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Kategória : B 
Teoreticko praktická časť - Praktická úloha č. 1 
 

Téma : Fyziológia rastlín 

 

Prieduchy sú kľúčovou štruktúrou pre udržanie vodného statusu rastliny. Ich zatváranie 

a otváranie má priamy dosah na mieru transpirácie v rastline. Regulácia otvárania 

prieduchov teda patrí k hlavným stratégiám rastliny pre udržanie vodného statusu. 

Kyselina abscisová (ďalej ABA) je súčasťou signalizačnej kaskády zodpovednej za reguláciu 

otvoru prieduchov. V tejto laboratórnej úlohe budete mať za úlohu skúmať vplyv ABA spolu 

s ďalšími katiónmi – K+ a Ca2+ na otváranie prieduchov. Na účely laboratórnej úlohy budete 

používať epidermu druhu Commelina communis. 

Kyselina abscisová patrí k rastlinným hormónom a má efekt na prieduchy prostredníctvom 

schémy na obrázku.  

 

 Vysvetlivky: 

ABA – kyselina abscisová (receptory sú znázornené červenou farbou) 

ROS – reaktívne kyslíkové radikály 

PLC – fosfolipáza C 
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ATP pumpa je znázornená fialovou farbou 

Rôzne kanály v membráne a v endoplazmovou retikule sú znazornené rôznymi 

farbami 

               Stimulácia 

               Inhibícia 

 

POSTUP 

K dispozícii máte časti spodnej epidermyCommelina v nasledujúcich roztokoch: 

A B C D 

10 mM K+ 250 mM K+ 5 mM Ca2+ 5 mM Ca2+ spolu s 
EDTA 

 

Pokožka bola inkubovaná v každom z roztokov A, B, C, D spolu s rôznymi koncentráciami 

ABA: 0, 10-10, 10-9, 10-8, 10-7, 10-6, 10-5, 10-4 M. 

Vašou úlohou je premiestniť kúsky epidermy na podložné sklíčko spolu s malým množstvom 

roztoku. Prikryte krycím sklíčkom a použite mikroskop na spočítanie 20 individuálnych 

prieduchov. Pre každú koncentráciu ABA a roztoku A, B, C, D zaznamenajte do nasledujúcej 

tabuľky percento zavretých prieduchov. UPOZORNENIE: Kľúčovým je rýchle meranie 

a ponechanie prieduchov vždy na svetle. Snažte sa počet zavretých a otvorených 

prieduchov spočítať čo najrýchlejšie! 

 VÝSLEDKY 

V tabuľke uveďte percento zavretých prieduchov pre každú použitú koncentráciu roztoku. 

Koncentrácia 
ABA (M) 

0  10-10 10-9 10-8 10-7 10-6 10-5 10-4 

A  
10 mM K+ 

        

B  
250 mM K+ 

        

C  
5 mM Ca2+ 

        

D  
5 mM Ca2+ 
spolu s 
EDTA 
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 ÚLOHY 

1. Na základe vašich výsledkov, načrtnite 2 grafy na priloženom milimetrovom papieri: 

na jednom zahrňte výsledky inkubácie epidermy s roztokmi A a B, na druhom C a D. 

Grafy načrtnite ako závislosť percenta uzavretia prieduchov od koncentrácie ABA.  

 

2. Aká je optimálna koncentrácia ABA, ktorá spôsobuje uzavretie prieduch pri inkubácii 

s roztokom: 

a) A -     

b) B -   

c) C -   

d) D -    

 

3. Závisí uzatváranie prieduchov od vonkajšej koncentrácie K+? Ak áno, navrhnite 

prečo (ako pomôcku použite obrázok na prvej strane). 

           

           

           

           

           

            

 

4. Závisí uzatváranie prieduchov od vonkajšej koncentrácie Ca2+? Aké by bolo možné 

vysvetlenie? 

           

           

           

           

           

            

 

5. Prečo je inkubácia epidermy s roztokom C odlišná od roztoku D? Aká by bola možná 

funkcia EDTA? 
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6. Tzv. koncept „aniónovej pasce“ pomáha špecifikovať signalizáciu pomocou ABA. Za 

normálnych podmienok je, ABA pochádzajúca z xylému prijatá mezofylovými 

bunkami v liste. Počas vodného stresu, nemá ABA možnosť dostať sa 

k mezofylovým bunkám, ale môže signalizovať zatváravým bunkám prieduch ich 

zavretie. Aký je možný mechanizmus tohto princípu? Pomôcka: počas vodného 

stresu, pH mezofylu dosiahne cca 7,2 oproti normálnym 6,3. Uvažujte o charaktere 

ABA. 

           

           

           

           

           

            

 

7. Pomocou obrázku na prvej strane, uvažujte o mechanizme účinku ABA. Ako rôzne 

zmeny koncentrácie iónov signalizujú uzavretie prieduchov, resp. zmenu turgoru 

zatváravých buniek prieduchov? 

           

           

           

           

           

            

 

8. Aký je efekt sucha na mieru otvorenia prieduchov a aký je mechanizmus tejto 

signalizácie? 

           

           

           

           

           

            

 

9. Aké sú rastlinné adaptácie na sucho a vysoké teploty? Vymenujte aspoň 5 odlišných 

adaptácií rastlín. 
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10. Uvažujte o mutantoch nedostatočných v produkcii ABA. Aký by bol efekt v prípade 

sucha? 
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