-li dva
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elektrony celým respiračním řetězcem a redukují jeden atom O na vodu. Podle našeho
výpočtu je tento poměr 10:4 = 2,5. To je současně i poměr ATP/NADH+H+, tedy počtu
molekul ATP syntetizovaných při úplné oxidaci dvou elektronů z redukovaného
NADH+H+. Tyto poměry se obvykle v učebnicích udávají rovné 3. Tato hodnota však
nepočítá s jedním protonem potřebným pro zpětný transport fosfátu a je také v rozporu
s výsledky všech dosavadních pečlivých měření. Bude ji proto třeba opravit. Totéž se
týká také elektronů odnímaných sukcinátu sukcinátdehydrogenasou (nebo elektronů
odnímaných substrátům jinými enzymy na této úrovni, dosud se počítalo s koeficientem
ATP/FADH2 = 2 a je třeba jej snížit na 1,5. Při vstupu elektronů sukcinátdehydrogenasou, která je zavádí do plastochinonového poolu, se totiž na dva elektrony dopravené
ke kyslíku přesune přes membránu šest protonů. Zatímco dříve výpočet byl 6:3 = 2, nyní
musíme počítat 6:4 = 1,5. Zpětně tyto opravy postihnou také výpočet účinnosti aerobního dýchání. Dřívější a nynější bilance jsou uvedeny v Tab. 5.6-1 (viz předchozí strana).
Úhrnem se tedy při oxidaci jedné molekuly glukosy vytvoří 38 molekul ATP
podle dřívějšího výpočtu a 32 podle výpočtu opraveného.Tento rozdíl mění také naši
představu o účinnosti přeměny energie v mitochondriích. Syntéza jednoho molu ATP
z ADP za těch koncentrací složek, které jsou v mitochondriích, vyžaduje přibližně 55
kJ.mol–1. Spalné teplo glukosy je přibližně 2820 kJ.mol–1. Je tedy energetická účinnost
přeměny energie uložené v glukose na energii ATP (55 × 32) : 2816 = 0,625 (neboli
62,5%), zatímco dříve vycházela (55 × 38) : 2820 = 0,741 (čili 74,1%). Obdobná hodnota účinnosti vyjde také počítáme-li účinnost využití oxidačně-redukční energie, kterou
lze získat mezi NADH+H+ a kyslíkem. Oxidačně redukční potenciál páru
NAD/NADH+H+ je roven –320 mV při pH = 7 a potenciál redukce kyslíku, tj. páru
2 H2O / (O2+4H++4e−) je +820 mV. Celkový potenciální rozdíl je tedy 1,14 V a odpovídající volná energie pro přenos 2 elektronů přes tento potenciální rozdíl je
∆G´= –nF∆E = – 2 × 96,5 × 1,14 = 220 kJ.mol–1
Tímto přenosem se přesune 10 protonů přes membránu a vytvoří se 2,5 molů
ATP. Účinnost je tedy (2,5 × 55) : 218 = 0,625 (čili 62,5%).
I když musíme počítat se spotřebou 4 protonů na syntézu 1 ATP, energii pro
vlastní syntézu dodávají pouze 3 protony. Že jejich energie pro to postačuje, ukazuje
tento výpočet: ∆ψ na kristální membráně v mitochondrii může být podle různých měření
asi 170 mV. 'pH bývá okolo 0,5. ∆p je tedy 170 + 0,5 × 59 ≅ 200 mV. Tři protony přepravené po spádu tohoto rozdílu potenciálů dají celkovou elektrickou práci
∆G´ = 3 × 200 × 96,5 = 57,9 kJ, tedy právě dost na syntézu jednoho ATP.
Je konečně někdy důležité vědět, kolik energie se může uvolnit při spotřebě jistého množství kyslíku na dýchání. Počítáme-li se zdýcháváním substrátu na oxidačně
redukční úrovni sacharidu, je celkové uvolněné množství energie při spálení jednoho
molu uhlíku ve formě {HCOH} rovno 470 kJ. Z celkové uvolněné energie je jí obsaženo (jak jsme vypočetli výše) v energii vytvořených vazeb ATP 62 %. Uvolní se tedy
dýcháním dále zužitkovatelné energie 470 × 0,62 ≅ 290 kJ.mol–1 spotřebovaného kyslíku. Na 1litr O2 to bude přibližně 21 kJ úhrnné energie a 21 × 0,62 ≅ 13 kJ energie dále
zužitkovatelné.

3.7 PŘEMĚNY ENERGIE V THYLAKOIDOVÉ MEMBRÁNĚ
V membráně oxygenní fotosyntézy (obr. 3.7-1) pracují dvě reakční centra (RC), označovaná jako RC2 a RC1. Číselné označení má historické důvody, přenos elektronů “začíná”
vlastně v reakčním centru fotosystému 2 (RC2). K němu je také těsně přimknut vodu oxidující
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a kyslík vyvíjející komplex (OEC), který dodává elektrony na zpětnou redukci primárního donoru v reakčním centru po jeho fotochemické oxidaci.
Celé uspořádání komplexů v thylakoidní membráně dosahuje sladěnou činností obou
center nejen přenosu protonů přes membránu, ale také přetrvávajícího přenosu elektronu z vody, která se oxiduje na jednom konci řetězce na NADP+, který se na druhém konci řetězce redukuje.
Energie se tu tedy akumuluje dvěma pochody současně:
(a) vytvářením 'µH+ a
(b) redukcí redukčního činidla (NADP) činidlem oxidačním (O2), k níž dávají energii fotony.
Bez účasti světla by tato reakce probíhala právě naopak s uvolněním velkého množství energie,
jak se také děje v buněčném dýchání.
Celý mechanismus je opět složen ze základních kroků, z nichž mnohé jsou společné
všem ETM: V reakčním centru fotosystému 2 (zkratka RC2), vede rozdělení nábojů k oxidaci
primárního donoru P680 a k redukci chinonu, jenž z plastochinonového poolu v membráně
vstoupí do kapsy QB. Na úplnou redukci chinonu jsou však potřeba dva fotoakty a dva protony,
tedy (2×P680+).Q2– + 2H+. Chinon přijímá elektrony od primárního donoru, ale protony na
jeho redukci pocházejí z vodní fáze při povrchu membrány, hraničícím se stromatem (povrch
n). Tento povrch označujeme písmenem n, poněvadž se odčerpáváním protonů stane negativním ve vztahu k druhému povrchu membrány. Povrch p, který hraničí s dutinou thylakoidu
(lumen) je positivní, poněvaž se při něm hromadí protony čerpané dodutiny thylakoidu.
Redukovaný chinon (chinol) přenese vodíky (elektrony+protony) do cyt b6/f komplexu,
do jehož kapsy vstoupí. Cytochrom b6 /f komplex elektrony a protony opět oddělí: protony
vyloučí do vodní fáze při povrchu membrány a elektrony od něj přijme plastocyanin (PC), který
se při tomto povrchu pohybuje. Povrch označujeme písmenem p, poněvadž se vylučováním
protonů stává positivním pólem membrány. Pokud cyt b6 /f komplex uskutečňuje tzv. Q-cyklus
(viz Kap. 3.5.3) je pohyb elektronů složitější, ale nakonec se všechny dopravují plastocyaninem k reakčnímu centru PS1.
P680+ se redukuje elektronem, který OEC odejme vodě. Přenosu elektronů z OEC na
+
P680 se účastní tyrosinový zbytek jednoho řetězce bílkoviny tvořící reakční centrum, který
označujeme jako TyrZ, nebo prostě Z. OEC vyloučí protony při oxidaci uvolněné do vodní
fáze při p povrchu membrány.
Elektron, který cyt b6 /f komplex odevzdal plastocyaninu redukuje oxidovaný primární
donor, P700+, reakčního centra prvého fotosystému (RCI). Toto reakční centrum využije energie fotonu opět k přenosu elektronu proti spádu elektrochemického potenciálu. Na akceptorové
straně se však RCI liší od RCII. Elektron předává feredoxinu na n povrchu membrány. Bez
účasti fotochemické reakce by feredoxin velmi prudce redukoval plastocyanin, neboť je velmi
silným redukčním činidlem.
Feredoxin má dostatečně nízký oxidoredukční potenciál, aby mohl redukovati koenzym reduktas, kterým je NADP. Výsledkem dvou fotochemických přeměn energie na dráze jednoho
elektronu od vody k feredoxinu je tedy jednak získaný redukční potenciál, jednak protony přenesené přes membránu.
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Obr. 3.7–1. Schéma uspořádání a činnosti přenašečů elektronů a protonů v membráně oxygenní fotosyntézy. RC2 - reakční centrum fotosystému 2; RC1 - reakční centrum
fotosystému 1; b6f - cytochrom b6 /f komplex; FNR - feredoxin : NADP+ oxidoreduktasa; F0F1-reversibilní protonová ATP synthasa; PC - plastocyanin; Fd - feredoxin;
QA, QB - primární a sekundární akceptor elektronů v RC2, oba jsou plastochinonové molekuly, QA je vázán pevně a pracuje jako jednoelektromnový přenašeč, QB se vyměňuje
s poolem molekul v membráně a pracuje jako dvouelektronová branka; Mn - čtyři kroužky naznačují čtyři ionty Mn, které jsou součástí komplexu oxidujícího vodu;
Z - tyrosinový zbytek v bílkovině reakčního centra, který přenáší elektrony mezi komplexem oxidujícím vodu a zvláštním párem molekul Chl a (P680) v reakčním centru 2.
Ve schématu jsou znázorněny jen komplexy, účastnící se přímo přeměny energie; nejsou vyznačeny světlosběrné antény, kterým je věnována Kap. 4.
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Na celkovém počtu přenesených protonů se tu podílí tři pochody:
(a) Skutečný přenos protonů pohlcených PSIIRC při redukci chinonu na n straně membrány a vyloučených cyt b6 /f komplexem na p straně membrány.
(b) Skutečný přenos protonů přenášených z n povrchu na p povrch samotným cyt b6 /f
komplexem jako protonovým čerpadlem.
(c) Zdánlivý přenos protonů, který je dán tím, že při oxidaci vody se uvolní protony na p
povrchu a při redukci NADP se protony pohltí na n povrchu membrány.
Poslední způsob tvorby ∆µH+ , který se uplatňuje podle potřeby, je cyklický tok
elektronů kolem fotosystému I. Uskutečňuje se tak, že feredoxin přenese postupně dva
elektrony získané od RCI na cyt b6 /f komplex, a ten těmito elektrony redukuje plastochinon. PQ se oxiduje obvyklým způsobem na jiném místě cyt b6/f komplexu a tak se
vytváří protonový gradient (uplatňuje se kruhový pochod popsaný u Q-cyklu).
V předchozím se několikrát vyskytl pojem fotosystém. Poněvadž se v této kapitole zabýváme přeměnou energie na membránových komplexech, zajímají nás především reakční centra. Ve skutečných fotosyntetických membránách jsou však reakční
centra vždy obklopena světlosběrnými komplexy (anténními komplexy, anténami, podrobněji o nich viz Kap. 4). Reakční centrum spolu s anténami tvoří fotosystém.
Provedeme nyní pro fotosyntézu podobné obecné výpočty maximálních možných účinností, jako jsme výše počítali pro mitochondriální membránu. K tomu je opět
výhodné rozdělit celý výpočet na účinnost přeměny energie v membránových pochodech, jimiž vznikají NAD(P)H+H+ a ATP a na účinnost přeměny volné energie v biochemických pochodech Calvinova cyklu. V membránových pochodech budeme zase
odděleně posuzovat přeměnu zářivé energie v oxidoreukční energii elektronů, účinnost
přeměny energie elektronů v energii koncentrace protonů a konečně účinnost přeměny
energie protonů v ATP.
Pro prvou část výpočtu je třeba nejprve uvážit obsah energie ve fotosynteticky
účinném záření různé vlnové délky. Obsah energie jednoho fotonu je dán vztahem
Eλ = h.ν = h.c / λ
kde h je Planckova konstanta rovná 6,626 × 10–34 [J.s] nebo 0,4136 × 10–14
[eV.s], c je rychlost světla ve vakuu, tj. 2,998 × 108 [m.s–1] a λ je vlnová délka záření,
o které jde. Pokud chceme při výpočtu použít vlnovou délku udanou, jak je obvyklé,
v nm, nabude výpočetní vzorec tvar
Eλ = 1240 [eV.nm] / λ [nm] = 1240/λ [eV]
Při mnohých výpočtech se lépe hodí použít hodnotu energie, kterou nese jeden
mol fotonů, také označovaný jako jeden Einstein (1 E, není to zákonná jednotka). Ta je
dána rovnicí
Eλ = N.h.ν = N.h.c / λ [J.mol–1]
kde N je Avogadrovo číslo. Vzorec pro výpočet pak je buď
Eλ = (6,022 × 1023 [mol–1]) × (6,626 × 10 –34 [J.s]) × ν [s–1] ≅ 3,99 × 10–10 × ν [J.mol–1]
nebo
Eλ = (6,022 × 1023 [mol–1]) × (6,626 × 10 –34 [J.s]) × (2,998 × 1017 [nm.s–1]) / λ [nm] =
=(1,196 × 108 [J.mol–1.nm]) / λ [nm]
Hodnoty pro některé vybrané vlnové délky jsou uvedeny v Tab. 3.7-1.
Chceme-li vypočíst maximální možnou energetickou účinnost fotosyntézy, musíme vědět, jaký je minimální počet kvant potřebných pro asimilaci jedné molekuly
CO2, případně pro vyloučení jedné molekuly O2. Ve čtyřicátých letech se o tuto hodnotu
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vedl mezi badateli velmi prudký spor, neboť její velikost rozhodovala také o tom, jaké
mechanismy lze pro fotochemickou část fotosyntézy předpokládat. Dnes, při podstatně
hlubších znalostech o mechanismu oxygenní fotosyntézy, není tato otázka už tak palčivá. Je jasné, že pro rozložení dvou molekul vody (= vyloučení jedné molekuly kyslíku) a
asimilaci jedné molekuly CO2 Calvinovým cyklem se musí celým řetězcem přenosu
elektronů oxygenní fotosyntézy přenést nejméně čtyři elektrony. Řetězec zahrnuje fotosystém 1 a fotosystém 2, je tedy na přenesení čtyř elektronů potřeba osm fotonů, které se
nejen pohltily, ale také v reakčních centrech rozdělily náboje. Nejčastěji se jako důvěryhodné výsledky měření objevují hodnoty 10 až 12 kvant záření. Vypočteme tedy maximální energetickou účinnost fotosyntézy jednak pro teoretický počet osmi přeměněných
kvant, jednak pro nejméně výhodný experimentálně podložený počet 12 kvant.
Všechna kvanta, která chlorofyl absorbuje, mají stejný fotochemický účinek.
Mají však, jak uvedeno výše, různý obsah energie. Fotochemická reakce nemůže svázat
větší množství energie, než které nese foton nejchudší na energii, který se ještě absorbuje (= excituje chlorofyl). Energie, o kterou jsou fotony vyšších kmitočtů (kratších vlnových délek) bohatší, se ztrácí jako teplo. Energeticky nejúčinnější ve fotosyntéze bude
tedy přeměna fotonů nejchudších energií, tedy červených. Chceme-li spočítat teoreticky
nejvyšší možnou účinnost fotosyntézy, budeme uvažovat tyto fotony. Současně ukážeme, jak se tato účinnost změní, pokud se budou ve fotosyntéze využívat fotony s průměrným obsahem energie, tedy zelené, což přibližně odpovídá průměrné energii jednoho fotonu v bílém (tedy všebarevném) světle.
Tab. 3.7-1. Vymezení a vlastnosti různých spektrálních oblastí fotosynteticky účinného záření
(FAR nebo PHAR, photosynthetically active radiation). FAR je definováno jako oblast od 400 nm do 700
nebo 720 nm, tedy oblast, v níž absorbuje chlorofyl a a jiná barviva thylakoidů oxygenní fotosyntézy.
Bakteriochlorofyly mají širší rozsah absorpce, zejména v blízké infračervené (bakteriochlorofyl b absorbuje až téměř do 1200 nm).

