
Sylabus 5. přednášky: 
 
- reakce rostliny na infekční agens 
- imunita, rezistence (obranné mechanismy), pseudorezistence, náchylnost, tolerance, citlivost, 
hypersensitivita 
- metabolické pochody rostlin vyúsťující v náchylnost, rezistenci a toleranci 
- příčiny změn v náchylnosti a rezistenci 
- polní rezistence  
 
 
Reakce hostitele vyvolané infekcí patogenu je možno studovat hierarchicky na řadě 
úrovní biologické organizace: 
Organismus  
Orgán 
Pletivo 
Buňka 
Fyziologické procesy 
Molekulární struktura 
 
Všechny tyto úrovně se více či méně podílejí na výsledném projevu interakce, přičemž 
jedna úroveň projevu velmi úzce souvisí s další, vzájemně na sebe navazují a podmiňují 
se 
  
 
 
Vlivy patogenu resp. infekce na buňku 
1/ stimulativní  
(obligátní biotrofní parazité – v počátečních fázích vývoje: podpora růstu, zvýšení počtu organel) 
„green islands“- typické před. pro biotrofní bakterie, viry 
2/ degenerativní  
(nekrotrofní a v pozdních fázích obligátní parazité: narušení organel, membrán) 
Životaschopnost rostlinné buňky závisí na - fungující vakuole 
                    - intaktním vezikulárním transportu 
 
 
Obranné mechanismy rostlin 
A/ strukturní (pasivní) 
 fyzikální bariéry proti průniku patogenu 
preformované: BS, vosky, kutikula - kutinasy, celulasy 
indukované: lignifikace, suberinizace, depozice kalosy 
B/ biochemická (aktivní)  
 produkce látek toxických pro patogen: 
sekundární metabolity (specifické podle rostliny a patogenu):  
 alkaloidy, saponiny, antokyany 
 fenoly, taniny, melaniny 
 aromatické AK 
proteiny 
 extenziny (bohaté na hydroxyprolin) 
 PR-proteiny (glukanasy, chitinasy, peroxidasy) 
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Mechanismus spuštění obranné reakce 
1. Elicitor - vyvolá nastartování obrany 
 exogenní elicitory - metabolity vylučované patogenem 
   (polysacharidy, specifické enzymy, peptidy) 
 endogenní elicitory - uvolňují se narušením b.s.  
  patogenu (oligomery chitinu, oligoglukany, glykoproteiny)  
  rostliny (oligogalakturonany) 
2. Receptor (většinou v plazmatické membráně) 
3. Přenašeče signálu (druzí poslové) 
 fosfoinozitidový systém (hydrolýzou lipidů vznik   inozitol-1,4,5-triP  
         diacyl glycerol 
  +zvýšená koncentrace Ca2+ = aktivace proteinkinas) 
 tvorba peroxidu vodíku +ROS vyvolaná elicitory – fosfoinoz. systém 
          - peroxidace membrán – JA+MeJA - transkripce 
 etylén – iniciace genové exprese 
 
 
Aktivace rostlinné obrany 
1/ Lokální v místě napadení 
   - produkce reaktivních forem kyslíku (ROS) 
   - oxidu dusného (NO)  
   - hypersenzitivní reakce (HR) 
   - akumulace fenolických látek 
   - zesílení buněčné stěny 
 2/ Lokální reakce pletiva  - syntéza PR-proteinů 
    - akumulace fytohormonů (SA, ET, JA…) 
    - zesílení buněčné stěny 
3/ Systémová odpověď - v neinfikovaných částech 
  (systemic acquired resistance, SAR) 
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