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Praktická úloha č. 1 .  Fyziológia rastlín 

 
U pšenice sa krátko po oplodnení zo zygoty začne vyvíjať embryo. Počas vývinu embrya sa z 

guľovitej masy buniek postupne vytvorí polarizovaný útvar, ktorý má po skončení vývinu základné 

znaky telesného plánu rastliny. V čase, keď embryo dozreje, sú aktivované gény zodpovedné za 

ukladanie zásob sacharidov, lipidov a proteínov do vyvíjajúceho sa semena. Po dokončení 

ukladania zásob začína semeno vysychať, podporné bunky degenerujú a obaly vajíčka stvrdnú a 

vytvoria osemenie (testa). Tým sa vývin semena končí a začne sa stav dormancie, v ktorom môže 

semeno prežiť niekoľko týždňov až rokov. Semená datlovníka nájdené na archeologických 

náleziskách boli schopné vyklíčiť aj po 2000 rokoch. Klíčenie začína prelomením dormancie, na 

čom sa podieľa predovšetkým príjem vody semenom, ale tiež prítomnosť kyslíka (semená 

ponorené vo vode nevyklíčia), u niektorých rastlín je tiež potrebné svetlo. Potom sa v semene 

začnú vytvárať hydrolytické enzýmy, ktoré štiepia zásobné látky, čím mobilizujú energetické 

zásoby, ktoré embryo využíva pre svoj rast, kým začne fotosyntetizovať. Amylázy, ktoré štiepia 

škrob, sú v tomto procese kľúčovými enzýmami, najmä pre obilniny, ktorých zásoby sú tvorené 

takmer výhradne škrobom.  

 

Na základe aktivity amyláz sa určuje aj kvalita pšenice. Ak napríklad zrno počas transportu zmoklo, 

nameriame amylázovú aktivitu, ktorá pri suchej (a teda kvalitnej) pšenici nie je prítomná. Takéto 

stanovenie si vyskúšate v nasledujúcej úlohe. Aktivitu amyláz budete merať v neznámej vzorke, 

pričom pre porovnanie použijete naklíčenú a suchú pšenicu. Extrakty z jednotlivých vzoriek pridáte 

k roztoku škrobu a meraním jeho množstva hneď po pridaní a po 15 minútovej inkubácii pri 

optimálnych reakčných podmienkach určíte amylázovú aktivitu. Čím vyššia je amylázová aktivita, 

tým menšie množstvo škrobu zostane po inkubácii s extraktom.  

 

Množstvo škrobu budete merať spektrofotometricky. Táto metóda využíva fakt, že mnohé látky 

absorbujú svetlo určitej vlnovej dĺžky. V našom prípade 

absorbuje farebný komplex škrobu s Lugolovým 

roztokom najviac svetla pri vlnovej dĺžke 620 nm. 

Spektrofotometer vysiela lúč svetla známej vlnovej dĺžky 

a intenzity (I0), ktorý prechádza kyvetou s roztokom 

vzorky, za ktorou je detektor, ktorý meria intenzitu svetla 

(I), ktoré prešlo vzorkou (viď obrázok). 

Časť svetla, ktorú vzorka absorbovala nazývame 

absorbancia (A). Môžeme ju vyjadriť vzťahom    

A = (I0 – I)/I0, z ktorého zároveň vyplýva, že absorbancia 

je bezrozmerná veličina. Meranie  absorbancie je v 

praxi veľmi výhodné a používané, pretože pri rovnakej hrúbke kyvety je absorbancia priamo 

úmerná koncentrácii absorbujúcej látky.    

V našom prípade, čím je koncentrácia škrobu vyššia, tým vyššiu absorbanciu nameriame. Pred 

samotným meraním je ešte potrebné nakalibrovať spektrofotometer, aby sme odlíšili,  za akú 

časť celkovej absorbancie skutočne zodpovedá meraná látka. Na to sa používa tzv. blank, ktorý 

obsahuje všetky zložky meranej zmesi, okrem meranej látky. Vy použijete Lugolov roztok s 

citrátovým tlmivým roztokom. 



POSTUP 

 

Príprava enzýmových preparátov 

 

1) Rozdrvte pripravenú vzorku s 5ml vody.  

2) Plastovou Pasteurovou pipetou odoberte 1 ml suspenzie do príslušnej mikroskúmavky – podľa 

označenia na štítku (suchá, naklíčená, vzorka), nezabudnite na každú skúmavku napísať svoje 

súťažné číslo! 