barva oblasti

rozsah vlnovybraná
vých délek vlnová délka
(nm)
(nm)

kmitočet
(hertz)

energie molu
energie
fotonů
fotonu
(kJ.mol–1)
(eV.foton–1)

ultrafialová

pod 400

254

11,80 × 1014

4,88

471

fialová

400 - 425

410

7,31 x 1014

3,02

292

modrá

425 - 490

460

6,52 × 1014

2,69

260

zelená

490 - 560

520

5,77 × 1014

2,38

230

žlutá

560 - 585

570

5,26 × 1014

2,18

210

oranžová

585 - 640

620

4,84 × 1014

2,00

193

červená

640 - 740

680

4,41 × 1014

1,82

176

nad 740

1400

2,14 × 1014

0,88

85

infračervená

Pro asimilaci jedné molekuly CO2 Calvinovým cyklem je třeba dodat 2 molekuly NADPH+H+ a 3 ATP. Zda tento nárok mohou splnit čtyři elektrony prošlé řetězcem oxygenní fotosyntézy závisí na tom, pracuje-li v cyt b6 /f komplexu Q-cyklus nebo
ne. Pokud ano, dojde při přenosu dvou elektronů řetězcem k přesunu šesti protonů přes
membránu a souběžně s redukcí dvou NADP na NADPH+H+ se přes membránu přepraví 12 protonů, tedy dost pro syntézu 3 ATP. Pokud ovšem Q-cyklus nepracuje, sníží se
poměr P/2e− na 4 a úhrnný počet přesunutých protonů na 8, což pro syntézu 3 ATP ne45
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postačuje. V tom případě se patrně musí další fotony uplatnit v cyklickém přenosu
elektronů kolem fotosystému 1, který vede k tzv. cyklické fosforylaci a zlepší poměr
nabídky ATP vzhledem k NADPH+H+.
Elektrony při fotochemickém přenosu v thylakoidu překonávají týž úhrnný rozdíl
v oxidoredukčním potenciálu jako elektrony v membráně mitochondrií, od páru voda/kyslík k páru NADPH+H+/NADP, tedy 1,14 V. Celkem tedy 4 moly elektronů, prošlých celým řetězcem, nahromadí 4 × 96,5 × 1,14 = 440 kJ. K tomu je třeba přičíst ještě
energii uloženou v makroergických vazbách tří molů ATP a to je přibližně 3 × 55 kJ,
takže úhrnem se v těchto membránových pochodech nahromadí asi 600 kJ (přesný výsledek výpočtu je 605 kJ).
Jaký podíl to představuje z energie obsažené v osmi nebo dvanácti kvantech záření dvou vlnových délek a tedy, jaká je maximální možná účinnost membránových
pochodů fotosyntézy ukazuje Tab. 3.7-2. V tabulce jsou dále uvedeny hodnoty účinnosti
přeměny zářivé energie pro celou fotosyntézu, včetně asimilace CO2 Calvinovým cyklem. Při jejich výpočtu se počítalo s tím, že obsah energie uložené v prvém uhlíkatém
produktu fotosyntézy, tj. sacharidu, je 470 kJ na jednouhlíkový článek sacharidu, který
označujeme {HCOH} nebo {CH2O}. Poněvadž energie nahromaděná v produktech
membránových pochodů, které se využijí na redukci 1 molu CO2, je přibližně 600 kJ, je
účinnost biochemických pochodů Calvinova cyklu η = 470 / 600 = 0,78, čili 78 %.
Tab. 5.7-2. Nejvyšší možné účinnosti přeměny zářivé energie v chemickou za různých podmínek
pro průběh fotochemických reakcí. Vypočtené hodnoty jsou zaokrouhleny na celá čísla.

Účinnost přeměny pro produkt
Počet kvant

8
8
12
12

Vlnová délka

680
520
680
520

Energie kvant

1408
1840
2112
2760

46

2(NADPH+H+
+ 3ATP
43
33
28
22

{HCOH}
33
25
22
17
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2.

REGULACE RŮSTU

2.1.FYTOHORMONY
Koordinace metabolismu, růstu a vývoje u složitých vícebuněčných organismů závisí
na předávání informace mezi buňkami a orgány pomocí signálů. U rostlin jsou růstové aktivity
početných vrcholů regulovány chemickými signály hormonální povahy, fytohormony. Také
zprostředkování signálů z okolního prostředí se děje v rostlině s pomocí fytohormonů.
Na rozdíl od živočišných hormonů jsou fytohormony mnohem méně specializované.
Každý z nich vystupuje v mnoha životních funkcích. Navíc regulace jednotlivých pochodů růstu a
vývoje se uskutečňuje za součinnosti všech nebo alespoň většiny fytohormonů. Interakce různých
skupin fytohormonů v průběhu růstu a vývoje rostlin je obecným rysem hormonální regulace u
rostlin.
Podobně jako živočišné hormony jsou fytohormony přítomny v rostlině ve velmi malých
množstvích a jsou účinné v rostlině již v koncentracích 10-8 až 10-6 M. Přítomnost fytohormonů v
místě účinku je dána jejich biosyntézou, rozkladem nebo jinou inaktivací a také transportem
vodivými pletivy, apoplastem a symplastem. Jejich působení v buňce je podmíněno vazbou na
receptor. Vytvoření komplexu hormon-receptor spouští řetěz biochemických změn, který
představuje přenos signálu v buňce. V jádře regulují expresi genů, v cytoplasmě vyvolávají
uvolnění vápenatých iontů a aktivaci enzymů, závislých na přítomnosti vápníku. Tím vším se
podobají fytohormony živočišným hormonům.
Koordinace růstu rostliny v souladu s okolními vlivy a s klimatickými změnami je
umožněna příjmem a zpracováním signálů z okolí, které nejen vyvolávají "racionální" růstové
reakce na aktuální změny, ale také umožňují "předvídání" sezónních změn. K hormonálně řízeným
procesům patří také část tzv. pohybů rostlin. Jsou to ohyby rostlinných orgánů, spojené s
asymetrickou distribucí fytohormonů a následným asymetrickým růstem. Koordinační funkce
v rostlině a schopnost reagovat na vnější signály takovým způsobem, jaký je pro rostlinu
prospěšný, připodobňuje funkci fytohormonů úloze nervové soustavy u živočichů.

2.2. AUXIN
Auxin je prvním objeveným a dosud nejlépe prozkoumaným fytohormonem. Práce na jeho
objevu začíná na konci 19. století, kdy Ch. Darwin a syn studovali reakci koleoptile na světlo.
Závěrem jejich pokusů bylo zjištění, že světelný signál, který je odpovědný za ohyb koleoptile
klíčních rostlinek trávy Phalaris canariensis za světlem, je přijímán vrcholem koleoptile a přenáší
se do růstové zóny tak, že zastíněná strana roste rychleji. F. Went (1926) první demonstroval ve
vrcholu koleoptile látku podporující růst, pomocí agarových bločků, do kterých aktivní růstová
látka difundovala. V 30tých letech byla růstová látka extrahovaná, identifikovaná jako kyselina
indolyl-3-octová a nazvaná auxin (z řeckého auxein, „růst“). Obr 2-1 představuje stručnou historii
objevu prvního fytohormonu, auxinu.
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Obr. 2-1. Pokusy, které vedly k objevu auxinu. Koleoptile se ohýbá za světlem (a), avšak bez špičky (b) nebo
při její zatemnění (c) nereaguje na světlo. Částečná, jednostranná izolace špičky od zóny ohybu brání ohybu
za světlem, pokud je na straně zastíněné (d), nevadí však na straně osvětlené (e). Stimulus, tj. nějaký, patrně
chemický faktor, proudí ze špičky dolů do růstové zóny a může procházet volně želatinovým bločkem,
vloženým mezi odříznutou špičku a zónu růstu (f, g, h). Jednostranný kontakt růstové zóny se zdrojem stimulu
vyvolá růst této strany a ohyb i bez světla (i, j, k). Když se stimulus z mnoha špiček koleoptile nechá
difundovat do agaru (l), agar rozřeže na bločky, které se umístí na dekapitovanou koleoptili tak, aby se
dotýkaly poloviny řezné plochy, nastane rovněž ohyb ve tmě (m, n), který se dá měřit (o). Úhel ohybu je
úměrný počtu špiček, čili množství stimulu (p). Chemicky identifikovaný stimulus, teď již známý auxin, lze
kvantitativně stanovit biotestem, když ohyb vyvolaný extraktem z rostlin porovnáme s kalibrační křivkou
auxinu (r). Dnes se místo biotestů používají přesnější a náročnější chromatografické a imunochemické
metody.
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CHARAKTERISTIKA (chemická struktura)
I když dnes známe více auxinů u rostlin, kyselina indolyl-3-octová (angl. indolyl-3acetic acid, IAA) je nejčastější z přírodních auxinů (obr. 2-2). Máme také řadu synteticky
připravených derivátů auxinů (obr. 2-3). Auxiny jsou velmi různorodou skupinou látek,
všechny mají při neutrálním pH silný záporný náboj na karboxylové skupině postranního
řetězce, který je vzdálen 0.5nm od slabšího pozitivního náboje na kruhové struktuře (obr. 22). Toto oddělení náboje je zásadní pro auxinovou aktivitu.

Obr. 2-2. Kyselina indolyl-3-octová
(IAA)

Rozdělení náboje na molekule auxinu

Obr. 2-3. Některé syntetické auxiny.

BIOSYNTÉZA IAA
Jsou známy čtyři biosyntetické cesty, které vychází z aminokyseliny tryptofanu (obr. 24). Nejčastější biosyntetickou cestou u vyšších rostlin je cesta indolylpyruvátová (A), tryptaminová
cesta (B) se vyskytuje hlavně v čeledi Poaceae, indolylacetaldoximová cesta (C) byla nalezena
v čeledi Brassicaceae. Cesta indolylacetamidová (D) se vyskytuje u mikroorganismů. Hlízkové
bakterie Agrobacterium tumefaciens vnáší geny, kódující enzymy pro tuto cestu do hostitelské
rostliny. Tento jev se využívá k transformaci, při které exprimovaný gen a jeho produkty se účastní
regulace růstu a vývoje v příjemci. Existuje také cesta syntézy IAA, která není závislá na
tryptofanu. Existence tolika cest syntézy IAA dokazuje důležitost tohoto fytohormonu.
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Obr. 2-4. Cesty biosyntézy auxinu vycházející z tryptofanu a enzymy, které katalyzují jednotlivé kroky. Aindolylpyruvátová cesta, B-tryptaminová cesta, C-indolylacetaldoximová cesta, D-indolylacetamidová cesta
(mikrobiální).

METABOLIZMUS
Aktivní formou auxinu je volný auxin, ale většina auxinu v rostlině se nachází ve formě
konjugované s nízkomolekulárními látkami (estery, amidy) nebo látkami vysokomolekulárními
(glukan, glykoproteiny). Konjugace je proces reverzibilní, konjugáty slouží jako zásobní a
transportní forma a také jako ochrana před degradací. Uvolnění auxinu z konjugátu je
ovlivněno signály z prostředí (světlo, gravitace). Ireverzibilní cesty degradace auxinu jsou
buď: A) dekarboxylační, katalyzovaná peroxidázou a B) nedekarboxylační (obr. 2-5).
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Obr. 2-5. Cesty degradace IAA. 1a, 1b – dekarboxylační dráhy katalyzované peroxidázou, 2a, 2b –
nedekarboxylační oxidace (I = indolyl)

TRANSPORT
Zdrojem auxinu jsou všechny nadzemní rostoucí orgány, zejména rostoucí pupeny a plody.
Špička koleoptile klíčních rostlinek trav je také zdrojem volného auxinu, uvolňovaného z
konjugátů, transportovaných ze semen.
Auxin se pohybuje v rostlině floémem pasivně spolu s asimiláty. Ale zvláštní význam má
specifický polární aktivní transport parenchymem od vrcholů stonku (a špičky koleoptile) k
vrcholům kořenů, tj. transport bazipetální ve stonku a akropetální v kořeni. Rychlost polárního
toku auxinu je asi 1cm.h–1 (zhruba 10x rychlejší než difuze a 100x pomalejší než pasivní transport
floémem). Polární transport auxinu je důležitý pro růst a utváření rostlin. Nejen udržuje polaritu v
podélném směru, ale zároveň reguluje zakládání a růst laterálních orgánů a ohyby rostlin.
Polární transport auxinu vysvětluje chemiosmotický model (obr. 2-6). Je dán fyzikálně
chemickými vlastnostmi auxinu a různých komponent buňky, zvláště polární strukturou buněk,
kterými je auxin transportován.
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V kyselém prostředí buněčné stěny je
auxin nedisociovaný (IAAH) a jako takový
také snadno prochází lipidní cytoplazmatickou
membránou do cytoplasmy. V alkaličtější
cytoplazmě tato slabá kyselina částečně
disociuje na IAA– a H+. Ionty IAA– jsou
hydrofilní a proto nemohou lipidní
membránou ven z buňky. Auxin, který se
pohybuje
apoplastem
dolů
podle koncentračního spádu, by se takto
hromadil v buňce, nebýt přenašečů auxinu,
které vytlačují ionty IAA– přes membránu do
roztoku v buněčné stěně. Přenášeči auxinu
z buňky přes plazmatickou membránu jsou
bílkovinné komplexy, lokalizované na bázích
buněk (viz. také kap. Organogeneze,
podkapitola Polarita).
Obr. 2-6. Schéma polárního transportu auxinu.

