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Zoznam skratiek 

1-DE     jednorozmerná proteínová elektroforéza 

2-DE     dvoj-rozmerná proteínová elektroforéza 

ATP     adenosíntrifosfát 

ACCasa    acetyl-CoA karboxyláza 

BSA     hovädzí sérový albumín (bovine serum albumin) 

EC     embryogénny kalus 

ESI     elektrospej (electrosprey) ionizácia 

Glia     gliadíny 

Glu     gluteníny 

IPG     imobilizovaný pH gradient 

IT     iónová pasca (ion trap) 

LC     kvapalinová chromatografia (liquid chromatography) 

MALDI     matrix-asistovaná-laserová desorpčná ionizácia 

MS     hmotnostná spektrometria (mass spectrometry) 

MS/MS    tandemová hmotnostná spektrometria 

MSE     dátovo nezávislá hmotnostná spektrometria 

m/z     hmotnosť / náboj 

MW     molekulová hmotnosť 

NADPH    Nikotinamid adenin dinukleotid fosfát 
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NEC     neembryogénny kalus 

NSI     nanosprey ionizácia 

OB     olejové telieska (oil body) 

pI     izoelektrický bod 

PSV vakuoly na uskladnenie proteínov (protein storage 

vacuole) 

RP     reverzná fáza (reverse phase) 

TOF     detekcia doby preletu (time of flight) 

SBP     proteín viažuci sacharózu (sucrose binding protein) 

QQQ     triple kvadrupól 

Q-TOF     kvadrupól - detekcia doby preletu 
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1. Úvod do problematiky 

Počas väčšiny predhistorického obdobia bol človek lovcom a zberačom rôznych plodov, 

hľúz, semien a orechov. Archeologické nálezy odhalili, že už počas epipaleoticko-

neolitického obdobia dochádzalo k pestovaniu rastlinnej potravy človekom (Baker, 2006). 

Najdôležitejšie obdobie domestifikácie rastlín bolo počas Neolitickej poľnohospodárskej 

revolúcie približne pred 10 000 až 13 000 rokmi (Purugganan & Fuller, 2011). Archeologické 

dôkazy svedčia o tom, že k pestovaniu potravinárskych rastlín dochádzalo v 24 a obilnín 

pravdepodobne v 15 oblastiach Nového a Starého sveta (Purugganan & Fuller, 2009).  

Kľúčovou vedomosťou v tomto úsilí bolo pochopenie úlohy semien v reprodukčnom procese 

rastlín.  Aj keď semená človek využíva už niekoľko tisícročí a sú do detailov popísané, stále 

máme medzery v porozumení vývinovým procesom na ceste od zygoty po zrelé semeno.  Vo 

svojej podstate semená predstavujú ochranný obal pre embryo rastliny a zásobu nutričných 

látok. Semená sú bohaté na proteíny a iné látky.  

Jeden z cieľov systémovej biológie je porozumieť komplexnosti živých organizmov pomocou 

získavania, integrácie a interpretácie veľkých omických súborov dát (Ilsley a kol., 2009). Ako 

súčasť tohto snaženia, metódy globálnej analýzy proteínov významne prispievajú k lepšiemu 

pochopeniu metabolizmu a fyziológie rastlín.  Výskum popísaný v tejto práci je založený 

v prevažnej miere na výsledkoch dosiahnutých pomocou proteomických prístupov, na 

výskume zrelých a vyvíjajúcich sa semien. Proteíny boli prvýkrát spomenuté v roku 1838 

švédskym chemikom Jönsom Jakobom Berzeliusom. Názov je odvodený od gréckeho slova 

“πρώτα” (prota), ktoré má význam “primárnej dôležitosti”. Proteíny sú funkčné molekuly, 

ktoré operujú vo všetkých metabolických a regulačných dráhach v bunkách, tkanivách 

a organizmoch. Preto sú to zložky s kľúčovým významom pri zlepšovaní nutričných 

a poľnohospodárskych vlastností plodín. Proteíny sú často organizované do 

multiproteínových komplexov, ktoré často fungujú ako molekulárne spúšťače rôznych 

procesov a sú lokalizované v špecializovaných bunkových organelách.  
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Svet proteínov je preto veľmi komplexný. V dôsledku existencie alternatívnej transkripčnej 

iniciácie a alternatívneho zostrihu, expresia jedného génu môže vyústiť do niekoľkých 

trankriptov. Navyše transkript môže byť prepísaný aj do viacerých proteínov ako dôsledok 

alternatívnej iniciácie translácie. Proteíny môžu byť ďalej modifikované pomocou rôznych 

postranslačných modifikácií, z ktorých mnohé majú regulačnú funkciu ako napríklad 

fosforylácia. Pri takejto vysokej úrovni komplexnosti, analýza proteínov vo veľkom rozsahu, 

ktorou sa proteomika zaoberá, je nevyhnutná k ďalšiemu pokroku vo  výskume rastlín.  Slovo 

„proteomika“ bolo prvýkrát spomenuté v roku 1996 Marcom Wilkinsom, ktorý bol v tom čase 

doktorandom na Macquarie Univerzite v Austrálii ako proteínová alternatíva ku „genomike“ 

(Wilkins a kol., 1996). Proteomika sa môže definovať ako „postgenomická metóda“, pretože 

úspech pri identifikácii proteínov je závislý na kompletnosti genomických sekvencií 

a charakterizácií individuálnych proteínov. Proteomika má za cieľ analýzu celého proteómu, 

čiže súboru všetkých proteínov nachádzajúcich sa v organizme alebo v danej biologickej 

vzorke. Získanie takejto informácie poskytne komplexný pohľad metabolických procesov 

prebiehajúcich v skúmanom organizme.  

1.2 Kvitnúce rastliny 

Kvitnúce rastliny sú považované za  najvyvinutejšie rastlinné formy na Zemi. Kľúčovou fázou 

v životnom cykle týchto rastlín je formovanie reprodukčnej mašinérie, ktorá vyústi 

do produkcie semien. Kvety môžu byť obojpohlavné s tyčinkami a piestikmi alebo 

jednopohlavné, ak má kvet iba tyčinky (samčie) alebo piestik (samičie) (Barrett, 2010). 

Kališné lístky zatvoria kvet do kalichu. Vnútri kališných lístkov sú korunné lupienky, ktoré 

tvoria okvetie (Zik & Irish, 2003). Vnútri okvetia sú tyčinky, ktoré pozostávajú z nitky a z 

peľnice. V strede kvetu je samičí reprodukčný orgán – piestik, ktorý pozostáva z blizny, 

čnelky a semenníka, kde sú uložené vajíčka. 

Životný cyklus kvitnúcich rastlín sa začína tvorbou diploidného kvetu. V rámci tyčinky sa 

v peľnici tvoria haploidné mikrospóry. Mikrospóry sa ďalej mitoticky delia a vznikajú peľové 
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zrná (Singh & Bhalla, 2007, Borges a kol., 2008). V rámci vývinu vajíčka, megasporocyt 

prostredníctvom meiózy vytvorí štyri haploidné megaspóry. Tri z nich zvyčajne degenerujú 

a štvrtá sa vyvinie prostredníctvom mitózy v zrelý zárodočný miešok. Pri vstupe peľového 

vrecúška do zárodočného mieška, jedna zo spermatických buniek splynie s vajcovou bunkou 

a vytvorí diploidnú zygotu. Spojením druhej spermatickej bunky s centrálnym diploidným 

jadrom zárodočného mieška vzniká triploidný endosperm (Dumas & Rogowsky, 2008). 

Hlavná funkcia endospermu je poskytovať výživu embryu počas klíčenia (Sabelli & Larkins, 

2009). Embryo sa vyvíja vnútri zárodočného mieška. Z obalu vajíčka sa neskôr vyvinie 

semenný obal a zo zrelého semenníka sa vyvinie plod. Následne semená vyklíčia 

a vyprodukujú novú rastlinu, pri ktorej sa tento reprodukčný cyklus zopakuje. V posledných 

rokoch sa zaznamenal zvýšený záujem o aplikovanie proteomiky pri štúdiu reprodukcie 

rastlín (Hochholdinger a kol., 2006). V našom prehľadnom článku publikovanom v roku 2011 

v časopise Sexual Plant Reproduction sme zhodnotili relatívne malé množstvo literatúry 

súvisiacej s proteomickými analýzami reprodukcie kvitnúcich rastlín od kvetu po semeno 

a navrhli sme ďalšie smery pre ďalší rozvoj týchto analýz (Miernyk a kol., 2011 - príloha 8.1).  

1.3 Semená 

V semene je uzavreté embryo a nutričné látky potrebné pre prvé fázy klíčenia vo forme 

endospermu. Semená sú bohaté na proteíny a už boli objektom viacerých analýz s použitím 

hmotnostnej spektrometrie (MS). Zásobné bielkoviny (SSP), boli intenzívne študované počas 

uplynulých dekád bunkovými biológmi. Ale aj napriek tomu veľa komplikovaných aspektov 

ich syntézy a úlohy stále nie je uspokojivo objasnených. Súčasné štúdie sa uberajú smerom 

ich interakcie s inými proteínmi, ich postranslačnými modifikáciami a funkciou v rámci 

širšieho  metabolizmu.  

Vývin semena je charakterizovaný troma hlavnými fázami: embryogenéza, dozrievanie 

semena (alebo niekedy referované ako vypĺňanie semena – seed filling) a desikácia semien 

(Angelovici a kol., 2010). Počas embryogenézy sa oplodnená vajcová bunka mnohonásobne 
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mitoticky delí a následne diferencuje za vzniku plne vyvinutého embrya. Syntéza zásobných 

látok prebieha počas dozrievania semena, ktoré je charakterizované rýchlou expanziou 

buniek, stratou centrálnej vakuoly a formovaním zásobných štruktúr vrátane vakuol na 

uskladnenie proteínov (PSV) a olejových teliesok (OB) na uskladnene tiacylglycerolov 

(Napier a kol., 1996). Počas 14-28 dní je typicky embryogénna bunka transformovaná na 

bunku zloženú hlavne z PSV a OB. Táto transformácia, geneticky a časovo programovaná,  

je napojená na produkciu metabolických prekurzorov ako napríklad aminokyselín alebo 

malonyl –CoA. Iba malá odchýlka od metabolickej syntézy týchto látok môže spôsobiť 

niekedy až dramatické zmeny. Napríklad, nadmerná expresia biotínovej podjednotky acetyl-

CoA karboxylázy (ACCease), čo je dôležitý krok v syntéze mastných kyselín, vyústila do 

produkcie bezbiotínového komplexu ACCeasy (v dôsledku zvýšenej požiadavky na biotín) 

a 23% menšieho obsahu triacylglycerolov v semenách modelovej rastliny Arabidopsis 

thaliana (Thelen & Ohlrogge, 2002). My sme podrobili túto mutantnú rastlinu systémovej 

analýze s využitím transkriptomických a proteomických postupov a zistili sme neočakávané 

zmeny na globálnej úrovni syntézy proteínov. Tieto výsledky sme publikovali v časopise 

Plant Physiology (Chen a kol., 2009 - príloha 8.2).   

