
Koncepce choroby
Zdraví
- optimální průběh fyziologických procesů
Choroba
- dlouhodobé odchylky od normálních funkcí způsobené 

patogenními organismy 
- důsledek: nedostatečná výkonnost metabolismu rostliny /

snížená schopnost přežít
Porucha
- škodlivé změny způsobené jinými vlivy (fyzikální a chemické 

faktory, genetická porucha)
Poranění
- škodlivá změna vyvolaná jednorázovým či krátkodobým 

podrážděním rostliny
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Faktory vyvolávající choroby, 
fyziologické poruchy a poškození
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Původci chorob rostlin
Nebuněčné organismy

Viroidy, viry

Prokaryota
Bakterie (Bacteria)
Fytoplazmy

Eukaryota
Prvoci (Protista)
Peronospory (Chromista)
Houby (Fungi)
Živočichové (Animalia)
Parazitické rostliny (Plantae)
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Trojúhelník a čtyřúhelník choroby
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Patogen vs. parazit

Patogen = organismus nebo virus 
schopný vyvolávat nemoc u 
určitého hostitele (host. okruhu)

- virulentní
- avirulentní

Patogenismus
- parazitický
- neparazitický

Parazit = organismus nebo virus, 
existující v těsném soužití s jiným 
organismem, z jehož pletiv získává 
látky potřebné pro svou výživu -
nutriční závislost
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(lze vymezit fakultativní a obligátní formy)

Biotrofní Hemibiotrofní Nekrotrofní

Phytophthora infestans

Fusarium

Exobasidium vaccinii

- během životního cyklu
bio-, nekro-, saprotrofní fáze

- dlouhou dobu nedochází 
k narušení buněčné stěny

- saprofáze redukována

- napadají a rychle usmrcují 
živé buňky, macerace pletiv
enzymy, toxiny

- narušení BS, protoplastu, 
metabolismu

- mohou existovat jako
saprotrofové

- široký okruh hostitelů

- napadají živé buňky
- invaginace plazmatické 

membrány
- rovnováha s hostitelem
- speciální forma parazitismu
- úzký hostitelský okruh

Životní strategie patogenních „hub“
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1. Interakce nehostitel-nepatogen:
mikroorganismus není infekční
rostlina je imunní

2. Interakce hostitel-patogen
obě složky biologicky slučitelné=kompatibilní

A kompatibilní reakce:
po proniknutí do hostitele se rozvíjí infekce, 
patogen se reprodukuje

B inkompatibilní reakce:
po proniknutí do hostitele je infekce 
potlačena (HR) 
patogen se nereprodukuje

Typy vztahů rostlina-patogen
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Základní inkompatibilita
(interakce nehostitel-nepatogen)

Nespecifická 
inkompatibilita
- kompatibilita

Preformované obranné mechanismy; 
iniciace obecných obranných reakcí

Obecné metabolické a genetické 
obranné mechanismy

(Lebeda, 1984)

Rostlina - mikroorganismus

Základní kompatibilita
(hostitel-patogen)

Obecné obranné mechanismy neúčinné

Specificky diferencovaná 
inkompatibilita
- kompatibilita

Specificky nediferencovaná 
inkompatibilita
- kompatibilita

Vysoce specifické metabolické a 
genetické adaptace hostitele

Specifický komplex 
metabolických a genetických 

obranných mechanismů

Schéma konceptu základní 
inkompatibility a základní kompatibility
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Kompatibilita – inkompatibilita
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stimulativní
(obligátní par.– v počátečních fázích vývoje: 

podpora růstu, zvýšení počtu organel)
„green islands“- typické před. pro biotrofní bakterie, 

viry (nerovnováha kinetinu)

degenerativní 
(nekrotrofní a v pozdních fázích obligátní 

parazité: narušení organel, membrán)

Persea americana -
Oncobasidium theobromae

Lycopersicon esculentum -
Phytophthora infestans

Fagus

Vlivy patogenu resp. infekce na buňku
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Reakce rostlin na působení „stresoru“
Lokální – v místě působení faktoru

Systémová – jiné části rostliny, přímo neovlivněné

propojeny mobilními signály:

Fyzikální (velmi rychlé; sekundy až minuty)
•Hydraulické
•Elektrické

Chemické (pozvolné; hodiny až dny)
•Růstové regulátory/fytohormony: SA, JA, ABA, ET, CKs
•RNOS: H2O2, NO
•Polypeptidy: systemin