FYZIOLOGICKÉ ÚČINKY
Auxin indukuje dlouživý růst v optimální koncentraci 10-6 až 10-5 M pro stonek,
kdežto v kořeni je optimální koncentrace o 1-2 řády nižší. Koncentrace, které stimuluji
dlouživý růst nadzemních části rostliny
inhibují
dlouživý
růst
kořenů.
Supraoptimální koncentrace auxinu
inhibuje dlouživý růst (obr. 2-7).
Poněvadž přirozený zdroj auxinu je
zpravidla optimální, je stimulační účinek
auxinu na prodlužovací růst zjevný až
po odstranění nebo oslabení tohoto
přirozeného zdroje auxinu nebo při
asymetrické distribuci auxinu. Růstová
odpověď pak nastává někdy již po 10 min.
od aplikace auxinu.
Součástí prodlužování buněk, a
objemového růstu buněk vůbec, je zvýšení
ireverzibilní roztažnosti buněčné stěny.
Auxin stimuluje aktivní vylučování
Obr. 2-7. Koncentrační křivky stimulačního a
protonů do buněčné stěny, následkem toho
inhibičního vlivu auxinu na růst kořenů, úžlabních
nastává pokles pH v buněčné stěně (v
pupenů a stonku.
apoplastu) a aktivují se enzymy
expansiny.
Expansiny
spolu
s hydrolytickými enzymy, které mají optimum při nízkem pH, působí uvolňování vodíkových
můstků mezi polysacharidy buněčné stěny. Buněčná stěna se roztahuje a buňka roste (obr. 28). Změny v pH jsou doprovázeny elektrochemickými změnami, nastává hyperpolarizace
membrány.
6
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Obr. 2-8. Schéma působení IAA na protonovou pumpu a na okyselení
buněčné stěny.
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Dlouhodobá
aktivace
objemového růstu vyžaduje
syntézu nového materiálu pro
stavbu
buněčné
stěny.
V segmentech
stonku,
podrobených
stimulaci
dlouživého růstu auxinem,
byly nalezeny nové mRNA,
které se u nestimulovaných
segmentů
nevyskytovaly.
Jejich
produktem
jsou
enzymy, účastnící se okyselení
buněčné stěny a syntézy
komponent nezbytných pro
dostavbu
rostoucí
stěny.
Mnohostranné
působení
auxinu na dlouživý růst buňky
ukazuje obr. 2-9.
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Obr. 2-9. Působení auxinu na růst buňky: cesta 1: aktivace protonové pumpy, která vytlačuje H+ do buněčné
stěny a okyseluje ji (aktivace ATPasy a zvýšení transkripce pro ATPasu) (1). cesta 2: signál pro transkripci
(2), proteosyntéza na endoplazmatickém retikulu (3, 4), vylučování a transport směrem k buněčné stěně
pomocí Golgiho aparátu (5, 6) a růst buněčné stěny.

Nerovnoměrná distribuce auxinu a různá reakce pletiv na auxin vyvolávají ohyby
rostlin, tropizmy (obr. 2-10). Jsou založeny na polárním transportu auxinu a na reakcích
prodlužovacího růstu, kladných nebo záporných, podle místní koncentrace IAA a podle citlivosti
pletiva na danou koncentraci. Asymetrická distribuce auxinu, vyvolána směrovaným působením
vnějšího signálu je součástí mechanismu tropismů.

Obr. 2-10.

Fototropizmus

Negativní gravitropizmus u stonku (vlevo) a
gravitropizmus pozitivní u kořene (vpravo).

Fototropizmus (růst za světlem) zabezpečuje optimální příjem záření listy. Je
historicky prvním jevem, který vedl k objevu auxinu a významu jeho transportu z vrcholu do
růstové zony. Podle Cholodny–Wentova modelu má vrchol koleoptile tři funkce: 1)
produkce volné IAA, 2) příjem směrovaného světelného stimulu, a 3) vznik asymetrie hladiny
IAA a jeho předpokládaný laterální transport jako odpověď na směrovaný světelný signál.
Nesymetrické rozdělení auxinu transportovaného bazipetálně do elongační zóny působí
rozdílně na růst buněk (na zastíněné straně je růst rychlejší) (obr. 2-11).
Fotoreceptorem jsou flavoproteiny s maximem příjmu světelného záření v modré části spektra
(vlnová délka 420 až 480 nm).

Obr. 2-11. Ze špičky koleoptile ovsa proudí do agarového bloku stejné množství auxinu ve tmě (vlevo) jako
při jednosměrném osvětlení. Jestliže izolujeme pomocí nepropustné destičky zastíněnou a osvětlenou
polovinu koleoptile spolu s bločkem, najdeme v každé z nich poloviční množství auxinu. Ponechání nejhořejší
části špičky vcelku (vpravo) umožňuje laterální redistribuci auxinu, a to tak, že na osvětlené straně je auxinu o
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to méně, o co je ho více na straně zastíněné. Při osvětlení celé koleotlile (viz obr. 2-1) reaguje růstová zóna
stimulací růstu na zastíněné straně.

Gravitropizmus zabezpečuje vertikální růst prýtu a kořene správným směrem.
Vnějším signálem pro gravitropické růstové reakce je zemská tíže. Příjemcem tohoto signálu jsou
amyloplasty, vyplněné škrobovými zrny. Amyloplasty jsou těžší než okolní cytoplazma a proto
klesají v buňce dolů. Buňky s amyloplasty, zvané statocyty, mají odlišnou strukturu na svém
horním a dolním konci. Po vychýlení stonku nebo kořene ze svislé polohy začínají amyloplasty
klesat a při své cestě buňkou vyvíjejí tlak na nezvyklých místech membránového systému buňky
(obr. 2-12). Mechanický tlak vyvolává změny v struktuře membrán a tím změny jejich
propustnosti pro ionty. Změna distribuce iontů vápníku je součástí přenosu hormonálního signálu v
buňce (viz kapitola 2.8.). Zároveň změny distribuce iontů K+ a H+ spojené se změnami pH (obr. 213) a s generováním elektrického proudu znásobují gravitropický signál. Mění se distribuce
auxinu, na dolní straně se hromadí více auxinu než na horní straně a nastává ohyb (obr. 2-14).

Obr. 2-12. Vlevo elektronmiskroskopický snímek statocytu s amyloplasty v kořenové čepičce (N-jádro,
ER-endoplazmatické retikulum), vpravo nahoře schéma dvou statocytů s amyloplasty kořene v poloze
vertikální a horizontální (dole).

Obr. 2-13. Rozložení pH v horní (x) a
dolní (●) straně: kořenová čepička (rc),
meristém (me) a prodlužovací zóna (el)
kořínku Phleum 20 min po otočení do
svislé polohy

Přesto, že příjem signálu je stejný u kořenů a u
nadzemních orgánů, fyziologické projevy jsou odlišné.
Kořeny se ohýbají dolů, stonky nahoru (viz. obr. 2-10).
Přitom ohyb kořenů je doprovázen celkovou inhibicí
jejich růstu, kdežto ohyb stonků je doprovázen celkovou
stimulaci růstu. To vše souvisí s rozdílnou citlivosti
stonku a kořene na zvýšené koncentrace auxinu (viz. obr.
2-7). Další rozdíl je v lokalizaci amyloplastů. Pletiva
stonku obsahují škrob po celé délce stonku (hlavně ve
škrobové pochvě, která se nachází kolem vodivých pletiv
rostoucího stonku) a proto gravitropická růstová reakce
stonku probíhá ve stejných buňkách jako příjem
gravitropického signálu. Naproti tomu u kořenů zóna
prodlužování buněk je oddělena od statocytů
9
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soustředěných v kořenové čepičce. Mezi nimi se nachází pletivo, v kterém probíhá pouze dělení
buněk. O to významnější roli hraje v kořenových vrcholech transport signálu do reagujícího
pletiva. Po odstranění kořenové čepičky kořen ztrácí schopnost reagovat na gravitropický signál.
Tigmotropizmus je růst
kolem překážek a vyskytuje se u
popínavých rostlin.
Auxin je hlavním
fytohormonem
apikální
dominance, tj. potlačení růstu
úžlabních pupenů rostoucím
vrcholovým pupenem. Ukazují
to názorně pokusy s odstraněním
vrcholu a jeho náhradou
dodaným auxinem (viz kapitolu
Organogeneze).
Auxin
z dominantního
vrcholového
pupenu inhibuje pod nim se
nacházející úžlabní pupeny, aniž
by
do
nich
vstupoval.
Inhibované úžlabní pupeny mají
dokonce
nižší
koncentraci
auxinu ve srovnání s rostoucími
pupeny. Jedním z možných
vysvětlení apikální dominance je
působení auxinu přes atrakci
živin a jiných fytohormonů do
hlavního pupenu bohatého na
Obr. 2-14. Ve svislé poloze kořene polární tok auxinu ve stele
auxin a proto také jejich
postupuje do kořenové čepičky a odtud se rovnoměrně rozděluje v
nedostatek
v
úžlabních
kůře prodlužovací zóny. Po otočení kořene do vodorovné polohy
pupenech. Čím dál tím více se
proudí více auxinu na spodní stranu a tam vzniká supraoptimální
koncentrace auxinu; růst buněk v prodlužovací zóně je pak na této
ukazuje, že růst pupenů závisí
straně inhibován.
na intenzitě polárního transportu
auxinu
z těchto
pupenů.
Dodatečnou příčinou různého
růstu pupenů může být i stimulační vliv transportu auxinu na diferenciaci vodivých pletiv
spojujících rostoucí pupen se stonkem (viz. kap. Ontogeneze). Složitost jevu apikální dominance je
dána také spoluúčastí ostatních fytohormonů. Zeslabení apikální dominance, ke kterému často
dochází v průběhu ontogeneze, postupuje většinou shora a začíná tam, kde gradient auxinu podél
stonku vykazuje nejvyšší hodnoty.
Auxin stimuluje diferenciaci vodivých pletiv. Tato diferenciace probíhá bazipetálně.
Bezprostředně pod rostoucím pupenem se diferencuje prokambium a z něho vodivá pletiva.
Odstranění pupenu bráni diferenciaci vodivých pletiv. Význam auxinu dokazuji pokusy
s poraněním stonku, při kterém vodivá pletiva jsou přerušena. Je-li nad poraněním přítomen zdroj
auxinu (rostoucí pupen nebo auxin nanesený na rostlinu) nastává diferenciace nových vodivých
pletiv kolem rány (viz kap. Organogeneze).
Auxin stimuluje zakládání laterálních a adventivních kořenů v koncentracích až
o několik řádů vyšších než jsou koncentrace optimální pro stimulaci prodlužování kořene. Tvorba
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adventivních kořenů v dolní části stonkových řízků souvisí s hromaděním auxinu při jeho polárním
transportu. Indukce laterální rizogeneze zahrnuje indukci změn v diferencovaném pletivu,
stimulaci buněčného dělení a dezintegraci pletiva, kterým nový kořínek musí prorůstat .
Auxin se účastní regulace buněčného cyklu a stimuluje dělení buněk. Tento účinek je
zjevný v kulturách izolovaných tkání a buněk, kde působí v interakci s cytokininem. Auxin
stimuluje růst kalusu. Při regeneraci rostlin podporuje růst kořenů (viz kapitola Organogeneze).
Auxin podporuje růst plodů. Auxin produkovaný v pylu, endospermu a embryu je
prvotním signálem pro vývoj plodů. Tento signál vzniká pravděpodobně již po opylení a
iniciuje růst vajíček a nasazení plodů. Růst plodů je závislý na produkci auxinu ve vyvíjejících
se semenech. Plod, který transportuje nejvíc auxinu může potlačit růst ostatních plodů
(dominance plodů).
KOMERČNÍ VYUŽITÍ
Auxiny (zejména syntetické) se využívají v zemědělství a zahradnictví již přes 50 let.
Uplatňují se při zakořeňování řízků, při množení rostlin, indukci kvetení u ananásu, prevenci
nebo indukci opadu plodů a indukci partenokarpních plodů. Velké uplatnění mají
v biotechnologiích.
Auxin je tedy fytohormonem, který má zásadní význam pro organogenezi a
utváření rostlin. Udržuje polaritu rostlin, ovlivňuje větvení nadzemních a podzemních
části rostlin, reguluje prodlužování rostlin (negativně i pozitivně), účastní se tropizmů a
reguluje organogenezi in vitro a vůbec má zásadní vliv při meziorganových komunikacích.

2.3.GIBERELINY
Objev giberelinů začíná studiem nemoci rýže, způsobené nižší houbou Gibberella
fujikuroi. Nemoc spočívala v nadměrném prodlužování rostlin a nedostatečné tvorbě
mechanických pletiv u napadené rostliny. V 30tých letech se japonským vědcům podařilo získat
z této houby látku nazvanou giberellin A a B. Aktivní látka byla izolována a popsána
v padesátých letech jako kyselina giberelová (angl. gibberellic acid, GA) a v roce 1958 byly
gibereliny poprvé identifikovány u vyšších rostlin. Jejich účinek byl pak zkoušen na různých
rostlinách v různých situacích. Záhy byla látka izolována i z vyšších rostlin. Objevy dalších
giberelinů (dnes je jich známo přes 100) šly ruku v ruce se zdokonalováním analytických metod,
hlavně s pokrokem přístrojové techniky, např. hmotové spektrometrie, která dovoluje rozpoznání
malých množství a malých rozdílů v chemické struktuře. Gibereliny byly číslovány dolním
indexem podle pořadí jejich objevování. Další pokrok umožnilo studium mutantů se závadami
v biosyntéze giberelinů a identifikace genů, kódujících enzymy biosyntézy a dále studium
jednotlivých enzymů biosyntézy.
CHARAKTERISTIKA (chemická struktura)
Gibereliny jsou tetracyklické diterpenoidy. Podmínkou aktivity je tetracyklický entgiberelanový skelet a karboxylové skupiny v poloze 7 a 19 (obr. 2-15). Všechny gibereliny
jsou slabé organické kyseliny málo rozpustné ve vodě. Liší se navzájem přítomností
laktonového kruhu, počtem a polohou hydroxylových a karboxylových skupin. Dělí se podle
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počtu uhlíků na C20 a C19. Většina nalezených giberelinů jsou prekurzory aktivních
giberelinů nebo produkty jejich inaktivace, některé jsou možná artefakty získané při
analýzách. Jen některé gibereliny mají biologickou aktivitu. Nejvýznamnější z nich jsou GA1,
GA3, GA4, GA7. Přitom u vyšších rostlin převládá GA1, zatímco u jednobuněčné Gibberelly
převládá GA3.

Obr. 2-15. Struktura ent-giberelanoveho skeletu,
který se skládá ze čtyř cyklů – A,B,C,D.