3) Zvyšok z trecej misky vyhoďte a zopakujte s ostatnými vzorkami. Medzi jednotlivými vzorkami 

poriadne premyte a vysušte roztieračku. 

4) Keď máte pripravené rovnaké množstvá všetkých suspenzií v mikroskúmavkách, odpovedzte na 

nasledujúcu otázku a zavolajte vedúceho cvičenia, ktorý vám skontroluje odpoveď a scentrifuguje 

vzorky (1 min/13400 rpm), aby sa odstránili zvyšky zŕn. 

 

Ktorá z nasledujúcich schém správne zobrazuje uloženie troch skúmaviek v centrifúge?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Počas centrifugácie označte svojím súťažným číslom sklené skúmavky s Lugolovým roztokom. 

Vedúci cvičenia vám medzičasom vráti scentrifugované suspenzie – dávajte pozor, aby ste ich 

opäť nepremiešali, pretože supernatant (roztok, ktorý zostal nad sedimentom) je enzýmový 

preparát, ktorý ďalej použijete.  

 

 

Stanovenie aktivity amyláz 

 

1) Označte sadu štyroch pripravených mikroskúmaviek svojím súťažným číslom a napipetujte do 

každej z nich 1 ml reakčnej zmesi (0,25% škrobový maz v citrátovom tlmivom roztoku), potom 

pridajte 50 μl enzýmového preparátu (supernatantu z predchádzajúcej úlohy – dávajte pozor, aby 

ste nenabrali sediment) alebo vody. Čo najrýchlejšie po pridaní premiešajte a odoberte 50 μl zmesi 

do sklenej skúmavky s Lugolovým roztokom podľa najsledujúcej tabuľky. 

 

 

Označenie  

mikroskúmavky 
Enzýmový preparát Voda 

Označenie sklenej 

skúmavky 

NAKLÍČENÁ naklíčená (50 μl) - N0 

SUCHÁ suchá (50 μl) - S0 

VZORKA vzorka (50 μl) - V0 

BEZ ENZÝMU - 50 μl K0 

 



2) Inkubujte reakcie 15 minút pri 30 °C 

 

3) Privolajte vedúceho úlohy, ktorý vám pomôže odmerať absorbancie vzoriek (pri 620 nm). Ako 

blank použijete skúmavku označenú B (obsahuje Lugolov roztok a citrátový tlmivý roztok). Vedúci 

úlohy vám do výsledkovej tabuľky zapíše namerané hodnoty. 

 

4) Po 15 minútach odoberte čo najrýchlejšie 50 μl reakcií do sklených skúmaviek podľa tabuľky. 

 

Označenie mikroskúmavky Označenie sklenej skúmavky 

NAKLÍČENÁ N15 

SUCHÁ S15 

VZORKA V15 

BEZ ENZÝMU K15 

 

5) Opäť s pomocou vedúceho cvičenia zmerajte absorbancie pri 620 nm.  

 

VÝSLEDKY 

 

a) Do nasledujúcej tabuľky vám vedúci úlohy výsledky meraní. 

 

Enzýmový 

preparát 
čas = 0 minút čas = 15 minút 

 
 

označenie 
absorbancia 

 
označenie 

absorbancia 

  meranie priemer  meranie priemer 

  č. 1 č.2   č. 1 č.2  

naklíčená N0    N15    

suchá S0    S15    

vzorka V0    V15    

kontrola K0    K15    

 

 

b) Na pripravený milimetrový papier nakreslite graf výsledkov, ktorý bude obsahovať štyri krivky 

(suchá pšenica, naklíčená, neznáma vzorka a kontrola). Na osi x bude čas inkubácie a na osi y 

absorbancia. Každá z kriviek nich bude mať dva body (x = čas 0 a 15 minút, y = zodpovedajúca 

priemerná hodnota absorbancie z dvoch meraní). Nezabudnite označiť aj tento papier svojím 

súťažným číslom. 

 

ZÁVER 

Na základe získaných výsledkov zhodnoťte, či je neznáma vzorka kvalitná (suchá pšenica), alebo 

nekvalitná (navlhnutá pšenica). 

 

 

 

 



DOPLŇUJÚCE OTÁZKY 

1) Prečo môžeme zistiť, či pšenica navlhla počas transportu pomocou stanovenia aktivity amyláz? 