Aj napriek tomu, že olej a proteíny sú hlavné zložky semien (napríklad, repka olejná, sója 

alebo slnečnica), polysacharidy ako napríklad škrob (amylóza a amylopektín) sú hlavné 

komponenty semien trávnatých plodín (Eastmond & Graham, 2001, James a kol., 2003). 

Okrem rozdielov v metabolizme jednotlivých rastlín, aj vývin semena je rozdielny medzi 

jednotlivými rastlinnými druhmi. Týka sa to hlavne procesu akumulácie rezervných látok 

(Bewley, 1994). Pri semenách niektorých rastlín (arábovka alebo sója) sa zásobné látky 

akumulujú hlavne v embryu. Ale pri semenách rastlín, ako sú ricín alebo obilniny, sa zásobné 

látky ukladajú hlavne v endosperme. Napriek takýmto odlišnostiam, väčšina omických štúdií 

sa zamerala na akumuláciu zásobných látok pri semenách rastlín akumulujúcich zásobné 

látky prevažne v embryu.  Semená a ich zásobné látky majú dôležitú úlohu nie iba v ľudskej 

a zvieracej výžive, ale sú aj dôležitým zdrojom surovín pre priemysel. Je preto dôležité 
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porozumieť a ďalej rozvíjať zdroje na systematickú charakterizáciu semien.  Toto úsilie sme 

zhrnuli v prehľadnom článku, ktorý sme publikovali v roku 2011 v časopise Journal of 

Proteomics (Miernyk & Hajduch, 2011 - príloha 8.2).  

Pre úplnosť je potrebné spomenúť, že rozmnožovací cyklus rastlín zahrňujúci semená nie je 

jediný. Existuje aj alternatívny spôsob – somatická a gametická embryogenéza založená na 

fenoméne totipotencie. Totipotencia sa definuje ako schopnosť rastlinnej bunky vygenerovať 

celú rastlinu. Okrajovo sme sa venovali aj tomuto fenoménu a výsledky sme publikovali 

v roku 2014 v časopise Journal of Proteomics, kde sme navrhli pracovný model pre rastlinnú 

totipotenciu, ktorý je znázornený na obrázku 1 (Varhaníkova, 2014 - príloha 8.2). 

 

Obrázok 1. Pracovný model pre rastlinnú totipotenciu založený na výsledkoch proteomických analýz 

(Varhaníkova, 2014 - príloha 8.2) 

Jeden aspekt navrhnutého modelu poukazuje na to, že zmeny v abundancii proteínov 

asociovaných s biosyntézou pyruvátu a supresiou embryogénnych génov môžu byť 

zodpovedné za rozdiely medzi embryogénnym (EC) a neembryogénnym (NEC) kalusom 

(Varhaníkova, 2014 - príloha 8.2). V článku taktiež hodnotíme možnosť, že zmeny 

v rovnováhe signálnych molekúl môžu taktiež prispieť k rozdielom medzi EC a NEC. 
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1.4 Proteomika a jej metódy 

1.4.1  Elektroforéza proteínov 

Proteomika je široká vedecká disciplína, ktorá je veľmi závislá od vhodných  prístrojov 

a ktorá sa rýchlo rozvíja od jej založenia pred približne dvadsiatimi rokmi. Proteomické 

analýzy začínajú prípravou vzorky. Proteínový extrakt by mal obsahovať ideálne všetky 

proteíny vo vzorke bez kontaminácie inými molekulami. Jednorozmerná gélová elektroferéza 

(1-DE) je používaná laboratórna technika na separovanie proteínov, ktorá môže byť buď 

preparatívna alebo analytická. Táto metóda separuje proteíny na základe ich molekulovej 

hmotnosti (MW).  Čoskoro však začalo byť zrejmé, že 1-DE nie je schopná dostatočne 

separovať proteíny obsiahnuté vo vysokokomplexných extraktoch. Z toho dôvodu 

dvojrozmerná elektorforéza bola predstavená v roku 1975 (O'Farrell, 1975, Klose, 1975). 

Táto technika separuje proteíny počas dvoch oddelených krokov. Prvý krok je izoelektrická 

fokusácia, kde sa proteíny separujú na základe ich izoelektrického bodu (pI). V druhom kroku 

sa proteíny separujú na základe MW, podobne ako pri 1-DE. Táto technika dokáže 

separovať tisíce proteínov. Navyše, pri každom proteíne môže byť stanovená aj jeho pI 

a MW hodnota. Aj napriek tomu bola 2-DE dlhé roky v úzadí hlavne kvôli slabej 

reprodukovateľnosti výsledkov. Reprodukovateľnosť výsledkov 2-DE sa dramaticky zlepšila 

zavedením prúžkov s imobilizovaným pH gradientom (IPG) (Corbett a kol., 1994). Prítomnosť 

imobilizovaného pH gradientu je veľmi dôležitá, pretože pod vplyvom elektrického prúdu, 

proteíny migrujú do polohy v IPG, kde ich náboj bude nulový. Proteín s negatívnym nábojom 

bude migrovať k anóde a nakoniec sa jeho migrácia v gradiente zastaví na mieste, kde už 

nebude mať náboj. Podobne proteín s kladným nábojom bude migrovať ku katóde. V 

prípade, že by proteín pomocou difúzie opustil miesto, kde má nulový náboj, získa náboj 

a automaticky migruje späť na miesto. Po ukončení izoelektrickej fokusácie, proteíny v IPG 

prúžku musia byť denaturované, redukované a alkylované. Potom sú IPG prúžky umiestnené 

na SDS-PAGE gél a elektroforéza na separovanie proteínov na základe MW môže byť 

spustená (Rabilloud, 2002, Rehm, 2006). Na vizualizáciu proteínov sa používa viacero 
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vizualizačných metód. Najpopulárnejšie je vyfarbovanie pomocou koloidnej modrej 

Coomassie (Neuhoff a kol., 1988), ktorá poskytuje dobrú citlivosť a vynikajúcu kompatibilitu 

s metódami MS, ktoré sa požívajú na identifikáciu proteínov. Následné vyhodnocovanie 

a kvantifikácia proteínových škvŕn obsiahnutých v 2-DE géloch sa vykonáva pomocou 

počítačových programov, ako napríklad ImageMaster alebo PDQuest. 

1.4.2 Hmotnostná spektrometria  

Po tom, ako sú proteíny separované, či už 1-DE alebo s 2-DE, musia byť príslušné kúsky 

gélu obsahujúce proteíny poštiepené „v géli“ endopeptidázou za účelom ich identifikácie 

pomocou MS  (Jensen a kol., 1999). Proteínová identifikácia pomocou MS je založená na 

poznatku, že endopeptidázy štiepia proteín na špecifických miestach (Adams a kol., 1999). 

Aj napriek tomu, že sú známe stovky rôznych endopeptidáz, iba malé množstvo môže byť 

použité pri identifikácii proteínov.  Hlavné kritérium pre výber bola ich dobrá charakterizácia, 

dostupnosť vo veľkých množstvách a vysokej čistote. Najčastejšie sa používa trypsín, ktorý 

hydrolyzuje proteíny na C-konci aminokyselín agrinínu a lysínu, okrem prípadov, keď 

aminokyselina prolín je na C-konci. Kúsky gélu s vyfarbenými proteínmi sú najprv odfarbené, 

redukované a alkalyované predtým, ako sa začnú štiepiť „v géli“ pomocou trypsínu. Po tom, 

ako je štiepenie ukončené, vzniknuté peptidy sú z gélových kúskov vyeluované. Pre analýzu 

proteínov pomocou „bezgélovej“ proteomiky sa proteíny štiepia priamo „v roztoku“ pred ich 

separáciou (Wolters a kol., 2001). Kvapalinová chromatografia na reverznej fáze (RP-LC) je 

najčastejšia metóda používaná na separáciu peptidov pred MS. Peptidy sa absorbujú na 

hydrofobickom povrchu zloženého z poréznych silikónových častíc obalených v n-alkylovom 

reťazci. Vzorka je potom eluovaná pomocou zvyšujúcej sa koncentrácie acetonitrilu. 

Hmotnostná spektrometria môže, v princípe, sekvenovať akýkoľvek proteín, ale s veľkosťou 

molekuly narastá aj zložitosť samotnej analýzy a vyhodnocovania. Z toho dôvodu je dôležité 

proteíny pred MS najprv poštiepiť na peptidy.  
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Hmotnostný spektrometer vo všeobecnosti pozostáva z ionizačného zdroja, analyzátora 

hmotnosti a detektora. Ionizačný zdroj je oblasť prístroja, kde sa vzorka je ionizuje buď 

pozitívnym alebo negatívnym nábojom. Analyzátor hmotnosti smeruje vzniknuté nabité ióny 

cez detektor, kde sa zmeria pomer náboja a hmotnosti (m/z). V súčasnosti je 

najpoužívanejšie spojenie kvapalinovej chromatografie s hmotnostným spektrometrom 

schopným fragmentácie detegovaných iónov tzv. MS/MS. Tento typ prístroja je postavený na 

separácii peptidov pomocou LC, ktorá je priamo napojená na MS/MS a označuje sa LC-

MS/MS. V tomto prípade sa používa tzv. elektrosprej (ESI) ako ionizačný zdroj. Princíp 

elektrospeju je v tom, že roztok obsahujúci peptidy prechádza pod vysokým napätím cez 

kapiláru, na konci ktorej sa rozprašuje a kde dochádza k ionizácii (Alexandrov, 1984). Pri 

veľmi malých prietokoch sa táto metóda nazýva nanosprej (NSI). Týmto spôsobom 

ionizované peptidy vstupujú do MS/MS prístroja, kde sa nameria hodnota ich m/z. Vo 

všeobecnosti sa pri tomto type ionizácie používajú MS/MS prístroje založené na princípe 

iónovej pasce (IT), triple quadrupól (QQQ) a kombinácie kvadrupólu a detektora „time-of-

flight“ (Q-TOF).  