BIOSYNTÉZA
Biosyntéza giberelinů může být rozdělena do tří etap (obr. 2-16):
1) cyklizace až po ent-kauren probíhá v chloroplastech a proplastidech, 2) biosyntetická
dráha od ent-kaurenu až po aldehyd GA12 probíhá v endoplazmatickém retikulu. První dvě etapy
jsou společné všem giberelinům. 3)Poslední etapa biosyntézy giberelinů se větví, zahrnuje
přeměny giberelinů a probíhá v cytosolu.
METABOLIZMUS
Gibereliny s různou chemickou strukturou mají různé účinky a tak jejich regulační funkce
závisí nejen na jejich biosyntéze a inaktivaci (konjugací nebo degradací), ale i na přeměnách.
Důležitými enzymy přeměn giberelinů jsou GA20 oxidasy a 3β-hydroxylasy. Některé enzymy jsou
polyfunkční, tj. katalysují více reakcí. Zároveň ale jsou některé enzymy polygenní, t. j. stejný
enzym není produkován stejným genem, ale skupinou genů, z nichž každý může být poněkud jinak
regulován (např. různě v různých pletivech). Vnější signály ovlivňují jednotlivé kroky biosyntézy a
metabolizmu giberelinů. Jsou to zejména světlo, fotoperioda a teplota (viz. kap. Ontogeneze II).
Inaktivace giberelinů nastává nejčastěji po hydroxylaci v poloze 2. Druhým způsobem
inaktivace, který rostliny používají pro regulaci hladiny giberelinů je reverzibilní konjugace
s cukry.
TRANSPORT
Gibereliny se syntetizují v místech aktivního růstu, především v pupenech, mladých listech, v
semenech. Odtud se transportují do celé rostliny floémem ve formě aktivní, neaktivní nebo ve
formě konjugované.
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Obr. 2-16. Hlavní cesty biosyntézy a metabolizmu giberelinů u vyšších rostlin. Enzymy ent-copalyldifosfatsyntasa
(1) a ent-kaurensyntasa (2) se nachází v plastidech. Dalších pět enzymů biosyntézy (3) – (7) až na GA12 a GA53 se
nachází ve vnitrobuněčných membránách. V cytosolu se nachází GA 20-oxidasa (8) a GA 3β-hydroxylasa (9),
které katalyzují biosyntézu aktivních giberelinů. V cytosolu se nachází také GA 2-oxidasa, která inaktivuje
gibereliny (10).

13

FYZIOLOGIE ROSTLIN

2.REGULACE RŮSTU

Šetlík, Seidlová, Šantrůček

FYZIOLOGICKÉ ÚČINKY
Prodlužovací růst stonku vyvolaný giberelinem na rozdíl od auxinu se projevuje i
bez dekapitace, tj. na celistvých rostlinách, při všech koncentracích (obr. 2-17, obr. 2-18) a
bývá značný, např. u rýže až 25cm za den. Stimulace prodlužování nastává u všech
nadzemních orgánů, u kterých ještě není ukončen prodlužovací růst. Růst kořenů je přitom
většinou inhibován. Stimulace prodlužovacího růstu je podobně jako u auxinů spojena
s okyselením buněčné stěny, se zvýšením její roztažnosti a s aktivitou enzymu
xyloglukanendotransglykolasy (XET). Tento enzym hydrolyzuje xyloglukan, mění orientaci
molekul v buněčné stěně a umožňuje penetraci expansinů do buněčné stěny a její růst. Při
regulaci prodlužovacího růstu spolupracují IAA a GA tak, že IAA reguluje některé pozdější
kroky biosyntézy GA. .

Obr. 2-17. Typické koncentrační křivky prodlužování Obr. 2-18. Prodlužování semenáčků rýže po aplikaci
různého množství giberelinu. Množství giberelinu
nadzemních orgánů po auxinu (A) a giberelinu (B)
v roztoku, kterým byly ošetřeny semenáčky, ukazují
čísla v dolní části obrázku.

Gibereliny vyvolávají vybíhání
stonku a přechod do reproduktivní fáze
(obr. 2-19). U rostlin s růžicovitým
vegetativním růstem giberelin vyvolává
prodlužování stonku a může následovně
vyvolat kvetení. Gibereliny jsou jedinou
skupinou fytohormonů, které mohou nahradit
fotoperiodickou květní indukci. Týká se to
skupiny dlouhodenních rostlin se zkráceným
stonkem ve vegetativní fázi (viz kapitolu 12).
Prodlužování stonku začíná buněčným
dělením v subapikální oblasti vrcholového
meristému stonku (obr. 2-20). Dělení buněk je
orientováno téměř výlučně směrem, který
přispívá k prodlužování stonku. Za dělením
buněk postupuje jejich prodlužování. Směr
růstu a dělení buněk souvisí s působením
giberelinu na uspořádání mikrotubulů: je
kolmé na směr růstu.

Obr. 2-19. Brassica oleracea, var. capitata
ve vegetativní fázi a kvetoucí po ošetření
giberelinem
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Obr. 2-20. Postupné přibývání mitóz a prodlužování subapikální části stonku po dodání giberelinu
rostlinám blínu ve fázi přízemní růžice listů. Každá tečka zobrazuje mitózu.

Působení giberelinů při klíčení obilek (obr. 2-21) je velmi dobře prostudovaný
proces. Zdrojem giberelinů v obilce je embryo, které hromadí dostatečnou zásobu vázaných
giberelinů během svého vývoje
na
mateřské
rostlině.
V prvních
fázích
klíčení
nastává transport uvolněných
giberelinů z embrya do vrstvy
aleuronových buněk, která se
nachází mezi endospermem a
obaly obilky. Tam giberelin
indukuje produkci enzymů,
mobilizujících zásobní látky,
potřebné pro růst klíční
rostliny. Nejdůležitější
je
produkce α-amylázy, která se
vylučuje do endospermu a tam
hydrolyzuje škrob. Cukr je pak
transportován do embrya.
Odstranění embrya (tj. zdroje
giberelinů) před klíčením a
náhrada odstraněného embrya
dodaným
giberelinem
umožňuje
studovat
experimentálně celý sled dějů
indukce tvorby α-amylázy
giberelinem
v
buňkách
Obr. 2-21. Sled dějů při regulaci klíčení obilky giberelinem
aleuronové vrstvy: expresi
skupiny genů pro α-amylázu,
transkripci mRNA, translaci a
opracování prekursoru na aktivní enzym α-amylázu. Celý tento proces trvá několik hodin.
Část produkce enzymu se může kontrolovaně provádět in vitro, s izolovanou DNA, ale
giberelin musí být předtím dodán živým aleuronovým buňkám. Giberelin patrně nemůže
působit přímo na jadernou DNA, ale až po reakci s nějakou regulační bílkovinou z
cytoplazmy.
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KOMERČNÍ VYUŽITÍ
Gibereliny se využívají pro stimulaci růstu plodů, při úpravě morfologie plodů
(hroznové víno, jablka), pro zkrácení juvenilní periody u konifer, ve šlechtitelském procesu
pro zkrácení vegetační doby u dvouletých rostlin. Byla vyvinuta řada inhibitorů biosyntézy
giberelinu, které se používají proti nežádoucímu prodlužování v okrasném zahradnictví, při
výrobě trávníkových koberců, proti poléhání a při úpravách struktury parkových porostů.
Gibereliny jsou skupinou fytohormonů, které mají mnoho funkcí v regulaci
ontogeneze. Ovlivňují klíčení semen, nástup kvetení, podílí se při determinaci pohlaví,
regulují vývoj plodů (viz Kapitoly 12 a 13).

2.4. CYTOKININY
Objev cytokininů byl vyvolán velkým rozvojem studia tkáňových kultur a potřebou najít
náhradu za kokosové mléko používané ve 30tých letech 20.století v tkáňových kulturách rostlin
pro iniciaci buněčného dělení. V roce 1950 F. Skoog zjistil, že autoklávovaná DNA z rybího
spermatu má pozitivní vliv na dělení buněk v kulturách in vitro. Aktivní látkou byl produkt
tepelného rozkladu DNA, derivát adeninu, kinetin. Zjistilo se, že podobné deriváty adeninu jsou
přirozenými látkami v rostlinách. Tyto látky byly nazvány cytokininy. Po několika letech byl
v Austrálii z extraktu nevyvinutého endospermu kukuřice extrahován a identifikován zeatin.
CHARAKTERISTIKA (chemická struktura)
Nejrozšířenější přirozený cytokinin je zeatin . Přirozené cytokininy jsou deriváty adeninu se
substitucí v poloze N6 a s dvojnou vazbou na postranním řetězci (obr. 2-22). Cytokininy mohou se
vázat s cukrem ribosou na ribosidy (obr. 2-22C), které se dále mohou fosforylovat na ribotidy
(obr. 2-22D) a mohou se také konjugovat s glukosou na glukosidy. Vázané cytokininy mají
podstatně nižší cytokininovou aktivitu než volné. Nejpoužívanějším syntetickým cytokininem je
benzylaminopurin (BAP) (obr. 2-22E).

F
ribosylzeatin-5-monofosfát

kinetin
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BIOSYNTÉZA
Vychází z adeninmonofosfatu (AMP) u mikroorganizmů (Agrobacterium tumefaciens) a
z adenindifosfatu (ADP) nebo adenintrifosfatu (ATP) u vyšších rostlin (Arabidopsis thaliana).
Enzym isopentenyltransferasa katalyzuje připojení isopentenylu za vzniku isopentenyladeninu,
který je dále metabolizován na aktivní cytokininy isopentenyladenin a zeatin (obr. 2-23).

isopentenyladenin
(iP)

t-zeatin

Obr. 2-23. Model biosyntézy cytokininů. Klíčovou reakcí u mikroorganizmů je připojení fosforylovaného
isopentenylového řetězce (DMAPP) na adeninmonofosfat (AMP), kdežto u vyšších rostlin je klíčovou reakci připojení
DMAPP na adenindifosfat (ADP) nebo adenintrifosfat (ATP). Odštěpením fosfátu a ribosy vzniknou aktivní cytokininy
isopentenyladenin (iP) a t-zeatin.

METABOLIZMUS
Metabolismus cytokininů zahrnuje biosyntézu, reverzibilní přeměny postranních řetězců a
reverzibilní tvorbu ribosidů a ribotidů. Tímto způsobem vzniká několik desítek více či méně
aktivních cytokininů (obr. 2-24)
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Ireverzibiní inaktivace cytokininů se děje pomocí oxidas cytokininů (s uvolněním adeninu)
nebo glykosylací na purinovém jádru. Metabolismus cytokininů velmi citlivě reaguje na vnější
signály, např. na světlo.

Obr. 2-24. Některé přeměny cytokininů: modifikace postranního řetězce. U většiny těchto
přeměn jsou dnes známy enzymy (plné šipky).

TRANSPORT
Za hlavní místo biosyntézy cytokininů jsou považovány kořenové vrcholy. Odtud se
cytokininy transportují xylemem a floemem do jiných částí rostliny (ale syntetický cytokinin BAP,
dodaný zvenčí, je v rostlině málo pohyblivý). Zdrojem přirozeného cytokininu mohou být nejen
kořeny, ale i vyvíjející se embrya a pupeny, distribuce a působení je pak spíše lokální. Cytokininy
se vyskytují ve zvýšeném množství v rostoucích nadzemních orgánech, především v pupenech.
Hromadí se rovněž v semenech.
Pozoruhodná je schopnost kultur některých tkání, pocházejících z nadzemních orgánů
"naučit se " syntetizovat vlastní cytokinin a stát se nezávislými na přidání cytokininu do živné
půdy. Tomuto jevu se říká habituace. U habituovaných kultur probíhá v přítomnosti auxinu dělení
buněk i bez přidání cytokininů do živného media.
FYZIOLOGICKÉ ÚČINKY
Cytokininy stimulují buněčné dělení. Aktivují geny buněčného cyklu při přechodu
z fáze G2 do mitozy a regulují také (spolu s auxinem) přechod z G2 do fáze replikace DNA
neboli syntetické fáze buněčného cyklu. Cytokininy stimulují buněčného dělení nejen při
dodání do tkáňových a buněčných kultur, ale i v celistvé rostlině. Dodaný cytokinin může
18
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např. zrychlit buněčné cykly ve vrcholu stonku a stimulovat organogenezi (obr. 2-25). V
některých pletivech (v dělohách) cytokininy stimulují objemový růst buněk.
Obr. 2-25. Růst vrcholu stonku
Chenopodium rubrum po dodání
cytokininu kinetinu (1.10-4 M) na
vrcholový pupen rostliny (B)
ve srovnání s kontrolou (A).

Cytokininy snižují apikální dominanci. Mohou probudit spící úžlabní pupeny nebo
urychlit růst v nepříliš aktivních pupenech. Cytokinin zvyšuje v buňkách pupenu transport iontů.
Zvyšuje také množství auxinu v pupenech. Mobilizace sinků za součinnosti obou těchto
fytohormonů znamená větší přísun živin a dalších regulačních látek do pupenů a podporuje růst
pupenů.
Interakce cytokininu s auxinem v tkáňových kulturách umožňuje regeneraci celých
rostlin z izolovaných částí (viz kapitolu Organogeneze). Supraoptimální množství cytokininu (tj.
zvýšený poměr cytokinin/auxin v živné půdě) vyvolává překotnou regeneraci pupenů a brání
tvorbě kořenových vrcholů.
Cytokininy zpomalují degradaci bílkovin a destrukci chloroplastů. Prodlužují
životnost chloroplastů a oddalují stárnutí listů (obr. 2-26). Účinek světla a cytokininu je často
podobný: pozitivně regulují genovou expresi a aktivují proteosyntézu. Aktivují mimo jiné enzym
nitratreduktasu a tím zvyšují příjem a využití dusíku z půdy.
Cytokininy v nadměrném množství zpomaluji ontogenezi a oddalují stárnutí celých
rostlin. Mutanti s nadprodukcí cytokininů (po vnesení bakteriálního genu pro
isopentenyltransferasu z Agrobakterium tumefaciens) mají tmavší zelenou barvu a zpomalenou
senescenci listů, mají opožděné kvetení a senescenci celých rostlin. Mají také redukovanou
apikální dominanci, zvýšenou tvorbu listů, zkrácená internodia a redukovaný růst kořenů.

Obr. 2-26. Genetickými manipulacemi lze
v rostlině zvýšit produkci cytokininů a tím oddálit
stárnutí listů a přechod ke kvetení a vyvolat
nadměrné větvení. A – Vegetativně rostoucí tabák
s funkčními zelenými listy ve srovnání
s kontrolou, která kvete a její listy již odumírají.
B – Abnormální větvení a setrvávání ve
vegetativním stavu u petunie ve srovnání
s kontrolní kvetoucí rostlinou
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KOMERČNÍ VYUŽITÍ
je především v biotechnologiích při množení rostlinného materiálu. Jsou činěny pokusy
použít syntetický cytokinin pro snížení potřeby dusíku v půdě.