 

 
 
 
 
 
 
2) Prečo sa dá stanoviť aktivita amyláz priamo v extrakte zo zrna, ktorý obsahuje veľké množstvo 
ďalších enzýmov? 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Prečo bola podľa vás v experimente použitá kontrola bez akéhokoľvek exktraktu? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Do nasledujúceho textu popisujúceho anatómiu zrna pšenice doplňte vhodné výrazy: 
 
 
Zrno (caryopsis) je špeciálny typ plodu, v ktorom môžeme rozlíšiť tri základné anatomické 

štruktúry: Oplodie fúzovené s ______________ (pericarp-testa) (1), endosperm (2) a embryo (3). 

Na povrchu endospermu sa nachádza tzv. aleurónová vrstva (4) a pod ňou samotný endosperm, 

ktorý obsahuje __________. Bunky endospermu vznikajú delením oplodneného 

________________. Embryo vzniká z oplodnenej ____________ bunky. Na embryu môžeme tiež 

rozlíšiť základy prvých listov (5), ktoré sa nachádzajú nad základom budúcej stonky - plumulou (6) 

a radiculu (7), ktorá je základom koreňa. Klíčny list je premenený na tzv. štítok (scutellum) (8), 

ktorý susedí s endospermom a uľahčuje embryu príjem živín. Nad rastovým vrcholom je vytvorená 

pošva:coleoptila (9), ktorá má ochrannú funkciu pri prenikaní klíčiacej rastlliny cez 

______________. Podobná pošva, coleorrhiza (10) je vytvorená aj okolo ______________. 

 
 
 
 
 



5) Priraďte jednotlivým anatomickým štruktúram v schémach zrna a embrya správne čísla z 
predchádzajúcej úlohy.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) U kukurice bol identifikovaný mutant viviparous, ktorého zrná klíčia už v klase na materskej 

rastline. Ktorý z nasledujúcich procesov má tento mutant poškodený? 

a) ukladanie zásob v endosperme 

b) vytvorenie embrya 

c) dormanciu semien 

d) spotrebovanie zásob z endospermu 

 

7) Vedci urobili nasledujúce experimenty, aby objasnili produkciu amyláz počas klíčenia: 

 

E1: Zo zŕn jačmeňa odpreparovali embryá a sledovali, či dôjde k degradácii škrobu v endosperme. 

V: K degradácii škrobu nedošlo. 

  

E2: Odpreparované embryá inkubovali v tesnej blízkosti zŕn, z ktorých ich odstránili a sledovali, či 

dôjde k degradácii škrobu v endosperme. 

V: Došlo k degradácii škrobu. 

 

E3: Odpreparované embryá inkubovali s roztokom škrobu a zisťovali, či dôjde k jeho degradácii. 

V: K degradácii škrobu nedošlo. 

 

E4: Zrnám s embryom odstránili obaly a aleurónovú vrstvu a sledovali, či dôjde k degradácii škrobu 

v endosperme. 

V: K degradácii škrobu nedošlo. 

 



E5: Zrnám s embryom odstránili povrchové obaly, ale ponechali aleurónovú vrstvu a sledovali, či 

dôjde k degradácii škrobu v endosperme 

V: Došlo k degradácii škrobu. 

 

I. Ktorý z týchto modelov najlepšie zodpovedá výsledkom ich experimentov? 

 

A) Signál pre syntézu amyláz vysiela endosperm tvorbou neznámej látky. Táto potom difunduje do   

    aleurónovej vrstvy, kde indukuje syntézu amyláz, ktoré sú produkované späť do endospermu, 

kde štiepia škrob. 

B) Signál pre syntézu amyláz vysiela embryo tvorbou neznámej látky. Táto potom difunduje do   

     aleurónovej vrstvy, kde indukuje syntézu amyláz, ktoré sú produkované do endospermu, kde        

     štiepia škrob. 

C) Signál pre syntézu amyláz vysiela embryo tvorbou neznámej látky. Táto potom difunduje do   

     endospermu, kde indukuje syntézu amyláz a štiepenie škrobu. 

D) Signál pre syntézu amyláz vysielajú obaly zrna tvorbou neznámej látky. Táto potom difunfuje do 

     aleurónovej vrstvy, kde indukuje syntézu amyláz, ktoré sú produkované do endospermu, kde        

     štiepia škrob. 

 

II. Vysvetlite na základe výsledkov experimentov váš výber odpovede 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Predstavte si, že ste identifikovali spomínanú neznámu látku. Navrhnite experiment, ako s jej 

pomocou overíte model, ktorý považujete za správny (ten, ktorý ste označili v predchádzajúcej 

otázke). 
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