1.4.3 Bioinformatika 

Po získaní MS/MS dát sa môže použiť buď „de novo“ sekvenovanie alebo prehľadávanie dát 

oproti databázam pomocou prehľadávacích programov. Väčšinou sa použije druhá možnosť 

a „de novo“ sekvenovanie sa vyberie iba vtedy, keď príslušné spektrum nie je možné 

identifikovať porovnávaním s databázami. Na použite „de novo“ sekvenovania je ale 

potrebné mať kompletné MS/MS spektrum, ktoré musí obsahovať všetky fragmenty, čo sa 

ale v realite stáva ani nie v 10% prípadov. Väčšina MS/MS spektier je nekompletná. Vďaka 

tomu, že databázy obsahujú veľké množstvo dát, je možné peptidovú sekvenciu získať 

porovnávaním s databázami. Takto je možné spracovať veľké množstvo dát, aj 

nekompletných spektier. K tomu účelu slúžia viaceré prehľadávacie programy, ako napríklad 

SEQUEST (Yates a kol., 1995a, Yates a kol., 1995b). V princípe sa porovnávajú spektrá 
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získané meraním vzorky s teoretickými spektrami, ktoré sú generované prehľadávacím 

programom na základe známych proteínových sekvencií obsiahnutých v databázach.   
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2  Ciele práce 

Vývinové procesy pri rastlínách sú detailne popísané.  Stále ale máme medzery 

v porozumení jeho regulácie. Napríklad, aké metabolické procesy a kedy sú aktívne počas 

vývinu semena? Aká je regulácia procesov ovplyvňujúcich množstvo proteínov, oleja alebo 

škrobu v zrelých semenách? Vedeli by sme modifikovať vývin semena tak, aby sme získali 

zrelé semeno so zvýšeným obsahom oleja alebo inou skladbou proteínov? Odpovede na 

všetky tieto otázky nás iba čakajú a môžu mať výrazne pozitívne dopady na 

poľnohospodárstvo.  

Proteomika, postgenomická metóda schopná kvantitatívnej analýzy stoviek proteínov, prešla 

od roku 2000 búrlivým vývojom. Tento vývoj išiel ruka v ruke s technologickým pokrokom, 

hlavne v oblasti hmotnostnej spektrometrie, ktorá slúži na identifikáciu a kvantifikáciu 

proteínov.  Proteomika sa javí ako ideálna metóda, pomocou ktorej by bolo možné presne 

ocharakterizovať množstvá proteínov a ich zmeny počas vývinu semena. Mohla pomôcť aj 

pri špecifikácii zmien počas vývinu semena, ku ktorým pravdepodobne dochádza pri 

adaptácii rastlín na rôzne environmentálne faktory. Tieto zmeny totiž často 

vyústia  v zmenené zloženie zásobných látok zrelých semien (Stevenson a kol., 2012). 

Takéto vedomosti by mohli byť dôležité pri následnom výskume zmien zvýšenia obsahu oleja 

alebo proteínov v zrelých semenách. Tieto myšlienky sú zhrnuté do nasledovných hlavných 

cieľov predloženej práce: 

1. Výskum molekulárnej fyziológie vývinu semena pomocou charakterizácie akumulácie 

proteínov a ich zmien počas vývinu semien olejných rastlín 

2. Výskum obsahu klinicky relevantných proteínov zrelého semena a možnosti 

ovplyvnenia ich zloženia 

3. Výskum zmien v molekulárnej fyziológii semien použitím proteomickej metodiky 

pri rastlínách adaptujúcich sa na rádioaktívne prostredie v okolí Černobyľskej jadrovej 

elektrárne na Ukrajine 
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3   Materiál a metodiky 

3.1 Rastlinný materiál  

Rastliny sóje (Glycine max L., odroda Maverick) a ricínu (Ricinus communis) sme pestovali 

v skleníku v meste Columbia, Missouri v USA za nasledovných podmienok: 16 hodín svetlo / 

8 hodín tma; 26°C cez deň a 21°C v noci. Rastliny sme hnojili raz za dva týždne umelým 

hnojivom (15% dusíka, 30%fosforu a 15%draslíka). Nezrelé bôby boli zbierané z štádiách 2, 

3, 4, 5 a 6 týždňov po kvitnutí vždy medzi 13:00 a 15:00 hodinou. 

Rastliny repky olejnej (Brassica napus, odroda Reston) a arábovky (Arabidopsis thaliana, 

odroda Columbia) sme pestovali v rastovej komore (svetelný cyklus: 16 hodín svetlo /  8 

hodín tma; 23 °C cez deň a 20°C v noci; 50% vlhkosť; 8000 LUX intenzita svetla). Nezrelé 

semená repky olejnej sme zberali presne 2, 3, 4, 5 a 6 týždňov po kvitnutí v prostriedku 

svetelného cyklu. Nezrelé semená arábovky sme zbierali 5, 7, 9, 11 a 13 dní po kvitnutí 

v prostriedku svetelného cyklu medzi 11:00 a 14:00 hodinou.  

Na analýzu klinicky relevantných proteínov obsiahnutých v pšeničnom zrne sme použili 

chlebovú odrodu Viginta, ktorú sme získali od firmy Selekt Bučany.  

Na výskum zmien v molekulárnej fyziológii rastlín adaptujúcich sa na rádioaktívne prostredie 

v blízkosti Černobyľskej jadrovej elektrárne na Ukrajine sme použili sóju (Glycine max L. 

Merr.; odroda Soniachna) a ľan (Linum ussitatissimum, L.; odroda Kyivskyi). Semená sme 

vysadili do experimentálnych plôch v Černobyľskej oblasti (obrázok 2) v roku 2007. 

Rádioaktívna experimentálna plocha obsahuje 20650±1050 Bq.kg-1 137Cs a celkovo 

5180±550 Bq.kg-1 90Sr. Nerádioaktívna, kontrolná, plocha obsahuje 1414±71 Bq.kg-1 137Cs 

a celkovo 550±55 Bq.kg-1 90Sr. Pôda v obidvoch experimentálnych plochách obsahuje 2.5% 

organických častíc, má pH 5.5 a elektrickú konduktivitu 0.20 dS.m-1. Nezrelé sójové bôby 

sme zbierali 4, 5 a 6 týždňov po kvitnutí. Nezrelé semená repky olejnej sme zbierali 2, 4 a 6 

týždňov po kvitnutí.  
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Obrázok 2. Mapa umiestenia experimentálnych plôch v Černobyľskej oblasti. Rádioaktívna 

experimentálna plocha je umiestená približne 5 km od Černobyľskej jadrovej elektrárne a kontrolná, 

nerádioaktívna experimentálna plocha je lokalizovaná priamo v meste Černobyľ. 

3.2 Stanovenie celkového oleja a zloženia mastných kyselín 

Celkový olej sme stanovili pomocou extrakcie s dietyeterom a za pomoci Soxhletovho 

extraktora, ako sme opísali v článku publikovanom v PLOS ONE (Klubicová a kol., 2012a). 

Mastné kyseliny sme stanovili pomocou hexánovej extrakcie a analýzy pomocou GC-MS 

hmotnostného spektrometra, ako sme detailne popísali v práci publikovanej v Plant 

Physiology (Hajduch a kol., 2006) 
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3.3 Extrakcia, stanovenie proteínov, dvojrozmerná elektroforéza a vyhodnocovanie 

proteínových gélov 

Proteíny z vyvíjajúcich sa a zrelých semien sóje, ľanu, repky olejnej, ricínu a arábovky sme 

izolovali podľa Hurkmana a Tanaku (Hurkman & Tanaka, 1986) s modifikáciami, ako sme 

detailne opísali v práci analýzy vývinu sójového bôbu publikovanej v Plant Physiology 

(Hajduch a kol., 2005).  

Proteíny zo zrelých pšeničných zŕn sme extrahovali podľa van der Broecka (van den Broeck 

a kol., 2009). Aby sme zamedzili závislosti výsledkov na rozdielnosti jednotlivých pšeničných 

zŕn vo vzorke, 1 kg  zŕn sme premiešali a rozdelili na štyri časti. Každá časť sa ďalej rozdelila 

na päť 50g častí, ktoré sme pomleli na elektrickom mlynčeku. Proteíny sme extrahovali 

z pomletých zŕn pomocou 50% vodného izopropanolu po dobu 30 minút pri izbovej teplote za 

stáleho mixovania, ako sme opísali v našej práci publikovanej v Journal of Proteomics 

(Uvačková a kol., 2013a). Koncentráciu proteínov sme stanovovali podľa Bradforda 

(Bradford, 1976). Kvantifikáciu proteínov sme vykonávali v biologickom triplikáte s použitím 

hovädzieho sérového albumínu (BSA) ako štandardu. 

Za účelom analýzy proteínov pomocou 2-DE proteínový sme pelet resuspendovali v 1 ml 

nanášacieho pufru (8 M močoviny, 2 M tiomočoviny, 2% CHAP a 2% Triton X-100, 50 mM 

DTT) pomocou vortexu 1 hodinu. Nerozpustené zložky sme odstránili centrifugáciou pri 

14000g po dobu 20 minút a postupovali ako je to detaile popísané v našej práci publikovanej 

v Plant Physiology (Hajduch a kol., 2005).  

Proteínové gély sme vyhodnocovali pomocou programu ImageMaster, ako je to podrobne 

opísané v našich prácach (Hajduch a kol., 2006, Klubicová a kol., 2012a) 

3.4 Identifikácia proteínov pomocou hmotnostnej spektrometrie 

Proteíny zo štúdie vývinu sójového bôbu  sme identifikovali pomocou mapovania hmotností 

peptidov (PMF) (MALDI-TOF, Voyager-DE Pro, Applied Biosystems, Foster City, CA) tak, 

ako sme to detailne opísali v práci (Hajduch a kol., 2005).  Proteíny zo štúdii vývinu semena 
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repky olejnej, ricínu a arábovky sme identifikovali pomocou tandemovej hmotnostnej 

spektrometrie (MS/MS) v kombinácii s kvapalinovou chromatografiou (LC-MS/MS, 

ProteomeX LTQ, Thermo-Finnigan). 

Pri analýze semien zozbieraných v rádioaktívnej Černobyľskej oblasti, sme proteíny 

identifikovali pomocou MS/MS a dátovo-nezávislej analýzy (MSE) v kombinácii 

s kvapalinovou chromatografiou (LC-MS/MS, Q-TOF Premier, Waters, U.K.), tak ako sme to 

detailne popísali v našich prácach (Danchenko a kol., 2009, Klubicová a kol., 2010). 

Kvantitatívne stanovenie proteínov počas experimentv s klinicky relevantnými proteínmi 

pšeničného zrna sme vykonali pomocou MSE (Q-TOF Premier, Waters, U.K.), ako sme to 

uviedli v našich prácach (Uvačková a kol., 2013b, Uvačková a kol., 2013a). 

3.5 Bioinformatické a štatistické spracovanie dát 

Dáta získané hmotnostnou spektrometriou PMF sme prehľadávali pomocou MS-Fit 

programu  Protein Prospectora cez Proteomics Solution I bioinformatickú platformu oproti 

UniGene databáze obsahujúcej sójové sekvencie (Hajduch a kol., 2005). Dáta získané 

pomocou MS/MS  s prístrojom ProteomeX LTQ sme prehľadávali pomocou prehľadávacieho 

programu SEQUEST cez BioWorks bioinformatickú platformu oproti National Center for 

Biotechnology Information (NCBI) a TIGR databázam obsahujúcich sekvencie repky olejnej 

(Hajduch a kol., 2006), prepísaný genómom ricínu (Houston a kol., 2009) a NCBI databáze 

obsahujúcej sekvencie arábovky (Hajduch a kol., 2010). 