Cytokininy jsou důležité pro hormonální regulaci dělení buněk v tkáňových a
buněčných kulturách, ale i ve vrcholech stonku u celistvých rostlin. Snižují apikální
dominanci a spolu s auxinem umožňují regeneraci rostlin v tkáňových kulturách.
Podporují vegetativní růst, zpomalují ontogenezi a stárnutí

2.4. ABSCISOVÁ KYSELINA
Látky způsobující dormanci semen a pupenů byly známy již v době vrcholícího studia
auxinu ale až chromatografické metody v 50tých letech umožnily identifikaci látky zodpovědné za
inhibice. Název abscisová kyselina vznikl chybnou interpretací opadu (abscise) listů, o němž se
dnes již ví, že je vyvolán etylénem. Znalosti o tomto fytohormonu se od té doby značně rozšířily a
zahrnují zejména reakce, spjaté s odolností rostlin vůči nepříznivým faktorům. Obsah abscisové
kyseliny v pletivech výrazně (až o 1-2 řády) stoupá při nedostatku vody, zasolení, chladu, poranění,
infekci. Je proto považována za fytohormon signalizující stres. Druhou významnou oblastí
působení ABA je její účast v embryogenezi.
CHARAKTERISTIKA (chemická struktura)
Identifikovaná v mnohých rostlinných orgánech, které mají chloroplasty nebo
amyloplasty. Kyselina abscisová (angl. abscisic acid, ABA) má asymeterický uhlík v poloze
1’, který umožňuje výskyt ve dvou enantiomerních formách: S (+) a R (-). Přirozeně se
v rostlinách vyskytuje forma S ve dvou konformačních izomérech: cis a trans, které mohou do
sebe navzájem přecházet, ale fyziologicky aktivní je pouze cis- izomer.

Obr.2-27. (S)-cis- ABA – přirozeně se vyskytující
aktivní forma ABA

BIOSYNTÉZA
Prekursorem biosyntézy ABA u vyšších rostlin jsou terpenoidy. Část biosyntetické cesty je
společná s karotenoidy a také s xantofyly.
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METABOLIZMUS
Inaktivace ABA se děje buď oxidací nebo reverzibilní konjugací s cukrem na
glukosylester. Konjugovaná ABA je zásobní formou. Je uložena obvykle ve vakuole a
připravena jako mobilizovatelná rezerva.
TRANSPORT
ABA je syntetizovaná v kořenech, hlavně při nedostatku vody v půdě. Zdrojem ABA v
kořenech jsou především kořenové špičky. ABA je pravděpodobně produkována také všemi
orgány rostliny, které trpí vodním stresem. Soudí se, že místem její biosyntézy v zelených
částech rostliny jsou plastidy.
Transportuje se xylémem a hlavně floémem všemi směry, pohyb v buňkách je závislý
na pH buněčných struktur. Cílovými buňkami jsou např. buňky průduchů, které velmi citlivě
reagují i na malé změny koncentrace ABA. Hromadí se ve velkých množstvích ve zrajících
semenech.
FYZIOLOGICKÉ ÚČINKY
ABA snižuje transpiraci při nedostatku vody. Při nedostatku vody v půdě stoupá
biosyntéza ABA v kořenech a zvyšuje se její transport xylémem do rostliny. Příjemcem signálu o
nedostatku vody v rostlině a o nutnosti omezit její výdej jsou svěrací buňky průduchů. Účinek
ABA v těchto buňkách spočívá ve zvýšení výtoku draslíkových iontů a tím v redukci turgoru a v
zavírání průduchů (obr. 2-28). To vše je důsledkem vyvolaných změn v propustnosti iontových
kanálů v plazmatické membráně a v tonoplastu. Tyto změny zahrnuji složitý program otevíraní a
zavírání kanálů pro Cl- , Ca2+ a K+ .
Průduchy reagují velmi citlivě
na signál ABA. Zavírají se již po
několika minutách zvýšení ABA,
proto k zavírání průduchů a ke snížení
transpirace dochází dříve, než rostliny
začínají vadnout. Když se obnoví
zásobení rostlin vodou, normalizuje se
v nich obsah ABA v průběhu několika
hodin. Reakce průduchů na odstranění
nadbytku ABA pak může odeznít po
dalších 20-30 minutách. Mutantům s
poruchou biosyntézy ABA chybí
regulace zavírání průduchů. Vadnou
již při relativní vlhkosti, kterou
normální rostliny vnímají jako
dostatečnou.
ABA zvyšuje alkalitu buněk
a akumuluje se v alkalickém prostředí.
Obr. 2-28. Změny ve vodním potenciálu, stomatální resistanci a
obsahu ABA u kukuřice v závislosti na vodním stresu. Zalévání Zvýšení alkality je rovněž signálem
bylo přerušeno na začátku pokusu a obnoveno v době označené pro zavírání průduchů. Působení ABA
šipkou v obrázku.
v listovém pletivu znázorňuje obr. 229.
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A

B
Obr. 2-29. ABA z transpiračního proudu je metabolizovaná v mezofylových
buňkách listů (A). Při vodním
stresu
se
zvyšuje
pH
v xylému, tato alkalizace
podporuje disociaci ABA a
snižuje možnost průniku
plazmatickou
membránou.
Proto se méně ABA ztratí po
cestě mezofylovým pletivem
a větší množství ABA se
dostane do buněk průduchů
(B), kde způsobí jejich
zavření.

ABA zvyšuje odolnost cytoplazmy vůči ztrátě vody při dlouhodobém suchu, a také při
zasolení, chladu, či jiném poškození. Je to následek její působení na genovou expresi, při níž se
indukuje biosyntéza nových druhů proteinů. Jsou to menší velmi hydrofilní a termostabilní
bílkovinné molekuly. Jejich funkce spočívá v ochraně životně důležitých proteinů (vážou se na ně)
a v udržování struktury a životaschopnosti cytoplazmatických membrán. Odolnost vůči dlouho
trvajícímu suchu či jiným dlouhodobým stresům pak zajišťují tyto specializované proteiny se
stabilizační funkcí, nikoliv už jen samotná přítomnost ABA.
ABA stimuluje růst laterálních kořenů a tím podporuje tvorbu mohutnější kořenové
soustavy. Zároveň ABA inhibuje růst nadzemní části rostliny. V tom je účinek ABA opačný než
účinek giberelinu. Tento účinek ABA patří rovněž do syndromu reakcí rostliny na nedostatek vody.
ABA se účastní regulace embryogeneze a zrání semen, kdy ztráta vody je nejen
tolerována, ale je součástí vývoje semene a embrya. Hromadění ABA ve zrajících
semenech předchází dehydrataci semen. V této fázi ABA v nich indukuje tvorbu malých
hydrofilních proteinů LEA (Late Embryogenesis), které mají v buňce stabilizační funkci.
ABA indukuje také biosyntézu
zásobních proteinů v semeni.
ABA indukuje dormanci semen
a pupenů. Mutanti s poruchou
biosyntézy ABA mají porušenou
dormanci semen, projevující se jako
“viviparie”, tj. klíčení na mateřské
rostlině. Dormance semen často koreluje
se zvýšeným obsahem ABA. Ošetření
semen touto látkou inhibuje klíčení (obr.
2-30). Dodání ABA působí inhibičně na
celý proces indukce klíčení giberelinem,
tj. na transkripci a syntézu α-amylázy a
Obr. 2-30 Inhibice klíčení bobu po přidání kys.
rovněž na její sekreci z aleuronových
abscisové.
buněk do endospermu. Pomocí dodané
abscisové kyseliny je možné zesílit
dormanci u bramborových hlíz.
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ABA se spoluúčastní regulace stárnutí a opadu (abscission) listů a květů. Odtud pochází
její název. Auxin a etylén mají v těchto procesech primární roli, účinek ABA spočívá ve zvýšení
biosyntézy etylénu.
ABA je významným hormonem v embryogenezi a dormanci. Pozitivní a
negativní regulace genové exprese na jedné straně a regulace transpirace na straně druhé
jsou základem fyziologických reakcí růstu a vývoje při kolísání hladin ABA.

2.5. ETYLÉN
Již v 19. století se o etylénu vědělo, že má vliv na růst, na opad listu a na zrání plodů.
V roce 1910 Cousin zjistil, že etylén je přirozeným produktem rostlin, který je vylučován ve
velkých množstvích zrajícími plody. V roce 1934 byl etylén chemicky identifikován a už tehdy se o
něm uvažovalo jako o hormonální látce. Nicméně v té době se soudilo, že rostliny mají jen jediný
hormon, auxin, odpovědný za všechny regulace v rostlině. Uznání etylénu jako fytohormonu
přišlo s poznáním jeho biosyntézy a mechanizmu účinku.
CHARAKTERISTIKA (chemická struktura)
Etylén je plynný uhlovodík produkovaný téměř všemi částmi rostlin, avšak
nejproduktivnější jsou rostoucí časti rostlin. Výrazný nárůst produkce etylénu nastává během
zrání plodů, stárnutí a opadu plodů a květů. Při stresu nebo poranění dochází v průběhu půl
hodiny až k několikanásobnému nárůstu produkce etylénu. Biologicky aktivní je i v malých
koncentracích.

Obr. 2-31. Etylén

BIOSYNTÉZA A METABOLIZMUS
Biosyntéza u vyšších rostlin a u většiny nižších rostlin vychází z aminokyseliny Lmethioninu. Prvním meziproduktem je S-adenosylmethionin (SAM), který je dále přeměněn na
kyselinu 1-aminocyklopropan-1-karboxylovou (ACC). ACC je oxidována za vzniku etylénu, CO2
a HCN (obr. 2-32). Tvorba etylénu podléhá regulacím, např. biosyntéza ACC je regulováná
auxiny, cytokininy, brasinosteroidy, zvyšuje se při stresech, poranění a působení toxických látek.
Přeměna ACC na etylén podléhá pozitivní zpětněvazebné regulaci, tj. zvýšené množství etylénu
stimuluje produkci etylénu.
TRANSPORT
V rostlině se transportuje prekurzor etylénu, ACC, a ten může konjugovat a z konjugátu
zase uvolňovat, zatím co většina etylénu difunduje z buňky do mezibuněčných prostorů a dále
průduchy do atmosféry. Jen malá část se váže v buňce. Biologický účinek etylénu je dán vazbou
etylénu v buněčných strukturách.
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Obr. 2-32. Biosyntéza a metabolismus etylénu v buňce

FYZIOLOGICKÉ UČINKY
Charakteristická pro etylén je tzv. trojí reakce (angl. triple response): inhibice
prodlužovacího růstu, stimulace radiálního růstu a porucha gravitropické reakce (obr. 2-33).

Obr. 2-33. Projevy “trojí reakce“ při zvyšující se koncentraci etylénu. Vlevo dole
kontrolní rostlina.

Etylén inhibuje dlouživý růst stonku a podporuje jeho růst do šířky (obr. 2-34).
Změna směru růstu souvisí se změnou uspořádání mikrotubulů a mikrofibril celulózy. S tímto
účinkem souvisí také podpora laterální organogeneze, např. odnožování obilovin, tj. typické
snížení apikální dominance.
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Obr. 2-34. Zkrácení a tloustnutí stonku u hrachu Obr. 2-35. Průběh uvolňování etylénu po vytažení
etylénem v porovnání s kontrolou (pokus na vodní rostliny na vzduch (nahoře vlevo měření
v rostlině, dole měření v okolním vzduchu.
etiolovaných rostlinách).

Naproti tomu u vodních rostlin etylén stimuluje dlouživý růst stonků pod vodou (obr. 235). Hydrofobní etylén totiž nemůže unikat do vody a proto se hromadí v rostlině ve velkém
množtví. Teprve když vynese stonek své listy nad vodu a etylén může unikat do ovzduší,
prodlužovací růst se zastaví.
Etylén vyvolává epinastie. V případě zaplavení nebo v anearobních podmínkách
v kořenové zóně se zvyšuje syntéza etylénu v prýtu (obr. 2-36), která vede k epinastii, horní
(adaxialní) strana listů roste rychleji než spodní (abaxialní) strana (obr. 2-37). Při zaplavení
rostliny je z kořenů transportován xylémem prekurzor etylénu (ACC) ve zvýšeném množství.
U submersních rostlin, běžně vystavovaných zaplavení, etylén v stoncích indukuje
hydrolytické enzymy, které narušují buněčné stěny a umožňují lepší provzdušnění celé
rostliny.

Obr. 2-36 Změny koncentrace ACC a etylénu Obr. 2-37 Vlevo normální rostlina, vpravo epinastie
způsobená etylénem po zaplavení rostliny.
v petiole rajčete po zaplavení.

Etylén se účastní procesů stárnutí. Tvoří se velkém množství při zrání klimakterických
plodů (obr. 2-38). Jako plyn uniká do ovzduší a jeho přítomnost dokáže mnohonásobně zvýšit
produkci etylénu v rostlinných buňkách, kde vyvolává genovou expresi pro tvorbu hydrolytických
enzymů, které dezintegrují buněčné stěny. Podobný je mechanizmus působení etylénu při stárnutí,
opadu listů, květů a plodů (viz. kap. 13 Ontogeneze III).
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Obr. 2-38. Změny ve výdeji CO2 a v produkci
etylénu při zrání banánů.

Klimakterické plody jsou, např.
rajčata
jablka,
hrušky
broskve
olivy
mango.

Etylén podobně jako ABA signalizuje fyziologický stres a vyvolává ochranné reakce
proti stresům. Tvoří se ve větším množství při výkyvech teploty, při nedostatku kyslíku, vody, při
poranění nebo při infekci. Objevuje se při hojení ran, při vzniku rezistence a při takovém růstu,
který napomáhá uniknout ze stresu.
Etylén reguluje zrání plodů a stárnutí rostlin. Ve velkých množstvích se tvoří při
fyziologickém stresu (zaplavení, poranění), kde vyvolává obranné reakce. Ovlivňuje
utváření anatomické a morfologické struktury.

2.6. JINÉ PŘIROZENÉ LÁTKY REGULUJÍCI RŮST ROSTLIN
Mnoho produktů metabolismu v rostlinách má vlastnosti regulátorů růstu a vývoje se
stimulačními nebo inhibičními účinky. Uvádíme nejvýznamnější z nich, které se již řadí mezi
fytohormony.
Brassinosteroidy jsou steroidní látky, které stimulují růst (dělení a růst buněk). Jsou hojně
zastoupeny v plodech, v pylu, ale také v rostoucích vegetativních orgánech. Interagují s
fytohormony při vyvolávání fyziologických reakcí růstu, např. zvyšují množství IAA a snižují
množství ABA v rostlinách.
Jasmonová kyselina inhibuje klíčení a růst, účastní se senescence, zavírání průduchů a
indukce tuberizace. Podobně jako ABA některé geny vypíná a indukuje transkripci některých genů
a reguluje biosyntézu enzymů, které se účastní metabolismu polysacharidů buněčné stěny. Obsah
jasmínové kyseliny v rostlině stoupá během stárnutí a při stresu.
Polyaminy jsou hojně zastoupeny v rostlinách, hlavně tam, kde se odehrává buněčné
dělení. Stimulují klíčení, růst klíčních rostlin, růst kalusu, květní diferenciaci, tuberizaci apod.
Obsah polyaminů stoupá při aktivaci růstu a při stresu. Předpokládá se, že jejich fyziologická
funkce spočívá ve vazbě na regulační bílkoviny, ve změně transportních vlastností membrán,
možná též představují zdroj dusíku. Mají protisenescenční účinky.
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Seznam látek účinných v regulacích u rostlin lze ještě dále rozšířit o některé cukry,
oligopeptidy, salicylovou kyselinu a další.