NEUROBIOLOGIE ROSTLIN – nový vědní obor s cílem objasnit otázky
- jak rostliny zpracovávají signály z vnějšího prostředí 
- je signální systém rostlin analogický živočišnému
Kromě mechanismů signálních cest v rámci rostliny jsou i studovány 
mechanismy přenosu informace mezi rostlinami – v rostl. společenstvech
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Náchylná rostlina - kompatibilní interakce s patogenem
- nespouští se obranné mechanismy
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U interakcí rostlina-patogen závisí spuštění obrany na 
rozpoznání
(recognition)

rezistentní
rostlina =
inkompatibilní 
interakce

startují
mechanismy 
k potlačení
růstu 
patogenu
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Mechanismus spuštění obranné reakce

2. Receptory:
- membránové 
- cytoplazmatické

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

tvorba oxidu dusnatého + NOS
etylén – iniciace genové exprese

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)
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Arabidopsis thaliana
– Blumeria graminis f.sp. hordei

Lokální reakce rostlin
1/ Lokální v místě napadení
• rychlá reorganizace cytoskeletu,                          

migrace organel
• produkce reaktivních 

forem kyslíku a dusíku           
(RNOS)                                           
= „oxidační stres“

• změny                             
permeability                       
membrán 

• hypersenzitivní
reakce (HR)                   
lokalizovaná                               
smrt buněk

• akumulace fenolických látek
• intenzivní exocytóza - zesílení

buněčné stěny (lignifikace, 
suberinizace, depozice kalózy)

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


A.t.-Hyaloperonospora parasitica

Erysiphales

Arbuskulární mykorhiza

Hlízkové bakterie

mikrofilamenta
mikrotubuly

Takemoto a Hardham (2004), Plant Physiol. 

Lokální reakce rostlin - cytoskelet
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vazba na transmembránové receptory, mikrofibrily celulozy BS rostlin - rozpoznání 
patogenu

rychlá reorganizace ovlivňuje proces penetrace (shlukování MFs pod místem 
penetrace, ukládání kalózy u nepatogenů – mech. zpevnění)
a dalšího vývoje patogenu v buňkách po infekci (invaginace membrány)

v rezistentních rostlinách se mikrofilamenta a kortikální mikrotubuly shlukují kolem 
vyvíjejících se apresorií a přispívají tak k inhibici penetrace patogenu

mikrofilamenta se účastní migrace hostitelského jádra a organel i depozice 
strukturních sloučenin (fenolů, kalózy, ligninu aj.) a tímto způsobem mění a zesilují 
buněčnou stěnu

lokalizovaná programovaná buněčná smrt - depolymerace cytoskeletu - omezení 
vývoje patogenu – i elicitory HR (cryptogein apod.)

rezistentní buňky - syntéza různě post-translačně modifikovaných tubulinů, izoforem, 
asociací s dalšími proteiny 

Lokální reakce rostlin - cytoskelet
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Místa vzniku: 
chloroplasty, mitochondrie, membrány peroxisomů, glyoxysomů, 
mikrozomů
(fotosyntéza, respirace, glykolátoxidasa-fotorespirace, NADPH 
oxidasa-PM, oxalátoxidasa,…)

Účinky 
- negativní: 

peroxidace lipidů, poškození struktury proteinů (enzymů), NK, lipidů
- pozitivní: 

signalizace, genová regulace

singletový kyslík (1O2)
superoxid (O˙- 2)
peroxid vodíku (H2O2)
hydroxylový radikál (OH-)

Lokální reakce rostlin - aktivní formy kyslíku
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- obecně inhibitory enzymů 
- jejich tvorba v rostlině indukována poraněním, 

infekcí
- přítomny u rezistentních i náchylných genotypů, 

liší se kvalitativně a kvantitativně
- antibiotické účinky
- obrana proti UV
- strukturní polymery - zesílení buněčné stěny, 

lignituber v místě penetrace
- irreversible membrane damage (IMD) 
- autofluorescentní fenoly - de novo syntéza 

během HR

Autofluorescence fenolů v infikované buňce

Lokální reakce rostlin - fenolické látky
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Lokální reakce rostlin
2/ Lokální reakce pletiva 

- akumulace fytohormonů 

Produkce CKs, auxinů, gibberelinů, SA, 
etylenu, brassinosteroidů,..