Dáta MS/MS získané prístrojom Q-TOF Premier sme spracovali pomocou prehľadávacieho 

algoritmu IDENTITY cez ProteinLynx Global Server bioinformatickú platformu oproti NCBI 

databáze obsahujúcej sójové sekvencie (Danchenko a kol., 2009). Dáta získané pomocou 

MSE sme taktiež spracované pomocou IDENTITY a ProteinLynx Global Server ale za 

použitia UniGene sójovej databázy (Klubicová a kol., 2012a), UniProt databázy obsahujúcej 

ľanové sekvencie a sekvencie arábovky (Klubicová a kol., 2010) a ľanovej databázy 

obsahujúcej sekvencie získané z NCBI, UniProt a Phytozome (Klubicová a kol., 2013). 
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Vnútrobunečnú lokalizácia identifikovaných proteínov sme špecifikovali pomocou 

bioinformatických programov TargetP, iPSORT a Predotar, ako sme to podrobne popísali 

v našich prácach (Hajduch a kol., 2006, Klubicová a kol., 2013). 

Štatistické modelovanie zhodnosti vývinových profilov trankriptov a korešpondenčných 

proteínov sme vykonávali pomocou lineárneho modelovania a neparametrických metód ako 

je to podrobne opísaná v článku publikovanom v Plant Physiology (Hajduch a kol., 2010).  

3.6 Izolácia, amplifikácia RNA a technika DNA čipov 

Izoláciu RNA sme vykonali pomocou RNeasy plant mini kit (Quaigen) ktorú sme následne 

bola amplifikovali pomocou MessageAmp II-Biotin aRNA amplifikačného kitu (ambion). Pre 

techniku DNA čipov (microarray) sme  použili Arabidopsis ATH1 génové čipy (Affymetrix). 

Dáta sme snímali pomocou Genechip scanner 3000. Podrobný popis sme uviedli v našej 

práci publikovanej v Plant Physiology (Hajduch a kol., 2010). 
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4 Zhrnutie výsledkov 

Primárny cieľ práce je charakterizovať proces vývinu semena. Základné výsledky sme 

zosumarizovali do šiestich pôvodných vedeckých prác uverejnených vo vedeckom časopise 

Plant Physiology. Výskum obsahu klinicky relevantných proteínov zrelého semena a 

možnosť ovplyvnenia ich zloženia sme zhrnuli do troch vedeckých prác publikovaných v 

časopisoch Journal of Agricultural and Food Chemistry, Journal of Proteome Research a 

Journal of Proteomics. Tieto výsledky položili nevyhnutný teoretický a experimentálny základ 

na výskum zmien v molekulárnej fyziológie semien pri rastlinách rastúcich v rádioaktívnej 

Černobyľskej oblasti. Černobyľský výskum tvorí súbor šiestich pôvodných vedeckých prác 

publikovaných v časopisoch  Journal of Proteome Research, Journal of Proteomics, 

Environmental Science and Technology, PLOS ONE a Phytochemistry.  

4.1 Molekulárna fyziológia vývinu semena 

Táto sekcia je tvorená súborom šiestich prác publikovaných v časopise Plant Physiology, 

ktoré sa zaoberajú molekulárnymi procesmi odohrávajúcimi sa pri vývine semien olejných 

rastlín, sóje (Glycine max), repky olejnej (Brassica napus), ricínu (Ricinus communis) a 

arábovky (Arabidopsis thaliana), ktorá taktiež patrí medzi olejné rastliny a zároveň slúži aj 

ako modelová rastlina. Pri týchto analýzach sa použila veľmi podobná metodika, čo neskôr 

umožnilo priame porovnanie molekulárnych aspektov vývinu semien pri spomenutých 

rastlínách.  Okrem spomenutých výsledkov túto sekciu tvorí taktiež súbor troch prác, ktoré sa 

zaoberajú výskumom alergénnych proteínov obsiahnutých v pšeničnom zrne a v arašidoch. 

V rámci týchto štúdií sme vyvinuli vysokoúčinnú metódu na stanovenie klinicky relevantných 

proteínov obsiahnutých v pšeničnom zrne. Taktiež sme sa pokúsili o vytvorenie arašidov bez 

hlavných alergénov. 

4.1.1 Vývin sójového bôbu 

Vývin sójového bôbu sme charakterizovali pri nezrelých bôboch zozbieraných  2, 3, 4, 5 a 6 

týždňov po kvitnutí. Použili sme vysokoúčinnú proteomickú techniku založenú na kombinácii 
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2-DE a hmotnostnej spektrometrie. Celkovo sme identifikovali 422 proteínov, ktoré sme 

zatriedili do 14 metabolických skupín. Najviac zastúpené boli proteíny asociované 

s metabolizmom, zásobnými látkami, transportom metabolitov a obranou voči patogénom. 

Celkovo sme pozorovali znižovanie abundancie metabolických proteínov a zvyšovanie 

abundancie zásobných proteínov počas vývinu bôbu (Hajduch a kol., 2005 - príloha 8.3). 

V tejto práci sme vyvinuli charakterizáciu proteínov pomocou expresných vývinových profilov. 

V ďalšej práci sme tieto analýzy rozšírili za použitia modifikovanej proteomickej techniky 

založenej aj na „bezgélovej“ proteomike. Týmto spôsobom sme rozšírili počet 

identifikovaných proteínov až na číslo 478 (Agrawal a kol., 2008 - príloha 8.3).  Analýza 

týchto výsledkov ukázala, že iba 70 proteínov bolo nájdených aj pri 2-DE a „bezgélovej“ 

proteomike, čo naznačuje, že tieto dve proteomické techniky sú komplementárne a navzájom 

sa doplňujú.  

4.1.2 Vývin semena repky olejnej 

Vývin semena repky olejnej sme charakterizoval pri nezrelých semenách zozbieraných 2, 3, 

4, 5 a 6 týždňov po kvitnutí (Hajduch a kol., 2006 - príloha 8.4). Po vyizolovaní proteínov 

a ich analýze pomocou 2-DE elektroforézy expresné profily sme zostrojili pre celkovo 794 

proteínových 2-DE škvŕn. Pomocou hierarchického klastrovania sme identifikovali 12 

expresných trendov počas vývinu semena repky olejnej.  Následne pomocou LC-MS/MS 

sme identifikovali 289 individuálnych proteínov, ktoré sme zatriedili do 14 funkčných 

kategórií. Najviac boli zastúpené proteíny  asociované s energiou a metabolizmom. Výsledky 

poukazujú na koordinovanú expresiu proteínov počas vývinu semena (obrázok 3). Tieto 

výsledky taktiež poukazujú na to, že metabolické využitie cukru od glukózy po koenzým 

A a jeho acylové deriváty sa uskutočňuje počas vývinu semena ako spolupráca cytosolickej 

a plastidovej glykolýzy a taktiež poukazujú na postrankripčnú reguláciu enzýmov na tejto 

biochemickej dráhe (Hajduch a kol., 2006 - príloha 8.4).  
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Obrázok 3. Metabolické dráhy asimilácie uhlíka počas vývinu semena repky olejnej (Hajduch a kol., 

2006 - príloha 8.4). Identifikované proteíny sú znázornené na príslušných metabolických dráhach.  

Grafy znázorňujú abundanciu proteínov vyjadrenú v relatívnom objeme príslušnej 2-DE škvrny. 

Prerušovaná čiara je použitá v prípade, keď nebol identifikovaný proteín na zodpovedajúcej 

metabolickej dráhe. Skratky pre enzýmy: SuSy, syntetáza sacharózy;  UGP, uridín difosfát glukóza 

pyrofosforyláza; PGM, fosfoglukomutáza; PGI, fosfoglukóza izomeráza; PFK, pyrofosfatáza(závislá) 

fosfofruktokináza; FBA, fruktóza bisfosfát aldoláza; GAPDH, glyceraldehyd-3-fosfát dehydrgenáza; 
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TPI, triózafosfát izomeráza; PGK, fosfoglycerát kináza; iPGAM, 2,3-bisfosfoglycerát(nezávislá) 

fosfoglycerát mutáza; PRK, fosforibulokináza; RuBisCo, ribuláza-1,5-bisfosfát karboxyláza; PK, 

pyruvát kináza; PDH, pyruvát dehydrogenáza. 

Skratky pre metabolity: UDP-G, uridín difosfát glukóza; G-1-P, glukóza-1-fosfát; G-6-P, glukóza-6-

fosfát; F-6-P, fruktóza-6-fosfát; F-1,6bisP, fruktóza 1,6-bisfosfát; GAP, glyceraldehyd 3-fosfát; DHAP, 

dihydroacetón fosfát; 1,3-bis PGA, kyselina 1,3-bisfosfoglycerová; 3-PGA, kyselina 3-fosfoglycerová; 

2-PGA, kyselina 2-fosfoglycerová; PEP, fosfoenolpyruvát. 

4.1.3 Vývin semena ricínu 

Vývin semena ricínu sme skúmali podobným spôsobom. Nezrelé semená sme zozbierali 2, 

3, 4, 5 a 6 týždňov po kvitnutí a analyzovali s 2-DE v kombinácii s vyfarbovaním 

florescenčnými farbičkami „Cy-Dye“. Táto kombinácia techník umožnila stanoviť expresné 

profily pre 660 proteínových 2-DE škvŕn, z ktorých sme identifikovali 522 proteínov pomocou 

hmotnostnej spektrometrie (Houston a kol., 2009 - príloha 8.5). Väčšina identifikovaných 

proteínov bola spojená so zásobnými látkami, energiou a metabolizmom. Podobnosť 

s výskumom vývinu sójového bôbu (Agrawal a kol., 2008 - príloha 8.3) a semena repky 

olejnej (Hajduch a kol., 2006 - príloha 8.3) umožnila vzájomné porovnanie metabolickej 

dráhy asimilácie uhlíka. Porovnaním výsledkov sme odhalili rozdiely v abundancii viacerých 

dôležitých enzýmov spojených s rôznymi krokmi glykolytickej metabolickej dráhy (obrázok 4). 