2.7. PŘÍJEM A PŘENOS SIGNÁLU
Rostlina vnímá signály ze svého okolí a reaguje na ně. Jsou to zemská tíže, světlo,
fotoperioda, teplota, složení vzduchu, voda a minerální živiny, mechanické překážky,
patogeny apod. Buňky v rostlině reagují také na signály, které přijímají ze sousedních buněk a
kterým říkáme signály vnitřní. Jsou to fytohormony, cukry a dusíkaté látky, peptidy a proteiny,
voda a minerální látky, mechanické tlaky, elektrické signály, teplota, světlo, poranění a další.
Signály (nejen) hormonální jsou přijímány receptory, tj.specifickými proteiny
s vazebnými místy pro určitý signál. Receptory se nacházejí v plazmatické membráně nebo
uvnitř buňky (obr. 2-39). Mezi příjmem signálu a reakcí buňky nebo rostliny probíhá
složitý proces přenosu signálu. Představuje změny transportu iontů mezi kompartmenty,
regulaci metabolických cest a distribuci metabolitů, regulaci exprese genů, změny
v cytoskeletu, v hormonální regulaci a nakonec změny růstových parametrů. Na funkci
jednotlivých složek příjmu a přenosu signálu závisí citlivost k fytohormonům, která vedle
jejich koncentrace spoluurčuje fyziologické reakce na fytohormony.

27

FYZIOLOGIE ROSTLIN

2.REGULACE RŮSTU

Šetlík, Seidlová, Šantrůček

Obr. 2-39. Typy receptorů hormonálních signálů, které byly popsány u živočichů a byly také nalezeny nebo
se předpokládají i u rostlin:
A.- Receptor v plasmatické membráně spolupracuje s G-proteinem: signál přijatý receptorem aktivuje G-protein,
který se skládá ze tří pod jednotek, α, β, γ, přitom GDP se vymění za GTP a podjednotka α se odštěpí a aktivuje
enzym v membráně (nebo v cytosolu).
B. – Receptor má enzymatickou aktivitu charakteristickou pro proteinkinasy (katalysují přenos fosfátu): po přijetí
signálu dojde k fosforylaci a k dimerizaci a k dalšímu předávání fosfátu a k aktivaci dalších proteinů.
C. – Receptor, který je zároveň proteinem iontového kanálu v membráně, otevírá po přijetí signálu jednosměrnou
cestu pro průnik specifických iontů přes membránu.

Tato kapitola pojednává především o hormonálních signálech. O příjmu světelných
signálů pojednává kap. 11 (Ontogeneze I: Vegetativní fáze. Fotomorfogeneze). Příjem těchto
signálu začíná rozpoznáním signálu receptorem a vazbou signální molekuly na protein
receptoru. Důsledkem je změna konformace receptoru a schopnost aktivovat s nim
interagující proteiny. Některé receptory mohou regulovat genovou expresi přímo. V naprosté
většině případů však receptor zahajuje jeden nebo více sledů biochemických reakcí, které
přenášejí signál od receptoru k cílovým molekulám. Tyto sledy reakcí se nazývají cesty
přenosu signálu. Byly nejdříve a nejlépe prozkoumány u mikroorganizmů a u živočichů. U
těchto systémů soubor znalostí dává jakýsi přehled o posloupnostech při přenosu signálů. U
rostlin bylo nalezeno mnoho prvků signálních cest a jednotlivých kroků, které jsou totožné
nebo podobné těm, které jsou součástí známých cest přenosu signálů u jiných organizmů (obr.
2-40 až 2-42).
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Obr. 2-40. Schéma přenosu signálu přijatého receptorem: odštěpení podjednotky α z G-proteinu a aktivace
enzymu fosfolipasy C; aktivovaná fosfolipasa C hydrolyzuje fosfatidylinositol-4,5-bisfosfát (PIP2) na inositol1,4,5- trisfosfát (IP3 ), který se uvolňuje do cytosolu a diacylglycerol (DAG), který zůstává v membráně; IP3 se
váže na receptor iontového kanálu pro Ca2+ a stává se tak signálem pro vypouštění Ca2+ do cytosolu ; Ca2+
aktivuje Ca-dependentní enzymy a vyvolává další reakce v buňce. DAG aktivuje proteinkinasu C, která zahajuje
řetěz fosforylací.

Přenos signálu začíná změnou konformace receptoru (obr. 2-39). Nejčastější cesta
vede přes receptorem aktivovaný G-protein, odštěpení jeho α podjednotky a následnou
aktivaci fosfolipas. Fosfolipasy v membráně štěpí membránové fosfolipidy, jejich produkty se
podílejí na regulaci buněčných procesů. Specifická fosfolipasa C v aktivní formě vstupuje do
vratných fosforylací minoritního membránového fosfolipidu fosfatidylinositolu: štěpí
fosfatidylinositol-4,5-bisfosfat (PIP2) na inositol-1,4,5-trisfosfat (IP3) a diacylglycerol (DAG).
Oba tyto produkty se účastní přenosu signálu. Do cytoplazmy uvolněný IP3 se váže na
proteiny kanálů pro Ca2+ ve vnitrobuněčných membránách, umožňuje otvírání těchto kanálů a
uvolňování Ca2+ z vnitrobuněčných kompartmentů (endoplazmatické retikulum, vakuoly) do
cytosolu. Tím se v cytosolu zvýší koncentrace Ca2+, která je jinak udržována na velmi nízké
úrovni (je aktivně vypuzována z cytoplasmy). Některé enzymy v buňce (např. calmodulin)
jsou Ca-dependentní, tj. fungují teprve po vazbě s Ca2+ a teprve pak mohou aktivovat další
proteiny a tím zahajovat řetězovou reakci fosforylací v cytoplazmě. Zvýšení koncentrace Ca2+
také zpětně aktivuje fosfolipasy. Druhý produkt fosfolipasy C, DAG, aktivuje proteinkinasy
v membráně a zahajuje štafetu fosforylací proteinů.
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Pro IP3 a Ca2+ se používá pojem druhý posel ( angl. second messenger ) pro jejich
mimořádný význam v přenosu a v amplifikaci signálu. Po vyvolání reakce se molekula
druhého posla opět uvolňuje a může tak rychle po sobě aktivovat mnohonásobek molekul
příjemce. Druhým poslem u rostlin také může být cyklický guanosinmonofosfat (cGMP) a
cyklický adenosinmonofosfat (cAMP), který je schopen reagovat s G-proteinem.
Proteinkinasy je velká skupina příbuzných proteinů, které katalyzují přenos fosfátů na
specifická místa jiných proteinů a vytvářejí tak v buňce řetěz fosforylací. Aktivované proteiny,
které se vyskytují v jádře, mohou se vázat na jaderné proteiny a regulovat transkripci. Proteiny
a proteinové komplexy, které přímo interagují s promotory genů a regulují jejich transkripci
jsou transkripční faktory.
Specifičnost reakce na různé signály, zprostředkované např. zvýšenou koncentrací
cytosolického Ca2+ je dána specifickou lokalizací prvků signalizace, různým trváním signálu a
dosahem do různých částí buňky při krátkodobých signálech. Jen ty složky signální cesty,
které se mohou setkat v buňce se svými interagujícími partnery ( např. s druhým poslem)
mohou plnit funkci přenosu signálu. Důležitá je také frekvence změn koncentrace
cytosolického Ca2+.
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Obr.2-41 Příjem signálu receptorem Obr.2-42. Posloupnost přenosu signálu GA od zvýšení koncentrace
rozpustným
v cytosolu
(1,2), Ca2+ až po syntézu α-amylasy
uvolnění inhibitoru po vytvoření
komplexu hormon-receptor (3) vstup
do jádra a působení jako transkripční
faktor (4, 5 )
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Obr.2-43. Schéma tří cest přenosu tří různých signálů, přijatých třemi různými receptory, které se mohou
sejit na promotoru téhož genu. Komplex signál-receptor aktivuje protein ( Ras, Rac nebo Ca2+ kanál); dále
v samostatných sledech specifických fosforylací jsou produkovány tři proteiny, které ve své aktivované
formě fungují v jádře na jednom promotoru jako transkripční faktory TF1,TF2 TF3 ; označení MAP
(Mitogen-Activated Protein) se používá pro protein aktivovaný molekulou regulující buněčné dělení a
obecně také regulující růst. MAPKKK je kinasa, která fosforyluje kinasu MAPKK, která je donorem
fosfátu pro další kinasu, MAPK.

Studium signálních cest fytohormonů je v současné době ve středu pozornosti
vědeckých týmů, zabývajících se hormonální regulací u rostlin. Postupně se potvrzují
mnohé obecné znaky příjmu a přenosu signálů. Jsou ověřovány jednotlivé kroky a
současně zjišťovány specifické rozdíly pro jednotlivé fytohormony a jimi řízené
fyziologické procesy. Výsledkem jsou stále se doplňující představy o mechanizmech
přenosu signálu u rostlin.
Pro auxin byly nalezeny vazebné proteiny s funkcí receptorů IAA. Ty např.
mohou zvýšit transmembránový potenciál běhen 1-2 minut od aplikace IAA. Při indukci
dlouživého růstu IAA byla potvrzena účast druhých poslů, Ca2+, cGMP a produktů
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fosfolipasy A. V systémech indukce buněčného dělení auxinem projevuje se signalizace
přes
proteinkinasy. Výsledkem je v obou případech změna exprese auxinem
indukovaných genů a o něco později změny růstu. Pro cytokininy byly identifikovány
receptory proteinkinasového typu. Známými prvky signalizace cytokininů jsou ionty
Ca2+ a proteinkinasy závislé na calmodulinu a některé další proteinové složky přenosu
signálu. Výsledkem jsou změny exprese genů, např. těch, které řídí buněčný cyklus,
funkci chloroplastových proteinů a metabolizmus dusíku. Při přenosu signálu
giberelinu pro indukci α-amylasy a klíčení obilek je důležitým krokem odstranění
proteinu blokujícího transkripční faktor GAMYB. V signalizaci ABA se uplatňuje IP3 a
Ca2+. Signál pro etylén je přijímán pěti známými receptory proteinkinasového typu
(obr. 2-39 B) a přenáší se v interakcích s dalšími známými proteiny, přitom dalšími
kroky jsou inaktivace inhibitoru, aktivace transkripčního faktoru a změna genové
exprese.
Fyziologické reakce jsou regulovány pomocí interakcí mezi signálními cestami.
Taková „ křížová komunikace“ (angl. cross-talk) mezi signálními cestami může nastat
na více místech cest přenosu signálu, a třeba také až na úrovni transkripce, jak ukazuje
obr. 2-43, ale i mnohem blíže k příjmu signálu. Probíhá také mezi cestami přenosu
signálů vnitřních (hormonálních) a vnějších, což má význam pro koordinaci vývoje
s podmínkami okolí. Na příklad kvetení je regulováno světlem a giberelinem a cesty
přenosu signálu se setkávají v regulaci jednoho květního genu LFY (viz kapitoly
Ontogeneze). Také interakce cytokininu a světla je zprostředkována společnými
regulátory (angl. Response Regulators). Signalizační cesty giberelinu a abscisové
kyseliny se kříží při indukci a inhibici syntézy α-amylasy v obilce.
Mnohonásobné propojení signalizace představuje u rostlin systém jakéhosi
vzájemného jištění a umožňuje přežití v proměnlivých podmínkách. Čím více známe
podrobnosti o jednotlivých složek cest přenosu, tím více vystupuje do popředí
provázanost těchto cest.
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13. ONTOGENEZE III.: REPRODUKCE
13.1. VÝVOJ KVĚTU
Při vývoji květních orgánů nastávají ve vrcholech podstatné změny organogeneze a růstu orgánů. Listový nebo pupenový původ květních orgánů je sice patrný při zakládání a v raných fázích vývoje, ale jejich další růst a diferenciace se odlišuje. Změně
funkce odpovídají také cytologické a metabolické změny, dochází k expresi jiných genů,
na příklad genů pro biosyntézu barviv v květech.
Zatímco doba ukončení vegetativní organogeneze a nástupu kvetení je ovlivnitelná vnějšími i vnitřními signály, je následující utváření květu velmi silně fixováno.
Dochází k postupnému utváření čtyř květních kruhů: kalicha, koruny, tyčinek a pestíků.
Jakékoliv odchylky od tohoto pořádku, způsobené nějakou mutací genů květní identity
jsou velmi nápadné a projevují se jako vynechání nebo zdvojení či znásobení některého
kruhu, nebo jako nahrazení jednoho kruhu jiným a často tvorbou různých přechodných
abnormálních tvarů „květních“ orgánů (obr 13-1). Podle působení se dají geny květní
identity dělit na třídy : A- řídí tvorbu kalichu, A-B - řídí tvorbu kalicha a koruny, B-C
řídí tvorbu tyčinek, C – řídí tvorbu pestíků. Řadí se mezi tzv. homeotické geny, které
v živočišné embryogenezi udržují časovou a prostorovou posloupnost vývoje orgánů.
Homeotické geny květní morfogeneze se účastní rozhodování o postupu při vývoji květu
a květních orgánů. Regulují pořadí květních kruhů. Předpokládá se, že jejich proteinové
produkty mají funkci transkripčních faktorů, aktivují nebo blokují transkripci jiných
genů a tím regulují tvar a funkci květních kruhů a zajišťují jejich správnou posloupnost.

Obr. 13-1. Arabidopsis thaliana : vlevo normální květ, vpravo mutant s abortovanými korunními plátky a
deformovanými tyčinkami

Polární transport auxinu je důležitým vnitřním faktorem nejen pro vegetativní,
ale také pro květní organogenezi. Poruchy genů, odpovědných za mechanizmus vytlačování auxinu z buňky, mají za následek vážné poruchy v utváření květu. Také exogenní
působení inhibitorů transportu auxinů má za následek abnormity v symetrii květů (obr.
13-2).
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Obr. 13-2. Látky, které brání transportu auxinu, působí deformace květů - příklad anomálií u
zvonku. Vlevo nahoře kontrola, ostatní květy po působení trijodbenzoové kyseliny.

