
Genetický základ odpovědi na biotické 
a abiotické stresové faktory 

 
 

Roman Hobza 



Nepřežívají nejsilnější ani 
nejinteligentnější, nýbrž ti, kteří se 

nejlépe přizpůsobí změnám 

Charles Darwin 



Typy stresorů u rostlin 

Abiotické  
 
  1. teplo 
    2. chlad 
   3. sucho 
   4. salinita 
  5. vítr 
  6. oxidativní 
  7. anaerobní 
  8. těžké kovy 
  9. nutriční nedostatečnost 
 10. světelné poměry 
   
  

Biotické  

1. patogeny 

2. herbivoři  

 



Biotický stres 



Abiotický stres 



Většina studií je věnována suchu 







Proměna Almerie 

60. léta – neúrodná, suchá oblast 

 

Nyní – 50 tisíc hektarů skleníků 



Almería view from space 



Kontrolované opylování 

Bombus terrestris (earth bumblebee)  

http://www.koppert.com/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/P4223915_c_-Koppert-Biological-Systems22042009_140218.gif&width=500m&height=500&bodyTag=<body bgColor%3D"#ffffff">&wrap=<a href%3D"javascript:close();"> | </a>&md5=ea93e92510843112575cee2560666779














Adaptace versus aklimatizace 

• Rostliny se musí adaptovat 
ke stresu kvůli tomu, že se 
nepohybují 



Rostliny reagují na stres jako jednotlivé buňky a jako celý organizmus – 

informace o stresu může být přenášena do celého organizmu 

Fig. 22.3, Buchanan et al. 



Dichanthelium lanuginosum 

Yellow Stone 
Roste v horkých zřídlech při 65oC 



Thellungiella parvula 
Roste ve vysokých koncentracích soli (50g/l) 



Silene dioica 
tolerance k mědi 



Objev tolerance k těžkým kovům - 

Silvestr Prát  

 

Silene dioica 

Silvestr Prát  

 



Adaptace na biotický a abiotický stres 
u člověka - důsledky 

• zvýšený cholesterol  

• cukrovka 

• hemachromatóza 

• Leidenovská trombofílie 



Ideální lidský genom sekvenován - 

nejlépe adaptovaný jedinec 



DroughtGard® Corn, Event MON 87460 – Monsanto  
uvedení na trh 2013 

 

Bacillus subtilis cold shock protein B maintains normal 
cellular functions 
under water stress 
conditions by 
preserving RNA 
stability and 
translation 

Vkládání cizorodých genů 

Jak ovlivnit rezistenci ke stresu 
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Jak studovat geny participující v rezistenci ke 
stresovým podmínkám? 



Jak studovat geny participující v rezistenci ke stresovým podmínkám? 
komparativní expresní analýza 



Jak ovlivnit rezistenci ke stresu 

Ovlivnění exprese stávajících genů 

problémy: 

Zásadní geny jsou redundantní – těžko se studují 

Málo transkribované geny – těžko se identifikují 

 

 



Využití programovatelných nukleáz 

zítra 10:00 - 10:30 
  
Nové přístupy v modifikaci funkce genů – CRISPR/Cas9 systém 
Ing. Vojtěch Hudzieczek, Biofyzikální ústav, Brno 
 



Frederick Sanger  

1958 – Nobelova cena za určení  

              struktury inzulínu 

 

1975 - Dideoxy sekvenační metoda 

 

1977 – osekvenoval Φ-X174 (5,368 bp) 

 

1980 – dostal druhou Nobelovu cenu  

 za chemii 

 

Později (polovina 80-tých let) 

 osekvenoval bakteriofága λ pomocí 

  shotgun metody (48,502 bp)  



 

Dnes není problém získat data, ale zpracovat je. 



Craig Venter 
 
 

Global Ocean Sampling Expedition 

 

Synthetic genomics 

 

Human Longevity Inc  

http://www.youtube.com/watch?v=J0rDFbr

hjtI 



Synthia – umělý život (2016) 

• Craig Venter: „první druh.... jehož rodičem je 
počítač... a je to také první druh, který má ve 
své DNA zapsán odkaz na své webové stránky“ 

 

473 genů 

 

 
–  Richard Feynman: "What I cannot build, I cannot 

understand" 



Epigenetika – budoucnost šlechtění?  

 



Stres versus evoluce 

Bílé víno vzniklo před 7 tis. lety inzercí transpozonu 
do genu pro antocyan u původního červeného vína 



The Centre of Plant Structural and Functional Genomics 



Department of Plant Developmental Biology 