Napríklad, pri vývine ricínového semena sa detegovalo väčšie množstvo izoforiem dôležitého 

glykolytického enzýmu enoláza, v porovnaní s vývinom sójového bôbu alebo semena repky 

olejnej. Tieto výsledky poukazujú na to, že metabolizmus uhlíka a produkcia ATP a NADPH 

sa pri vývine ricínového semana líši od vývinu semien sója repky olejnej (Houston a kol., 

2009 - príloha 8.5). 
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Obrázok 4. Charakterizácia asimilácie uhlíka počas vývinu semena olejných rastlín ricínu (C), sóje (S) 

a repky olejnej (B) (Houston a kol., 2009 - príloha 8.5). Znázornené sú proteíny ktoré sa zúčastňujú 

metabolických reakcií degradácie sacharózy. Čísla pri grafoch znázorňujú počet identifikovaných 

proteínov. Čísla na grafoch umiestnené vľavo znázorňujú maximálnu hodnotu relatívneho objemu 

príslušnej 2-DE škvrny. Neprerušované čiary znázorňujú metabolické dráhy pri ktorých boli 

identifikované proteíny v paralérnych štúdiách ricínu, sóje a repky olejnej. Prerušované čiary 

znázorňujú metabolické dráhy, pri ktorých neboli identifikované proteíny.  

Skratky pre enzýmy: SuSy, syntetáza sacharózy;  FK, fruktokináza; UGP, uridín difosfát glukóza 

pyrofosforyláza; PGM, fosfoglukomutáza; PGI, fosfoglukóza izomeráza; PFK, pyrofosfatáza(závislá) 
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fosfofruktokináza; Enolase, enoláza; FBA, fruktóza bisfosfát aldoláza; GAPDH, glyceraldehyd-3-fosfát 

dehydrgenáza; TPI, triózafosfát izomeráza; PGK, fosfoglycerát kináza; iPGAM, 2,3-

bisfosfoglycerát(nezávislá) fosfoglycerát mutáza; RuBisCo, ribuláza-1,5-bisfosfát karboxyláza; PK, 

pyruvát kináza; PDH, pyruvát dehydrogenáza. 

Skratky pre metabolity: UDP-G, uridín difosfát glukóza; G-1-P, glukóza-1-fosfát; G-6-P, glukóza-6-

fosfát; F-6-P, fruktóza-6-fosfát; F-1,6bp, fruktóza 1,6-bisfosfát; GAP, glyceraldehyd 3-fosfát; DHAP, 

dihydroacetón fosfát; 1,3-bPGA, kyselina 1,3-bisfosfoglycerová; 3-PGA, kyselina 3-fosfoglycerová; 2-

PGA, kyselina 2-fosfoglycerová; PEP, fosfoenolpyruvát; Pyruvate, pyruvát. 

4.1.4 Vývin semena arábovky 

Pri výskume vývinu semena arábovky sme využili skutočnosť, že sa jedná o modelovú 

rastlinu s dostupnosťou plne sekvenovaného genómu a komplexných proteínových databáz. 

Z piatich vývinových štádií (5, 7, 9, 11 a 13 dní po kvitnutí) sa vyizolovala RNA a proteíny, 

ktoré sa použili v následných analýzach (Hajduch a kol., 2010 - príloha 8.6). Hlavným cieľom 

práce bolo charakterizovať molekulárnu fyziológiu vývinu semena arábovky a porovnať 

abundanciu proteínov získaných proteomikou s abundanciou trankriptov získaných technikou 

DNA čipov (microarray). Týmito technikami sa podarilo stanoviť expresné profily pre 523 

proteínov a 22,746 trankriptov počas vývinu semena arábovky. Po spárovaní vzniklo 319 

proteín/transkript párov (obrázok 5). Ich analýzou za použitia všeobecného lineárneho 

modelovania zistila, že 56% týchto párov je v súlade, čiže profil transkriptu počas vývinu 

semena súhlasí s profilom príslušného proteínu. Štúdia zároveň poukázala na  niektoré 

špecifické nesúlady medzi abundanciou transkriptu a príslušného proteínu (Hajduch a kol., 

2010 - príloha 8.6). 
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Obrázok 5. Schematické znázornenie metabolizmu uhlíka počas vývinu semena arábovky (Hajduch a 

kol., 2010 - príloha 8.6). Expresné mapy jednotlivých transkriptov (T) a ich príslušných proteínov (P) 

fatty acids

fructose

sucrose 

F-1,6-bp

GAP

1,3-bPGA

3-PGA

2-PGA

PEP

UDP-G

G-1-P

G-6-P

F-6-P

D
H

AP

6-
PT

1

7

8

10

11

12

13

14

2

3

4

9

6

CYTOSOL

8

5

F-6-P

F-1,6-bp

GAP

1,3-bPGA

3-PGA

2-PGA

PEP

pyruvate

D
H

AP

R-1,5-bP

R-5-P

CO2

7

8

10

11

13

9

16

17

14

18

acetyl-CoA

PLASTID

OAA

malate

19

20

T
P

AT3G03250

T
P

AT1G23190

T
AT2G3874

T
AT5G42740

P

AT3G52930
T
PAT4G26520

T

AT4G26530
T

AT1G13440
T
P

AT5G60760
T

AT3G12780
T
P

AT1G09780
T
P

AT3G08590
T

AT4G09520
T

AT2G36530
T
P

AT2G29560
T

AT5G53850
T

AT4G26390
T

AT5G08570
T

AT5G56350
T

AT5G63680
T

AT2G36580

AT3G04050
T

AT3G49160

AT3G55650
T

T

AT3G55440
T
P

T

AT2G01140
T
P

AT2G21330
T
P

AT4G38970 
T

AT2G21170
T
P

AT1G42970
T
P

AT3G26650
T
P

AT1G12900
T

AT1G79550
T
P

AT5G61450
T

AT1G74030
T
P

AT3G22960
T
P

AT5G52920
T
P

AT1G32440
T

T
AT1G7337

T
A

T1
G

06
02

0
T

A
T1

G
50

39
0

T
AT1G76550

P

T
AT1G71170

T
AT1G71180

T
AT3G25530

P

AT2G36460
T

AT4G04040
T

AT4G26270
T

AT4G29220
T

AT5G47810
T

AT5G56630
T

AT5G61580
T

AT1G03030
T

AT1G32060
T
P

AT1G80380
T

AT2G47400
T

AT3G27190
T

AT1G80380
T

AT5G40870
T

AT1G67090
T

AT4G20130
T

15

AT1G01090
T AT1G30120

T

AT2G34590
T
P

AT3G16950
T

AT1G53310
T

AT1G68750
T

AT2G42600
T

A
T1

G
68

75
0

T

T

AT1G04410

P

AT1G32480
T

AT2G22780
T
P

AT5G43330
T
P

AT5G09660
T

AT5G56720
T

pyruvate

T

N/A

Relative to 5 DAF

negative

zero

positive

AT1G79530
T



 
 

29 
 

boli zostrojené na základe analýzy DNA čipov (microarray) a  výsledkov proteomických analýz. Sú 

znázornené ako relatívny pomer k hodnote nameranej 5 dní po kvitnutí.  

Enzýmy: 1, syntetáza sacharózy;  2, uridín difosfát glukóza pyrofosforyláza; 3, fosfoglukomutáza; 4, 

glukóza 6-fosfát izomeráza; 5, fosfofruktokináza; 6, fosfoglukomutáza + glukóza-6-fosfát 

dehydrogenáza + 6-fosfoglukonát dehydrogenáza + fosforybulokináza; 7, fosfofruktokináza; 8, 

fruktóza-1,6-bisfosfát aldoláza; 9, triózafosfát izomeráza; 10, glyceraldehyd-3-fosfát dehydrgenáza; 

11, fosfoglycerát kináza; 12, 2,3-bisfosfoglycerát(nezávislá) fosfoglycerát mutáza; 13, enoláza; 14, 

pyruvát kináza; 15, glukóza-6-fosfát izomeráza  + glukóza-6-fosfát dehydrogenáza + 6-fosfoglukonát 

dehydrogenáza; 16, fosforibulokináza; 17, RuBisCo - ribuláza-1,5-bisfosfát karboxyláza; 18, pyruvát 

dehydrogenáza; 19, fosfoenolpyruvát dekarboxyláza; 20, malát dehydrogenáza. 

Skratky a preklady pre metabolity: Sucrose, sacharóza; Fructose, fruktóza; UDP-G, uridín difosfát 

glukóza; G-1-P, glukóza-1-fosfát; G-6-P, glukóza-6-fosfát; F-6-P, fruktóza-6-fosfát; F-1,6bp, fruktóza 

1,6-bisfosfát; GAP, glyceraldehyd 3-fosfát; DHAP, dihydroacetón fosfát; 1,3-bis PGA, kyselina 1,3-

bisfosfoglycerová; 3-PGA, kyselina 3-fosfoglycerová; 2-PGA, kyselina 2-fosfoglycerová; PEP, 

fosfoenolpyruvát; OAA, oxoacatát; malate, malát; acetyl CoA, acetylkoenzým A; pyruvate, pyruvát; 

fatty acids, mastné kyseliny. 

4.1.5 Analýza alergénnych proteínov  

Aj keď skladba proteínov v pšeničnom zrne je už dlho známa (Osborne, 1924), stále ale nie 

sú známe presné údaje o celkových množstvách proteínov a o ich pomeroch. Obzvlášť to 

platí pri klinicky relevantných proteínoch spojených s rôznymi intoleranciami a alergiami. 

Väčšina pšeničných proteínov sú glutény, ktoré sa ešte rozdeľujú na základe ich 

elekroforetickej mobility na gliadíny (Glia) a gluteníny (Glu) (Payne a kol., 1985, Marek a kol., 

1985, Jacobsen a kol., 2007).  V pšeničnom zrne Glia a Glu sú často spájané s celiakiou 

a rôznymi alergiami (Rashtak & Murray, 2012, Sapone a kol., 2012). V našej práci sme sa 

zamerali na aplikáciu „bezgélovej“ kvantitatívnej proteomiky na stanovenie presných 

množstiev Glia a Glu (Uvačková a kol., 2013a - príloha 8.7). S použitím špeciálnej 

hmotnostnej spektrometrie (MSE) sme stanovili presné množstvá 34 Glia  22 Glu proteínov 

v extrakte z pšeničného zrna. Medzi stanovenými proteínmi boli aj proteíny asociované 
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s celiakiou a pekárskou astmou (Uvačková a kol., 2013a - príloha 8.7). Tento fakt nás 

inšpiroval k zameraniu sa iba na alergénne proteíny. Za použitia rovnakej metodiky ale 

modifikovaného bioinformatického prístupe sme kvantifikovali celkovo 15 alergenných 

proteínov, ako napríklad inhibítorov amylázy/trypsínu, γ-gliadínov, alebo vysoko a nízko 

hmotnostných glutenínov (Uvačková a kol., 2013b - príloha 8.7). Tieto proteíny zapríčiňujú 

celiakiu, cvičením indukovanú anafylaxiu, atopickú dermatidídu a rôzne potravinové alergie.  

Uvedené dve práce poskytli vedecký základ na ďalší vývoj metodiky na stanovenie klinicky 

relevantných proteínov v pšeničnom zrne. 