Fytohormony mohou ovlivňovat funkci genů květní identity. Např. nežádoucí přeměna korunních plátků v zelené listy u růže souvisí se zvýšením hladiny cytokininu (obr. 13-3) a snížením transkripce květního genu RAG, homologického genu AG
(AGAMOUS) z A.thaliana. Zvýšena produkce giberelinu v tyčinkách petunie působí
nejen prodlužování nitek, ale také růst korunních plátků a jejich pigmentaci.

Obr. 13-3. Aplikace cytokininu a všechny podmínky, které zvyšují hladinu endogenních cytokininů, narušují normální utváření květů růže(A); způsobují zelenání a nadměrné opakování květních orgánů a jejich částečný návrat k listové morfologii (B a C)

Fytohormony hrají důležitou roli při regulaci pohlaví květů. Na příklad u
okurky auxin a etylen podporují vznik samičích květů na rostlině, kdežto giberelin podporuje květy samčí. I u špenátu je možné giberelinem zvýšit podíl samčích rostlin v populaci. Cytokinin u mnoha rostlin podporuje vývoj samičích orgánů v květech. Hladiny
fytohormonů se mění v průběhu vývoje květu.
Některé projevy hormonální regulace utváření květu a jeho pohlavních orgánů
mají nápadnou souvislost s hormonální regulací růstu těchto orgánů nebo dokonce celých rostlin. Tak např. samčí rostliny špenátu mají delší internodia a užší listy než rostliny samičí a postřik porostu špenátu giberelinem způsobuje nejen vytahování rostlin,
ale i mírné zvýšení procenta samčích rostlin.
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Vznik jednopohlavních květů znamená blokádu opačného pohlaví. Blokáda může nastat v různé fázi vývoje (Tab. 13-1). U konopí a špenátu nastává rozlišení pohlaví
již ve vegetativní fázi. Samčí rostliny jsou vytáhlejší, méně větví a jsou o něco ranější
než samičí. Květy jsou přísně jednopohlavné od samého počátku. Naproti tomu u kukuřice se ve všech květech zakládají tyčinky a pestíky a teprve později v terminálních
květenstvích abortují pestíky a v úžlabních květenstvích abortují tyčinky (obr. 13-4).
Zároveň se objevují rozdíly v růstu: úžlabní pupeny se samičími květenstvími mají velmi krátká internodia a listy obalující palice jsou modifikovány.
Tabulka 13-1. U různých rostlin s jednopohlavními květy nastává blokáda vývoje jednoho pohlaví
Typ blokády:
Příklad rostliny
Před zakládáním květních orgánů
Cannabis sativa
Při zakládání tyčinek a pestíků
Zea mays
Při utváření tyčinek a pestíků
Silene dioica
Ve sporogenezi
Asparagus officinalis
V gametogenezi
Vitis spp.
Při přípravě funkčního vajíčka nebo pylu
Fragaria spp.

Obr. 13-4. A, B, C, D - Vývoj samčího a samičího květenství kukuřice je zpočátku stejný. E - vývoj
mužského květenství začíná inhibicí vývoje pestíkových základů, F - vývoj palic začíná inhibicí vývoje
tyčinek.

U mnoha rostlin trvá období, ve kterém reagují na fotoperiodickou indukci přetrvává až do tvorby pohlavních orgánů. Přenese-li se kvetoucí Hyoscyamus niger
z induktivního dlouhého dne na krátký, budou se nové úžlabní květy vytvářet abnormálně, místo okvětí se objeví listové útvary, internodia hlavního stonku budou stále kratší,
až se vytvoří na stonku druhotná růžice listů, podobná původní přízemní růžici. V tomto
případě fotoperiodický signál je nezbytný pro správnou funkci genů květní morfogeneze
a nejen pro regulaci přechodu z vegetativní fáze.

13.1 SAMČÍ GAMETOGENEZE
Začíná meiotickým dělením mateřských buněk pylu. Vzniklé tetrády jsou
obaleny společnou kalosovou stěnou. Působením enzymu kalasy, kterou vylučuje tapetum, uvolní se čtyři mikrospory , které rostou a vakuolizují a dělí se ještě jednou na dvě
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nestejné buňky, přitom menší buňka generativní se nachází uvnitř cytoplazmy větší
buňky vegetativní. Tento útvar je dvojbuněčný samčí gametofyt. Během dalšího vývoje a zrání pylu je vegetativní buňka metabolicky velmi aktivní. Transkripce vrcholí
před obdobím zrání pylu, účastní se jí na 20 tisíc genů. V průběhu zrání se hromadí lipidy a škrob a celý proces končí dehydratací pylu (obr. 13-5).
Z generativní buňky vznikají dělením dvě gamety, u některých rostlin již během
zrání pylu (u trav), u jiných až při prorůstání pylové láčky čnělkou (např. u tabáku).
Obr. 13-5. Samčí gametogeneze: A - mateřská buňka pylu, B, C - tetrády, D, E - jednojaderné a dvouja-

derné nezralé pylové zrno, E, F, G - zrání pylu, I - klíčení pylu a rozdělení generativního jádra na dvě
gamety.

Zralý pyl uvolněný z mateřské rostliny se přenáší větrem, hmyzem apod.
na bliznu, kde prorůstá vodícím pletivem čnělky až k semeníku. Růst pylové láčky je
růstem vegetativní buňky. Generativní buňka a buňky spermatické, vzniklé jejím rozdělením, jsou dopravovány do semeníku rostoucí vegetativní buňkou. Pyl lze kultivovat
in vitro a celý proces zrání a klíčení pylu pozorovat a studovat.
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Pylová láčka přirůstá na špičce. Používá ke svému růstu mRNA, připravené
v pylovém zrnu během jeho vývoje. Všechnu informaci, kterou samčí gametofyt
ke svému krátkému životu potřebuje, nese s sebou ve špičce láčky. Tam probíhá proteosyntéza potřebná pro růst láčky, např. pro aparát syntézy rostoucí kalosové stěny a kalosových přehrádek, které se tvoří průběžně během růstu láčky a stále znova oddělují metabolicky aktivní špičku od starších vakuolizovaných částí láčky. Přitom část mRNA
zůstává ve formě zásobních riboproteinů. Ve špičce pylové láčky je velmi hustá cytoplazma s četnými mitochondriemi, dictyosomy, aktinovými vlákny (obr. 13-6). Tyto
struktury se během růstu láčky stále obnovují. Na nejzažším konci je také živý provoz
vesikulů nesoucích polysacharidy pro stavbu stěny. Kalosová vnitřní vrstva stěny pylové
láčky má důležitou funkci v komunikaci mezi pylovou láčkou a pestíkem. Při prorůstání
pylu čnělkou probíhají velmi aktivně také procesy ve čnělce.

Obr. 13-6. Špička rostoucí pylové láčky.

13.2 SAMIČÍ GAMETOGENEZE
Na rozdíl od samčí gametogeneze, probíhá celá samičí gametogeneze v kontaktu
s mateřskou rostlinou. Začíná meiotickým dělením mateřské buňky zárodečného
vaku. Během dalšího vývoje ze čtyř buněk přežívá většinou jen jedna, dělí se ještě třikrát a vytváří osmibuněčný zárodečný vak - samičí gametofyt. Centrální buňka je
největší, má dvě jádra, která někdy splývají již před oplozením. Má vysokou metabolickou aktivitu. Po oplození jednou ze dvou samčích gamet vytváří triploidní endosperm
(obr. 13-7).
Vaječná buňka se nachází na mikropylárním konci zárodečného vaku, má
přísně polární polohu vakuoly a jádra obklopeného hustou cytoplazmou. Před oplozením má malou transkripční aktivitu. Její ribozomální a cytoskeletální aparát je připraven
pro pozdější růst zygoty. Při oplození se chová pasivně. Synergidy po stranách vaječné
buňky mají aktivní roli při oplození. Jedna z nich přijímá samčí gametu.
Předáním jádra samčí gamety vaječné buňce a jeho splynutím s jádrem vajíčka
vzniká zygota a začíná embryogeneze a růst diploidní generace. Polaritu budoucí rostlinky určuje již před oplozením poloha vaječné buňky, gradienty směrovaného transportu do vyvíjejícího se vajíčka a organizace cytoskeletu. Poslední pokusy s oplozením
izolované vaječné buňky in vitro však ukazují, že zygota získává polaritu i mimo mateřskou rostlinu.
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Obr. 13-7. Samičí gametogeneze: A - vajíčko, B - po prvním meiotickém dělení a na začátku tvorby integumentů (ii, oi), C - po meiozi a degeneraci tří ze čtyř buněk vzniklých redukčním dělením, D, E - zralý
zárodečný vak vrcholu stonku.

13.3

OPYLENÍ A OPLOZENÍ

Pylová láčka, pokud není odmítnutá pletivem čnělky, prorůstá vodícím pletivem
průchodného traktu až dosáhne mikropylárního vstupu do embryonálního vaku.
Cizosprašnost je adaptačním mechanismem, který zajistil vyšším rostlinám větší
variační možnosti a tím větší úspěšnost selekce. Cizosprašnost je geneticky podmíněna
lokusem S pro autoinkompatibilitu (Self-incompatibility) s mnoha alelami. V podstatě
se jedná o rozpoznání a odmítnutí pylu v případě, že identická alela je exprimována v
pylu a v pestíku. Autoinkompatibilitu můžeme rozdělit na dva základní typy: sporofytická autoinkompatibilita vzniká na mateřské rostlině (sporofytu) ještě před meiozí a
nedovolí vůbec prorůstání pylu (u čeledi Brassicacae), gametofytická autokompatibilita je určena až haploidním genotypem pylu a zastavuje růst pylové láčky při prorůstání vodícím pletivem čnělky (u tabáku). V každém případě špička autoinkompatibilního pylu degeneruje dříve než doroste k zárodečnému vaku.
Zvláštností vyšších rostlin je dvojí oplození. Jedna ze dvou samčích gamet splývá s vaječnou buňkou a vytváří vlastní embryo, druhá splývá s diploidním jádrem centrální buňky zárodečného vaku a dává vznik triploidnímu endospermu. Genová exprese
endospermu je soustředěna především na hromadnou výrobu zásobních látek pro vyvíjející se embryo. Vývoj pletiva endospermu probíhá různě. Bud´ se zastaví po několika
děleních jádra, nebo se vytvoří vícebuněčné pletivo, které klíční rostlina spotřebuje
při svém růstu (v obilce), nebo se zcela spotřebuje ještě než dozraje semeno.
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13.4 EMBRYOGENEZE
Začíná u rostlin dvojím oplozením, při němž se vytváří diploidní zygota a triploidní mateřská buňka endospermu. V průběhu embryogeneze roste a utváří se zárodek
a připravuje se na dormanci a klíčení. Okolní pletiva chrání a vyživují embryo. Hlavní
nutriční význam má endosperm.
Obr. 13-8 Embryogeneze
dvouděložné rostliny: A –
vajíčko (a- antipody, vb vaječná buňka, sy - synergidy, ii - vnitřní integument,
oi - vnější integument, m micropyle, ch - chalaza, j –
jádra centrální buňky zarodečného vaku), B – růst a
polarizace zygoty, C - první
dělení na dvě nestejné buňky (a – základ embrya, b základ suspenzoru), D, E vznik a růst suspenzoru (s),
spojujícího embryo (e) s
mateřskou rostlinou; F až I
- globulární fáze embryogeneze, objevuje se rozhraní
mezi populacemi buněk
kořene (h) a nadzemní části,
H, J - diferencuje se epidermis a kořenový vrchol,
K - srdčitá fáze embryogeneze, během které začíná
diferenciace pletiv.

V první fázi embryogeneze probíhá vlastní vývoj embrya, jsou určeny buňky kořenového a stonkového vrcholu, vytváří se polární organizace a bilaterální symetrie embrya V druhé fázi vývoje probíhá hromadění zásob. Ve třetí fázi semeno ztrácí vodu a
upadá do klidového stavu (obr. 13-10). Na konci embryogeneze má embryo kořínek
s kořenovým vrcholem, stonek se stonkovým vrcholem, dělohy a několik základů pravých listů (zpravidla 1-4).
Pro embryogenezi je důležitý polární tok auxinu. U mutantů s poruchou polárního transportu auxinu objevují se abnormity v bilaterální symetrii děloh. V posledních
fázích zrání semen stoupá obsah ABA, která brání předčasnému klíčení nezralých embryí a zároveň indukuje syntézu zásobních bílkovin specifických pro semena a rovněž
syntézu polypeptidů účastnících se dormance semen.

13.5 SOMATICKÁ EMBRYOGENEZE
Patří k nejzajímavějším jevům totipotence rostlinných buněk. Na rozdíl od přirozené zygotické embryogeneze je výsledkem biotechnologických postupů in vitro.
Somatická embrya lze získat z různých výchozích pletiv za určitých podmínek
kultivace in vitro a to dvěma cestami. Při nepřímé somatické embryogenezi musí napřed
nastat dediferenciace výchozího pletiva a vznik kalusu. Teprve v kalusu se mohou tvořit
meristematické základy embryí. Přímá somatická embryogeneze nevyžaduje tvorbu kalusu. Může nastat, když výchozí buňky jsou již potenciálně embryogenní. Příkladem je
androgeneze, tj. přímá diferenciace embryí z pylových buněk.
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Obr. 13-9. Srovnání somatické a zygotické embryogeneze.

Nově organizované útvary, které se objevují při somatické embryogenezi, velmi
připomínají jednotlivé fáze normální zygotické embryogeneze (obr. 13-9). Ze somatických embryí se mohou vyvinout normální rostlinky se všemi svými genotypovými
a fenotypovými znaky. Zygotická a somatická embrya prochází podobnými fázemi a
u téhož druhu existuje značná časová shoda v trvání a průběhu jednotlivých fází vývoje.
Hlavní rozdíl je v tom, že somatické embryo se nevyvíjí v kontaktu s mateřskou rostlinou a nemá klidové období, kterým normálně prochází semena.
Somatická embryogeneze má praktický význam pro množení rostlin. Úspěšnost
somatické embryogeneze je závislá na výchozím materiálu a na podmínkách kultivace,
tj. na složení kultivačního media, na teplotě, světle apod. Požadavky na přítomnost fytohormonů v kultivačním mediu se v průběhu indukce a tvorby somatických embryí zpravidla mění. Optimální podmínky somatické emryogeneze je třeba pro každý materiál
vyzkoušet a pak dodržet. Typickým příkladem je postup u explantátů z vojtěšky (Tab.
2): a) vyvolání tvorby kalusu v médiu s vhodným poměrem auxinu k cytokininu, b) následující přenesení na půdu bez auxinu nebo se sníženým obsahem auxinu, umožňující
vlastní somatickou embryogenezi (somatická embrya mají sama o sobě zvýšenou produkci auxinu oproti výchozímu pletivu). U jehličnanů je v určité fázi vývoje nutná
ABA.
Tab. 2 Příklad biotechnologického postupu při nepřímé somatické embryogenezi u vojtěšky:

kousek
čepele nebo
řapíku listu→

100µM 2,4,D
1µM kinetin
10 dní→

1µM NAA
10µM kinetin
20 dní→

bez
hormonů
20dní→

somatická
embryogeneze

Při přímé embryogenezi z nezralého pylu, lze zahájit program buněčného dělení
vegetativního jádra působením stresu. Například u pylových buněk kapusty byl při teplotě nad 30oC indukován takový program cytologických změn, který odpovídá asymetrickému dělení somatického embrya. Dělení vegetativního jádra a tvorbu embryí u tabá8
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ku lze vyvolat působením nízkých teplot nebo odstraněním cukru z kultivačního media,
neboli vyhladověním nezralého pylu při jeho kultivaci in vitro. První buněčné dělení při
přímé somatické embryogenezi z pylového zrna začíná změnami v cytoskeletu. Rostliny
vypěstované z těchto haploidních embryí jsou haploidní.