4.1.6 Výskum zníženia obsahu alergénnych proteínov  

Dôležitou časťou nášho výskumu alergénnych proteínov bola cielená úprava rastlín za 

účelom zníženia produkcie alergénnych proteínov. Geneticky sme upravili podzemnicu 

olejnú na produkciu arašidov so zníženou abundanciou dvoch hlavných alergénov Ara h 2 

a Ara h 6 (Chu a kol., 2008 - príloha 8.8).  Za týmto účelom sme použili genetickú 

transformáciu podzemnice olejnej pomocou balistickej transformácie (bombardovanie mikro-

projektilovými časticami). Celkovo sme izolovali tri transgénne línie podzemnice olejnej, 

z ktorých dve vykazovali jednu kópiu transgénu a jedna línia vykazovala viaceré kópie. 

Abundancia alergénu Ara h 2 bola signifikantne znížená vo všetkých troch transgénnych 

líniách. Abundancia Ara h 6 bola signifikantne znížená iba v dvoch líniách. Expresia 

alergénov Ara h 2 a Ara h 3 nebola v transgénnych líniách ovplyvnená. Tieto dáta 

vo všeobecnosti poukazujú na to, že umlčanie expresie Ara h 2 a Ara h 6 je schodná cesta 

produkcie hypoalergénnych arašidov (Chu a kol., 2008 - príloha 8.8). 

4.2 Metabolické porovnanie vývinu semena štyroch rastlín 

Použitie podobnej stratégie na analýzu molekulových procesov počas vývinu semena 

štyroch olejných druhov rastlín poskytlo komplexný pohľad na procesy spojené s asimiláciou 

sacharózy a s de novo syntézou aminokyselín a mastných kyselín (Hajduch a kol., 2011 - 
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príloha 8.9). Tieto biochemické procesy sme zhrnuli do prehľadného grafu (obrázok 6).  

Týmto spôsobom sme napríklad zistili, že všetky štyri olejné rastliny produkujú cytosolický 

enzým fosfoenolpyruvát ako hlavný uhlíkový medziprodukt. Sója a ricín syntetizujú jablčný 

enzým a malát dehydrogenázu, ktoré sú schopné spolu produkovať malát, ktorý bol 

v minulosti popísaný ako  hlavný medzistupeň pri syntéze mastných kyselín v rastlinách 

ricínu (Hajduch a kol., 2011 - príloha 8.9). 

 

Obrázok 6. Proteíny boli identifikované počas vývinu semena sóje (S) (Hajduch a kol., 2005 - príloha 

8.3), repky olejnej (R) (Hajduch a kol., 2006 - príloha 8.4), ricínu (C) (Houston a kol., 2009 - príloha 
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8.5) a arábovky (A) (Hajduch a kol., 2010 - príloha 8.6) boli priradené k jednotlivým metabolickým 

procesom (Hajduch a kol., 2011 - príloha 8.9). Grafy pre každý enzým sú kompozitné expresné profily 

2-DE škvŕn zostrojené pre príslušný proteín počas piatich štádií vývinu semena príslušnej rastliny. 

Čísla naľavo od jednotlivých grafov určujú maximum relatívnej abundancie príslušnej 2-DE škvrny 

a čísla navrchu určujú počet 2-DE škvŕn, v ktorých sa daný proteín detegoval. Identifikácia alebo 

neidentifikácia proteínu na príslušnej metabolickej dráhe je znázornená buď plnou alebo prerušovanou 

čiarou. Počet proteínov identifikovaných pomocou „bezgélovej“ (Sec-MudPIT) (Agrawal a kol., 2008 - 

príloha 8.3) je uvedený v zátvorkách. Zvýraznenie expresných profilov šedým rámčekom poukazuje na  

enzýmy s odlišným počtom izoforiem alebo s relatívnou abundanciou väčšou ako 2%. Značenie 

enzýmov: 1, syntetáza sacharózy; 2, UDP-glukóza pyrofosforyláza; 3,fosfoglukomutáza; 4, 

fosfoglukóza izomeráza; 5, fruktokináza; 6, fosfofruktokináza; 7, fruktóza bisfosfát aldoláza; 

8,triózafosfát izomeráza; 9, glyceraldehyd 3-fosfát dehydrogenáza; 10, fosfoglycerátkináza; 11, 2,3 

bifosfoglycerát mutáza; 12, enoláza;  13, pyruvátkináza; 14, fosforibulokináza; 15, ribulóza – 1,5 

bifosfát karboxyláza / oxygenáza; 16, pyruvátdehydrogenáza; 17, fosfoenolpyruvát karboxyláza; 18, 

malát dehydrogenáza; 19, NAPP- malik enzým.     

Porovnaním vývinu sójového bôbu a semena repky olejnej sa napríklad zistilo, že proteíny 

asociované s glykolýzou, metabolizmom asimilácie uhlíka a biosyntézou mastných kyselín, 

sú signifikantne viacej abundantné počas vývinu semena repky olejnej (Agrawal a kol., 2008 

- príloha 8.3). Zvýšená abundancia proteínov asociovaných s glykolýzou počas vývinu 

semena repky olejnej poukazuje na metabolickú podstatu vyššieho obsahu oleja pri 

porovnaní s ostatnými olejnými rastlinami.   

Za účelom sprístupnenia výsledkov týchto štúdií sme založili web databázu, do ktorej sme 

prehľadne uložili výsledky spomínaných štúdií (obrázok 7). Databáza je prístupná na 

www.oilseedproteomics.missouri.edu. 
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Obrázok 7. Úvodná strana internetovej databázy, kde sú uložené dáta zo štúdií vývinu semena sóje, 

repky olejnej, ricínu a arábovky. Databáza je prístupná na www.oilseedproteomics.missouri.edu.   

4.3 Zmeny v molekulárnej fyziológii vývinu semien v rádioaktívnej Černobyľskej 

oblasti 

Výsledky nadobudnuté počas výskumu molekulárnej fyziológie semien (4.1)  poskytli 

teoretický a experimentálny základ pre štúdium zmien v molekulárnej fyziológii semien 

v oblastiach zaťažených environmentálnymi stresovými faktormi. Jedna z takýchto oblasti je 

aj územie okolo Černobyľskej jadrovej elektrárne, kde došlo 26.apríla 1986 k nehode na 

štvrtom bloku elektrárne. Nehoda spôsobila vypustenie obrovského množstvá rádioaktivity 

do atmosféry, ktorá kontaminovala nielen okolie elektrárne, ale aj rozsiahle územia Európy. 

Aj keď väčšina rádioaktívnych prvkov sa už rozložila, územie okolo jadrovej elektrárne stále 

zostáva kontaminované rádioizotopmi s dlhým polčasom rozpadu, ako napríklad 90Sr alebo 

137Cs (Moller & Mousseau, 2006). Aj napriek očakávaniam rastlinstvo v oblasti 

kontaminovanej rádioaktivitou sa dokázalo prispôsobiť (Boubriak a kol., 2008).  Oficiálna 

správa Spojených národov uvádza, že ekosystém v rádioaktívnej Černobyľskej oblasti sa 
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dostal späť do „prirodzenej“ formy (IAEA, 2005). Aj napriek vyše 80-ročnej tradícii výskumu 

vplyvu ionizačného žiarenia na rastliny  (Fuller, 1930), úspešné prispôsobenie rastlín 

rádioaktívnemu prostrediu v okolí Černobyľskej jadrovej elektrárne sa neočakávalo. Vo 

všeobecnosti je známe, že rastliny vystavené ionizujúcemu žiareniu ochraňujú svoj genóm 

pomocou metylácie (Kovalchuk a kol., 2003). Ale aj napriek DNA metylácii rastliny rastúce 

v rádioaktívnej Černobyľskej oblasti, vykazujú mutácie (Kovalchuk a kol., 2000). Taktiež 

výsledky analýzy borovíc v Černobyľskej oblasti, poukázali  na poškodenie ich DNA (Kuchma 

a kol., 2011) a na vyššiu nukleotidovú rôznorodosť v génoch katalázy a glutatión peroxidázy 

(Vornam a kol., 2012).  

Nakoľko väčšina týchto štúdií sa uskutočnila na úrovni DNA, ďalším krokom k porozumeniu, 

ako sa rastliny dokázali adaptovať na rádioaktívne prostredie, je štúdium zmien na 

proteínovej úrovni. Vybrali sme post-genomickú metodiku proteomiku založenú na 

kombinácii 2-DE a LC-MS/MS, ktorá je schopná kvantitatívne analyzovať až stovky proteínov 

v jednej vzorke. Za účelom zberu rastlinného materiálu sme vytvorili dve experimentálne 

plochy (obrázok 8). Kontrolná experimentálna plocha bola založená priamo v meste 

Černobyľ, v oblasti remediovanej od rádioaktivity. Rádioaktívna experimentálna plocha bola 

založená približne 5 km od havarovaného reaktora. 

 
5 km 

 

Obrázok 8. Experimentálne plochy založené v Černobyľskej oblasti. Rádioaktívna plocha (C) je 

lokalizovaná približne 5 km od Černobyľskej jadrovej elektrárne (B), v blízkosti mesta Prypiať (A) vnútri 

uzavretej oblasti (E). Jediné obývané miesto v oblasti je mesto Černobyľ (D). Kontrolná 
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experimentálna plocha (F) bola založená priamo v meste Černobyľ, v oblasti, ktorá bola remediovaná 

od rádioaktivity. Fotografia ukazuje vstup na rádioaktívnu experimentálnu plochu.  

V roku 2007 sme na experimentálnych plochách vysadili lokálne odrody sóje (Glycine max 

[L.], odroda Soniachna) a ľanu (Linum ussitatissimum, L.; odroda Kyivskyi), ktorých zrelé 

a vyvíjajúce sa semená každoročne zbierame a analyzujeme v nich obsiahnuté proteíny a 

DNA. Naše výsledky sme zhrnuli so súboru šiestich pôvodných vedeckých prác. 