13.6 VÝVOJ PLODŮ A SEMEN
Plod vzniká ze semeníku, který je listového původu a má mnoho společného
s anatomií a fyziologií listů, alespoň v prvních fázích vývoje. Později spíše převládnou
specifické rysy, které jsou výsledkem specifické genové exprese ve vyvíjejících se
a zrajících plodech. Podobně jako u stárnoucích listů, při zrání plodů se snižuje exprese
genů pro bílkoviny fotosyntetických systémů. Na rozdíl od stárnoucích listů, je však
potlačen odtok látek, tvořících se v rostoucích plodech působením hydrolytických enzymů. Plod je naopak silným sinkem. Po oplození vajíčka se buňky plodů dělí a později
zvětšují a diferencují. Počet vyvíjejících se semen má vliv na velikost plodů.
Hormonální regulace se uplatňuje při růstu a zrání plodů. Zdrojem fytohormonů
pro vývoj plodů jsou především vyvíjející se embrya, ale část potřebné hormonální výbavy pochází z mateřské rostliny. U révy vinné dodaný giberelin zvětšuje bezsemenné
plody a nahrazuje tak semena jako zdroj tohoto fytohormonu. Giberelin u rajčete a tabáku ovlivňuje hladinu auxinu ve vajíčkách. Je to příklad kooperace fytohormonů
při předávání signálu oplození. Cytokininy jsou ve zvýšené míře transportovány z mateřské rostliny do semen zvláště ve fázi buněčného dělení plodu. Fáze zvětšování buněk
plodu je provázena zvýšeným přísunem auxinu. Zvýšené hladiny abscisové kyseliny a
etylénu v plodech souhlasí s fázemi dehydratace a zrání semen. Etylén se uplatňuje při
zrání plodů.

Obr. 13-10. Fáze vývoje plodu rajčete od květu až k dozrání a odpovídající průběh změn v hladinách
fytohormonů.

9

ester IAA (ng/g)

volná IAA (ng/g)

Množství fytohormonů se mění v průběhu růstu a zrání plodů dosti výrazně. Lze
vystopovat, kterým růstovým fázím a kterým pletivům odpovídají vzestupy a poklesy
hladin různých fytohormonů, jak ukazuje příklad rajčete na obr. 13-10. Studium genové
exprese v průběhu zrání plodů ukazuje průběh změn v enzymech (obr. 13-11 až 13-13).
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A

B

C

Obr. 13-11. Změny obsahu auxinu jako výsledek exprese genu jeho biosyntezy. (A) Průběh růstu plodu
mandloně a (B) změny koncentrace auxinu volného a konjugovaného ve formě esteru (C).
Obr. 13-12. Vzestup cytokininoxidasy
v raných fázích vývoje obilek kukuřice
(v průběhu 22 dní od opylení).

Obr. 13-13. Změny exprese různých genů buněčné
stěny v broskvích v průběhu vývoje a zrání plodů.
Metoda DNA čipů umožnila sledovat vybrané geny,
které se účastní biosyntézy stěny, tvorby struktury
stěny nebo její destrukce. Šířka pruhů odpovídá
počtu nalezených genů s podobným průběhem exprese. Svislá šipka znázorňuje dobu klimakterického
vzestupu výdeje etylenu.
40

80

120

dny od plného kvetení

13.7 SPECIALIZOVANÉ VEGETATIVNÍ ORGÁNY
ROZMNOŽOVÁNÍ
Patří sem cibule (stonky se silně zkrácenými internodií a nahloučenými ztlustlými listy) a hlízy (ztlustlé části stonku s velmi redukovanými listy).
Tvorba hlíz a cibulí je u mnoha rostlin indukována fotoperiodickým signálem,
přitom obecně se dá říci, že tvorba cibulí je podporována dlouhým dnem, kdežto tvorba
hlíz (tuberizace) spíše krátkým dnem. Podobně jako u květní indukce je zde fotoreceptorem je fytochrom, fotoperiodický signál vzniká v listech a je přenosný roubováním.
Stimulus pro tuberizaci má patrně něco společného s květním stimulem. Dlouhodenní tabák Nicotiana silvestris pěstovaný na dlouhém dni nebo krátkodenní Nicotiana tabacum z krátkého dne vyvolávají tuberizaci po naroubování na krátkodenní brambor Solanum andigena. Solanum andigena pak vytváří hlízy, i když sám stále rostl na
dlouhém dni.
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Kultivary bramboru S.tuberosum jsou neutrální k délce dne a mají nedokonale
vyvinutou sexuální reprodukci. Nicméně fotoperiodický režim ovlivňuje množství
fytohormonů. Podobně jako u jiných rostlin, na krátkém dni je méně giberelinů a cytokininů a více ABA než na dlouhém dni. Fytohormony pak ovlivňují utváření stolonů
(stonků nesoucích hlízy) a utváření hlíz.

Obr.13-14. Mikrohlízky na
stonkových řízcích při vysoké
koncentraci sacharózy v médiu.

Obr. 13-15. Vliv koncentrace sacharózy v kultivačním médiu na růst
stolonů (přerušovaná čára) a na tuberizaci (plná čára).

Pro studium vlivu fytohormonů na tuberizaci se velmi hodí stonkové segmenty
bramboru s jedním pupenem, pěstované ve sterilních kulturách in vitro s různým množstvím fytohormonů v kultivačním médiu. Tyto kultury jsou za určitých podmínek
schopny tvořit stolony a mikrohlízky. Giberelin v takových kulturách stimuluje prodlužování stolonů, přitom tuberizace je inhibována. Auxin vyvolává kořenění místo tuberituberizace. Cytokinin in vitro podporuje tuberizaci jen za určitých podmínek, z úžlabního pupenu může vyrůst buď mikrohlízka nebo olistěný výhon. ABA inhibuje růst
stolonů a stimuluje tuberizaci. Z toho, že ABA-deficientní mutant může tuberizovat
však vyplývá, že ABA není pro tuberizaci nezbytná. Etylén tuberizaci inhibuje. Velmi
důležitým faktorem stimulujícím tuberizaci in vitro je sacharóza (obr. 13-14 a 13-15).
Vysoká koncentrace sacharózy (až 10 %) v kultivačním médiu se tak jeví jako indukční
faktor pro tuberizaci. Růstové účinky fytohormonů se navzájem prolínají a podmiňují.
Ještě více to musí platit pro poměry v celé rostlině, kde je mnoho ne zcela synchronních
zdrojů fytohormonů. Vyvolání tuberizace je spojeno s indukcí mRNA pro specifickou
bílkovinu bramborových hlíz, patatin.

13.8 STÁRNUTÍ
Stárnutí neboli senescence začíná jako aktivní a koordinovaný proces na úrovni
transkripce, translace i posttranslačních změn bílkovin a mnoha metabolických změn v
cytoplazmě i ve stěně buněk. Stárnutí jednotlivých orgánů má navíc ještě svůj vlastní
program v rámci této koordinace. U monokarpických rostlin pozorujeme synchronizaci
sexuálního vývoje a stárnutí rostlin. Aktivace růstu a organogeneze ve vrcholu, která
provází přechod k reprodukci, předznamenává ukončení funkce vrcholu po vytvoření
pestíku. A tak již samotná indukce kvetení bývá signálem pro stárnutí a opad korunních
plátků. Orgány sexuální reprodukce jsou dalším významným zdrojem signálu, který
vyvolává stárnutí celé rostliny. Svědčí o tom možnost prodloužit život rostliny tím, že
budeme odstraňovat květy nebo rostoucí plody.
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Při ukončení vegetace a v souvislosti se stárnutím nastává změna kapacity sinků a zvyšuje se přísun živin do reproduktivních orgánů a rostoucích plodů. Tyto změny
se uskutečňují prostřednictvím fytohormonů. Vnějším signálem pro stárnutí (a pro hormonální změny s ním spojené) bývá často fotoperiodický signál zkrácení dne.
Cytokininy působí proti stárnutí listů. Oddalují také stárnutí celých rostlin. Stimulují zakládání a růst listů na úkor přechodu do reproduktivní fáze. Etylén podporuje
zrání plodů a stárnutí listů a květů, účastní se při regulaci opadu listů tím, že indukuje
proteolytické enzymy, které narušují stěny buněk ve specializované odlučovací zóně na
bázi řapíku. V mladých listech auxin inhibuje biosyntézu etylénu, ke změně dochází na
podzim vlivem krátkého dne. To je příklad interakce vnějších a vnitřních hormonálních
signálů při regulaci jednoho fyziologického procesu (obr. 13-16). Procesů stárnutí se
účastní rovněž ABA a kys. jasmonová.

Obr. 13-16. A – Vysoká koncentrace auxinu z mladého listu snižuje citlivost odlučovací zóny
k etylénu. B - U starších listů koncentrace auxinu klesá, zvyšuje produkci etylénu a zvyšuje citlivost odlučovací zóny. C - Etylénem indukované hydrolytické enzymy narušily stěny buněk odlučovací zóny a způsobily odlomení listu v odlučovací zóně.

13.9 REGULACE ONTOGENEZE MECHŮ A KAPRADIN
U mechorostů a kapraďorostů má převahu v životním cyklu gametofyt, který je
autotrofní. Vytváří samčí a samičí orgány, v nichž se tvoří gamety. Po oplození roste
sporofyt, na něm redukčním dělením vznikají haploidní spory.
Ze spory nejdříve vyklíčí vláknitý prvoklíček, který se dělí zprvu jen jedním
směrem. Později dojde k plošnému a prostorovému růstu tím, že se změní směr dělení.
Tvorba gametofytu je tedy závislá na regulaci polarity růstu (Obr. 13-17 a 13-18). Regulace vývoje byla u mechů a kapradin zevrubně studována jen na několika jejich zástupcích, ale i tak přinesla mnoho zajímavých srovnání se semennými rostlinami.
Hormonální regulace je u mechorostů a kapraďorostů do značné míry podobná jako u rostlin kvetoucích. U mechů auxin a cytokinin ovlivňují růst prvoklíčku. Přechod od jednorozměrného vláknitého růstu k větvení je indukován cytokininem
u mechů. Reakce na cytokinin je lokální a je omezena na určitou fázi prodlužovacího
růstu buňky. Buňky téhož vlákna, které jsou v pokročilejší fázi vývoje, na cytokinin již
nereagují. Změna směru buněčného dělení je spojena s lokálním zvýšením příjmu látek
12

FYZIOLOGIE ROSTLIN

13. ONTOGENEZE III: REPRODUKCE

Šetlík, Seidlová, Šantrůček

(např. cukrů) a s reorganizací cytoskeletu. Změně směru dělení předchází zvýšená produkce cytokininů a změna směru růstu v těch buňkách, ve kterých nastane větvení
(obr. 13-19).
Obr. 13-17. Schéma životního cyklu mechu
ploníku obecného (Polytrichum commune):
1 spora, 2 prvoklíček s pupenem, 2a dospělý
gametofyt, 3 pelatka, 4 zárodečník s oosférou, 5
spermatozoid, 6 štět s tobolkou. R - redukční
dělení, Z – zygota

Obr. 13-18. Schéma životního cyklu kapradi
samce (Dryopteris filix-mas): 1 spory, 2 klíčící
spora, 3 prokel, 4 pelatka a 5 zárodečník
s oosférou na prokelu, 6 spermatozoid, 7 sporofyt, 8 kupky výtrusnic, kryté ostěrou, 9 výtrusnice. R - redukční dělení

.

Obr. 13-19. Přechod od lineárního k plošnému
růstu u prvoklíčku mechu Physcomitrella patens: vlevo růst a první buněčné dělení ve směru
kolmém na předchozí dělení, vpravo příjem
glukózy převážně v zónách růstu, tj. v apikální
buňce (ap) v buňce budoucího větvení (autoradiogram pořízený po podání rostlinám radioaktivní glukózy).
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U kapradin lze giberelinem indukovat jak klíčení spor tak tvorbu samčích
orgánů, antheridií (obr. 13-20). Giberelin tak může nahradit požadavek světla, nezbytný pro oba procesy.

5

Obr. 13-20. U kapradiny Anemia giberelin v koncentraci 10- M vyvolal klíčení spor (s) a urychlenou
tvorbu antheridií (A). Podobný vývoj nastává na světle i bez giberelinu. V této fázi se do prostředí vylučuje antheridiogen (B), který vyvolává klíčení a tvorbu antheridií u dalších jedinců.

O některých kapradinách (např. o Anemia) se ví, že produkují a vylučují do prostředí antheridiogen, který se svou chemickou strukturou podobá giberelinům
(obr. 13-20B). K biosyntéze a k vylučování antheridiogenu dochází v době, kdy roste
prvoklíček a připravuje se tvorba antheridií. V přírodě tyto procesy mohou nastat
bez chemického induktoru, jen na světle, tedy v horních vrstvách půdy. Antheridiogen
vylučují jedinci nacházející se nahoře v postačujících světelných podmínkách. Prosakuje
ve vlhké půdě do větší hloubky a může tam i ve velmi nízké koncentraci vyvolat klíčení
a tvorbu antheridií u starších zapadlých populací spor ve tmě. Mezitím pokročilejší jedinci na půdním povrchu již tvoří oogonia a může nastat prospěšné křížení mezi populacemi.
Antheridiogen je tedy funkčně podobný feromonům, tj. látkám vylučovaným
do prostředí a ovlivňujícím vývoj a sexuální chování organismů. Na druhé straně antheridiogen vykazuje strukturální podobnost s fytohormonem giberelinem a lze jej nahradit giberelinem v jeho funkcích chemického signálu, indukujícího ontogenetické
změny u kapradiny (klíčení a sexuální reprodukci). Přitom ani antheridiogen ani giberelin nevyvolávají u kapradin prodlužovací růst. Tato růstová reakce, tak nápadná u rostlin
kvetoucích, zcela chybí u kapradin. Jde pravděpodobně o fylogenetickou příbuznost
feromonu antheridiogenu s fylogeneticky mladšími fytohormony prodlužovacího růstu
typu giberelinu. Máme zde příklad strukturální a funkční fylogeneze regulačních látek.
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