4.3.1 Vývin sójového bôbu v rádioaktívnom černobyľskom prostredí 

Začali sme analýzou proteínov v zrelých sójových bôboch prvej generácie, ktoré boli 

zozbierané v roku 2007.  Hlavným cieľom bolo porovnať množstvá proteínov v zrelých 

bôboch zozbieraných z rádioaktívnej a kontrolnej experimentálnej plochy. Celkovo sme 

kvantifikovali 698 proteínových 2-DE škvŕn, z ktorých bolo 8.2% rozdielne abundantných na 

základe štatistickej analýzy (Danchenko a kol., 2009 - príloha 8.10). Tieto proteíny sme 

vyrezali z 2-DE gélov a identifikované pomocou hmotnostnej spektrometrie. Identifikované 

proteíny sme zatriedili do šiestich metabolických skupín. Najviac proteínov bolo 

asociovaných so zásobnými proteínmi a s proteínmi spojenými s obranou a odolnosťou voči 

chorobám. Na základe týchto výsledkov sme navrhli pracovný model adaptácie sóje na 

rádioaktívne prostredie v okolí Černobyľskej jadrovej elektrárne (obrázok 9). Tento pracovný 

model poukazuje na zapojenie mechanizmov súvisiacich s adaptáciou na ťažké kovy, 

ochrany voči žiareniu a mobilizáciou zásobných proteínov do procesu adaptácie rastlín 

v rádioaktívnej Černobyľskej oblasti (Danchenko a kol., 2009 - príloha 8.10).   
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Obrázok 9. Pracovný model adaptácie sóje na rádioaktívne prostredie v Černobyľskej oblasti (Danchenko a kol., 

2009 - príloha 8.10). Tento pracovný model je založený na výsledkoch proteomickej analýzy zrelých semien prvej 

generácie. Poukazuje na fakt, že pri adaptácii sóje zohrávajú dôležitú úlohu procesy odpovede rastlín na stres 

indukovaný ťažkými kovmi a poškodením ionizujúcim žiarením. Pri procese adaptácie zohráva dôležitú úlohu 

taktiež mobilizácia zásobných proteínov.  

Pri druhej generácii zozbieranej v roku 2008 sme sa zamerali na analýzu vyvíjajúcich sa 

sójových bôbov.  Nezrelé sójové bôby sme zbierali 4, 5 a 6 týždňov po kvitnutí z kontrolnej a 

rádioaktívnej experimentálnej černobyľskej plochy a porovnávali sme abundanciu proteínov. 

Celkovo sme ocharakterizovali 211 proteínov (Klubicová a kol., 2012a - príloha 8.10). Tieto 

výsledky potvrdili údaje získané z prvej generácie o zapojení procesov súvisiacich 

s adaptáciou na ťažké kovy a s mobilizáciou zásobných proteínov do procesu adaptácie. 

Navyše tieto výsledky odhalili, že počas procesu adaptácie rastlín na podmienky 

rádioaktívneho prostredia dochádza aj k úprave metabolizmu uhlíka v cytoplazme 

a plastidoch, k zvýšenej aktivite Krebsovho cyklu a k zníženej kondenzácii malonyl-acyl 

proteínu počas biosyntézy mastných kyselín (Klubicová a kol., 2012a - príloha 8.10). 
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4.3.2 Vývin ľanového semena v rádioaktívnom černobyľskom prostredí 

Výsledky získané pri sóji sme overili pri ďalšej rastline. Vybrali sme ľan, ktorý je dôležitou 

technickou plodinou, hlavne pre relatívne vysoký obsah oleja v semenách. Pri prvej generácii 

sme analyzovali zrelé semená zozbierané z rádioaktívnej oblasti a porovnávali zloženie 

proteínov so semenami z kontrolnej experimentálnej plochy (Klubicová a kol., 2010 - príloha 

8.11). Kvantifikovali sme 720 proteínových škvŕn, z ktorých 35 bolo štatisticky signifikantne 

rozdielne abundantných medzi semenami z oboch experimentálnych plôch.  Tieto proteínové 

škvrny sme vyrezali z 2-DE gélov a identifikovali pomocou MS. Z identifikovaných proteínov 

bolo najviac asociovaných so signálnymi dráhami a transkripciou.  Na základe týchto 

výsledkov sme navrhli pracovný model adaptácie ľanu na rádioaktívne prostredie v okolí 

Černobyľskej jadrovej elektrárne (obrázok 10). Tieto výsledky poukazujú na to, že rastliny 

rastúce v rádioaktívnom černobyľskom prostredí vykazujú malé zmeny v rôznych signálnych 

dráhach (Klubicová a kol., 2010 - príloha 8.11). 
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Obrázok 10. Pracovný model adaptácie ľanu na rádioaktívne prostredie v Černobyľskej oblasti 

(Klubicová a kol., 2010 - príloha 8.11). Tento model je založený na výsledkoch proteomickej analýzy 

zrelých semien prvej generácie. Identifikované proteíny boli zoskupené podľa ich metabolickej funkcie. 

Veľkosť kruhu je priamoúmerná počtu proteínov v danej skupine. 

Skratky pre metabolické skupiny. 1, proteíny asociované so signálnymi dráhami; 2, odpoveď na stres; 

3, trankripčné proteíny; 4, proteíny asociované s transláciou; 5, sekrečné proteíny; 6, proteínová 

fosforylácia; 7, hormóny; 8, alarmóny (vnútrobunečné signálne molekuly produkované v dôsledku 

nepriaznivých environmentálnych podmienok); 9, proteíny spojené so syntézou betaínu; respiračné 

proteíny.   

 

Pri analýze druhej generácie sme sa zamerali na analýzu zrelých semien a nezrelých semien 

v procese vývinu, ktoré sme zozbierali z experimentálnych plôch v roku 2008. Najprv sme 

vytvorili proteínovú mapu zrelých semien ľanu zozbieraných z kontrolnej experimentálnej 

plochy (Klubicová a kol., 2011a - príloha 8.11). Vytvorená proteínová mapa obsahuje 318 

kvantifikovaných 2-DE škvŕn, z ktorých bolo identifikovaných 85 proteínov, ktoré boli 

zatriedené do 11 funkčných kategórií. Najviac proteínov bolo zatriedených do skupiny 

proteínov s neurčitou klasifikáciou a proteínov spojených s energetickými a metabolickými 

procesmi (Klubicová a kol., 2011a - príloha 8.11). V následnom kroku sme proteínovú mapu 

rozšírili o dáta mapujúce abundancie proteínov počas vývinu ľanového semena v kontrolnej 

experimentálnej oblasti (Klubicová a kol., 2011b - príloha 8.11). Za týmto účelom sme 

zozbierali vyvíjajúce sa semená v štúdiách 4, 5 a 6 týždňov po kvitnutí. Celkovo sme 

kvantifikovali 379 2-DE škvŕn, z ktorých sme identifikovali 102 proteínov pomocou MS. Tieto 

proteíny boli zatriedené do 11 metabolických skupín. Podobne ako pri proteínov zrelého 

semena, najviac proteínov obsahovala skupina proteínov s neistou klasifikáciou (Klubicová a 

kol., 2011b - príloha 8.11). Tieto dáta sme následne využili pri porovnávaní abundancie 

proteínov počas vývinu ľanových semien druhej generácie (2, 4 a 6 týždňov po kvitnutí) 

medzi oboma experimentálnymi plochami (Klubicová a kol., 2013 - príloha 8.11). Týmto 

spôsobom  sme celkovo kvantifikovali 199 proteínových škvŕn, z ktorých bolo 79 
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identifikovaných pomocou MS. Tieto dáta poukazujú na to, že v skorých štádiách vývinu 

ľanového semena v rádioaktívnej oblasti sa zvyšuje abundancia proteínov spojených so 

syntézou pyruvátu cez cytosolickú glykolýzu, dekarboxyláciu L-malátu, dehydrogenáciu 

izocitrátu a oxidáciu etanolu na acetaldehyd. Tieto zmeny boli nasledované zvýšenou 

abundanciou ketoacyl syntázy I, ktorá je spojená s kondenzáciou malonyl-ACP do 

predlžujúceho sa reťazca mastných kyselín (Klubicová a kol., 2013 - príloha 8.11). 

4.4 Vývin semien v rádioaktívnej a nerádioaktívnej Černobyľskej oblasti 

Podobne ako pri analýze vývinu semien rôznych olejných rastlín, aj pri experimentoch 

v rádioaktívnej Černobyľskej oblasti sa použila stratégia, ktorá umožnila metabolické 

porovnanie vývinu semien v rádioaktívnej a nerádioaktívnej oblasti. Identifikované proteíny 

sme priradili k jednotlivým metabolickým dráham a  graficky sme ich znázornili (obrázky 11 

a 12). Výsledky našich analýz poukázali na to, že vývin sójového bôbu v rádioaktívnom 

černobyľskom prostredí modifikoval metabolizmus uhlíka v cytoplazme a aj v plastidoch 

(Klubicová a kol., 2012a - príloha 8.10). Tieto zmeny vyústili do nižšieho obsahu oleja 

v zrelých sójových bôboch z rádioaktívnej Černobyľskej oblasti. Dôležitým medzistupňom pri 

inkorporácii uhlíka do mastných kyselín je glykolýza, kde sa jedna molekula glukózy mení na 

dve molekuly pyruvátu, medziproduktu pri biosyntéze mastných kyselín. Úvodný krok 

glykolýzy - konverzia sacharózy na hexózo fosfát sa deje v cytoplazme. Dôležitý komponent 

toku sacharózy do glykolýzy sú proteíny viažuce sacharózu (SPB), ktoré zabezpečujú jej 

transport. Naša štúdia identifikovala až sedem izoforiem SBP, z ktorých päť malo zníženú 

abundanciu počas vývinu semena v rádioaktívnej oblasti (obrázok 11). 
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Obrázok 11. Schematické znázornenie metabolických dráh počas vývinu sójového bôbu 

v rádioaktívnej a kontrolnej Černobyľskej oblasti (Klubicová a kol., 2012a - príloha 8.10). Grafy 

znázorňujú abundanciu proteínových 2-DE škvŕn vyjadrenú ako relatívny objem. Písmená pri grafoch 

sú skratky metabolických proteínov, ktoré boli identifikované v jednotlivých 2-DE škvrnách. 

Prerušovaná čiara je použitá v prípade, keď proteín v danom metabolickom kroku nebol 

identifikovaný, alebo bol identifikovaný iba v jednej oblasti. Grafy znázornené červenou farbou 

znázorňujú abundanciu proteínov v rádioaktívnej experimentálnej ploche a čiernou v kontrolnej, 

nerádioaktívnej ploche.  
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Skratky pre enzýmy: ACP, acyl-nosný proteín; E3 (L), dihydrolipoamid dhydrogenáza, L-proteín 

glycínového dekarboxylačného systému;  FBA, fruktóza bisfosfát aldoláza; GDH1, glutamát 

dehydrogenáza; GS1, glutamín syntetáza; KAS1, beta-ketoacyl-ACP syntetáza I; LHCB, chlorofyl a/b 

viažuci proteín (fotosystém II); MDH, malát dehydrogenáza; P, P-proteín dekarboxylového systému 

glycínu; PEPC, fosfoenolpyruvát karboxyláza; PGK, fosfoglycerát kináza; SBP, proteín viažuci 

sacharózu; SuSy, syntetáza sacharózy; SQR, sukcinát dehydrogenáza (ubyquitínová); T, T-proteín 

dekarboxylového systému glycínu; TPI, triózafosfát izomeráza; UDPGP, UTP-glukóza 1-fosfát 

uridyltransferáza.  

Skratky pre metabolity: ADP, adenosíndifosfát; ATP, adenisintrifosfát; DHAP, dihydroxyacetón fosfát; 

F-1,6bisP, fruktóza 1,6 bisfosfát; F-6-P, fruktóza 6-fosfát; G-1-P, glukóza 1-fosfát; G3P, glyceraldehyd 

3-fosfát; PEP, fosfoenolpyruvát; 1,3-bis PGA, kyselina 1,3 bis fosfoglycerová; 2-PGA, kyselina 2-

fosfoglycerová; 3-PGA, kyselina 3-fosfoglycerova; R-1,5-bis P, ribulóza 1,5-bisfosfát; R-5-P, ribulóza 

5-fosfát; UDP, uridín difosfát; UTP, uridín trifosfát; UDPG, UDP glukóza.  

 

Tieto výsledky naznačujú, že pri vývine sójového bôbu v rádioaktívnom černobyľskom 

prostredí dochádza k zníženiu transportu sacharózy. Tento dohad potvrdzuje aj detekcia 

zníženej abundancie syntézy sacharózy, ktorá zabezpečuje konverziu sacharózy na uracil 

difosfát a glukózu alebo fruktózu (obrázok 11). Zníženie toku uhlíka do metabolických reakcií 

súvisiacich s biosyntézou mastných kyselín potvrdzuje aj zníženie abundacie proteínu 

fotosystému II, ktorý viaže chlorofyl a/b v plastidoch. Dáta taktiež naznačujú, že dochádza 

k zvýšenej produkcii citrátu v mitochondriách počas vývinu sójového bôbu v rádioaktívnej 

Černobyľskej oblasti (Klubicová a kol., 2012a - príloha 8.10).  

Obsah oleja v zrelých ľanových semenách dopestovaných v rádioaktívnej Černobyľskej 

oblasti sa naopak zvýšil. Z toho dôvodu bolo veľmi zaujímavé urobiť podobnú štúdiu, ktorá 

charakterizovala metabolické enzýmy počas vývinu ľanového semena (obrázok 12) 

(Klubicová a kol., 2013 - príloha 8.11).  



 
 

42 
 

 

Obrázok 12. Schéma metabolických ciest spojených so syntézou mastných kyselín a energetickými 

reakciami (Klubicová a kol., 2013 - príloha 8.11). Grafy znázorňujú abundanciu proteínových 2-DE 

škvŕn vyjadrenú ako relatívny objem. Písmená pri grafoch sú skratky metabolických proteínov, ktoré 

boli identifikované v jednotlivých 2-DE škvrnách. Prerušovaná čiara je použitá v prípade, keď proteín v 

danom metabolickom kroku nebol identifikovaný, alebo bol identifikovaný iba v jednej oblasti. Grafy 

znázornené červenou farbou ukazujú abundanciu proteínov v rádioaktívnej experimentálnej ploche a 

čiernou v kontrolnej, nerádioaktívnej ploche. Červenou farbou sú vyznačené proteíny pri ktorých sa 

potvrdil štatisticky významný rozdiel medzi abundanciou v rádioaktívnej a kontrolnej oblasti.  

Skratky pre enzýmy:  UDPGP, uridín difosfát glukóza pyrofosforyláza; PGM, fosfoglukomutáza; 4, 

glukóza 6-fosfát izomeráza; PGK, fosfoglukokináza; Enolase, enoláza; AlaAt, alanín 2-oxoglutarát 
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aminotransferáza; ICDH, izocitrát dehydrogenáza; RuBisCo, ribuláza-1,5-bisfosfát karboxyláza; KAS, 

3-ketoacyl (nosná) proteinsyntáza; ADH, alkohodehydrogenáza; NADP ME, nikotínamid adenín 

dinukleotid fosfát malik enzým.   

Skratky a preklady pre metabolity: Sucrose, sacharóza; UDP-Glc, uridín difosfát glukóza; Glc-1-P, 

glukóza-1-fosfát; Glc-6-P, glukóza-6-fosfát; G3P, glyceraldehyd 3-fosfát; DHAP, dihydroacetón fosfát; 

1,3-bis PGA, kyselina 1,3-bisfosfoglycerová; 3-PGA, kyselina 3-fosfoglycerová; 2-PGA, kyselina 2-

fosfoglycerová; PEP, fosfoenolpyruvát; L-malate, L-malát; isocitrate, izocitrát; ethanol, etanol; acetyl 

CoA, acetylkoenzým A; pyruvate, Malonyl-ACP, malonyl acyl-nosný proteín; pyruvát; FA, mastné 

kyseliny. 

  

Vo všeobecnosti je známe, že fotosyntéza poskytuje zdroj uhlíka pre biosyntézu mastných 

kyselín. Jeden z kľúčových enzýmov tohto procesu je ribulóza-1,5-bisfosfát karboxyláza 

(RuBisCo). Naše štúdie identifikovali dve izoformy RuBiSCo, ktoré mali zvýšenú abundanciu 

v skorých štúdiách vývinu ľanového semena v rádioaktívnej oblasti (obrázok 12). Tento fakt 

poukazuje na zvýšenú aktivitu fotosyntetického aparátu počas vývinu ľanového semena 

v rádioaktívnej oblasti pri porovnaní s údajmi z kontrolnej, nerádioaktívnej oblasti.  Daný 

predpoklad potvrdzuje taktiež abundancia viacerých enzýmov asociovaných s glykolýzou, 

dekarboxyláciou malátu alebo dehydrogenáciou izocitrátu (obrázok 12). 

Za účelom sprístupnenia výsledkov získaných pri výskume semien zozbieraných 

v rádioaktívnej Černobyľskej oblasti sme vytvorili web databázu (obrázok 13), ktorá je 

prístupná na www.chernobylproteomics.sav.sk (Klubicová a kol., 2012b - príloha 8.12)   
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Obrázok 13. Úvodná strana internetovej databázy, kde sú uložené dáta zo štúdií vývinu semena sóje 

a ľanu počas ich adaptácie v rádioaktívnej Černobyľskej oblasti. Databáza je prístupná na 

www.chernobylproteomics.sav.sk.   

5 Závery a perspektívy do budúcnosti 

Ciele predloženej práce boli splnené. Výskum popísaný v súbore vedeckých článkov 

publikovaných v Plant Physiology detailne charakterizoval biochemické procesy 

odohrávajúce sa počas vývinu semena (cieľ 1). Súbor ďalších prác popisuje metodiku na 

stanovenie obsahu klinicky relevantných proteínov obsiahnutých v pšeničnom zrne 

a poukazuje na možnosť ovplyvnenia proteínového zloženia zrelých semien pomocou 

genetického inžinierstva (cieľ 2). Následne, za využitia nadobudnutých poznatkov, sme 

charakterizovali zmeny počas vývinu semien pri rastlinách, ktoré sa prispôsobujú 

rádioaktívnemu prostrediu v okolí Černobyľskej jadrovej elektrárne na Ukrajine (cieľ 3). 

Hlavným záverom tejto časti predloženej práce je pracovný model adaptácie rastlín na 

rádioaktívne prostredie v Černobyľskej oblasti (Klubicová a kol., 2013 - príloha 8.11). Tento 

model využíva poznatky získané pri analýze dvoch generácii zrelých a vyvíjajúcich sa 
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semien zozbieraných z černobyľských experimentálnych plôch v dvoch po sebe 

nasledujúcich generáciách sóje a ľanu (obrázok 14). 

 

Obrázok 14. Pracovný model adaptácie rastlín v rádioaktívnej Černobyľskej oblasti (Klubicová a kol., 

2013 - príloha 8.11). Tento pracovný model je založený na výsledkoch proteomických analýz a analýz 

obsahu oleja v semenách dvoch po sebe nasledujúcich generácii sóje a ľanu. Zahrňuje aj 

predchádzajúce pracovné modely pre sóju (obrázok 9) a ľan (obrázok 10), ktoré boli navrhnuté na 

základe výsledkov analýz prvých generácii zrelých semien. Model poukazuje na skutočnosť, že 

rádioaktívne prostredie indukuje zmeny v metabolizme uhlíka a mastných kyselín počas vývinu 

semena v rádioaktívnej Černobyľskej oblasti, ktoré vyústia do zmien v obsahu oleja pri zrelých 

semenách.  

Analýzy poukázali na skutočnosť, že sója a ľan reagujú na rádioaktívne prostredie 

v Černobyľskej oblasti rozdielne (Danchenko a kol., 2009 - príloha 8.10, Klubicová a kol., 

2013 - príloha 8.11, Klubicová a kol., 2012a - príloha 8.10, Klubicová a kol., 2010 - príloha 

8.11). Napriek týmto rozdielom zmeny viedli v oboch prípadoch k modifikácii obsahu oleja 

v zrelých semenách. Veľmi zaujímavé je, že pri sóji došlo k zníženiu obsahu oleja (Klubicová 

a kol., 2012a - príloha 8.10), zatiaľ čo pri ľane, naopak, k zvýšeniu obsahu oleja v zrelých 

semenách (Klubicová a kol., 2013 - príloha 8.11).  

mobilization of SSPs
adaptation toward heavy metals adjustments to multiple 

signaling pathways

alterations in carbon assimilation and 
fatty acid metabolism

soybean flax

Decreased 
seed oil 

Increased 
seed oil

Chernobyl 



 
 

46 
 

Naše súčasné experimenty sú zamerané na výskum zmeneného obsahu oleja. Napríklad 

analýzou génových mutácií, ktoré by mohli obsahovať gény desaturáz mastných kyselín 

(FAD), ktoré patria ku kľúčovým enzýmom biosyntézy mastných kyselín. Predbežné výsledky 

nenaznačujú signifikantné génové mutácie vo FAD génoch u DNA izolovanej zo sóje a ľanu 

z Černobyľskej oblasti. Ďalšie experimenty sa zameriavajú na celkovú genetickú analýzu 

pomocou analýzy polymorfizmu dĺžky amplifikovaných fragmentov (AFLP). Predbežné 

výsledky poukazujú na skutočnosť, že v rádioaktívnej Černobyľskej oblasti sa vytvorili počas 

šiestich generácií populácie sóje a ľanu, ktoré sú geneticky odlišné od originálnych odrôd, 

ktoré boli vysadené v našich experimentálnych plochách v roku 2007. 
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8.3 Vývin sójového bôbu 

 

1. Agrawal GK, Hajduch M, Graham K, Thelen JJ. (2008) In-Depth Investigation of 
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8.4 Vývin semena repky olejnej 
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8.6 Vývin semena arábovky 
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8.7 Analýza alergénnych proteínov  

1. Uvačková L,  Skultety L, Bekesova S,  McClain S, Hajduch M. (2013) The MSE- 
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8.11 Vývin ľanového semena v rádioaktívnom Černobyľskom prostredí 
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8.12 Vývin semien v rádioaktívnej a nerádioaktívnej Černobyľskej oblasti 
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