1/ samotným patogenem
2/ indukce endogenních hladin rostliny

Důsledek: změny asimilace a růstu -
hyperplazie, hypertrofie - projev na 
orgánech 

(Čarověníky, nádory, deformace orgánů)
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Lokální reakce rostlin
2/ Lokální reakce pletiva 

- syntéza PR-proteinů 

Okushima et al., 2000Yrp17unknownTobacco PRp27PR-17

Wei et al., 1998Yrp16'oxalate oxidase-like'Barley OxOLPPR-16

Zhang et al., 1995Ypr15oxalate oxidaseBarley OxOa (germin)PR-15

García-Olmedo et al., 1995Ypr14, Ltplipid-transfer proteinBarley LTP4PR-14

Epple et al., 1995Ypr13, ThithioninArabidopsis THI2.1PR-13

Terras et al., 1992Ypr12defensinRadish Rs-AFP3PR-12

Melchers et al., 1994Ypr11, Chicchitinase, type ITobacco 'class V' chitinasePR-11

Somssich et al., 1986Ypr10'ribonuclease-like'Parsley 'PR1'PR-10

Lagrimini et al., 1987Ypr9, PrxPeroxidaseTobacco 'lignin-forming 
peroxidase'PR-9

Métraux et al., 1988Ypr8, Chibchitinase type IIICucumber chitinasePR-8

Vera and Conejero, 1988Ypr7endoproteinaseTomato P69PR-7

Green and Ryan, 1972Ypr6, Pis ('Pin')proteinase-inhibitorTomato Inhibitor IPR-6

Van Loon, 1982Ypr5thaumatin-likeTobacco SPR-5

Van Loon, 1982Ypr4, Chidchitinase type I,IITobacco 'R'PR-4

Van Loon, 1982Ypr3, Chiachitinase type I,II, 
IV,V,VI,VIITobacco P, QPR-3

Antoniw et al., 1980Ypr2, [Gns2 ('Glb')]b-1,3-glucanaseTobacco PR-2PR-2

Antoniw et al., 1980Ypr1antifungalTobacco PR-1aPR-1

ReferenceGene symbolPropertiesType memberFamilies

http://www.bio.uu.nl/~fytopath/PR-families.htm
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- rozpustné při nízkém pH
- nízká Fw
- nízký nebo vysoký pI
- rezistence k proteasám
- extracelulární fce

Rozdělení podle velikosti a funkce:
• chitinasa, b-1-3-glukanasa (hydrolýza b. stěny patogenu, 

produkce dalších elicitorů)
• peroxidasy
• proteiny inaktivující ribosomy - fungicidní účinek
• tioniny - tvoří póry v membránách patogenů
• proteiny přenášející lipidy

Lokální reakce rostlin

2/ Lokální reakce pletiva 
- syntéza PR-proteinů – charakteristika:
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Lokální reakce rostlin
2/ Lokální reakce pletiva 
- řada dalších změn na anatomické a morfologické úrovni, např.:

- histotrofie, histoplazie
(hypertrofie, hyperplazie…)

- rozsáhlé histomorfologické změny 
(dřevnatění, korkovitost)

- změny obsahu fotosyntetických pigmentů
(histochromatické změny)

Sedlářová, Vinter: Rostlinná pletiva pod vlivem "houbových" chorob. Živa 2007 (6) 
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Systémová reakce rostlin – 3 typy:

1

2

3
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Kaiser and Grams (2006)
Rapid hydropassive opening and subsequent active stomatal closure follow 
heat-induced electrical signals in Mimosa pudica
J. Exp. Bot. 57: 2087-2092 

Šíření signálu v rostlině - po lokálním popálení mimosy ve vzdálených listech 

1/
Otevření průduchů - pasivní (turgor)
Zavření - aktivní (asimilace, c CO2)

http://jxb.oxfordjournals.org/content/vol0/issue2006/images/data/erj165/DC1/erj165_Movie_1.avi

2/
Změny kvantové výtěžnosti PSII - pokles

http://jxb.oxfordjournals.org/content/vol0/issue2006/images/data/erj165/DC1/erj165_Movie_2.avi
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1/ Permeabilita napadených buněk (membrány, strukturní změny BS)
2/ Metabolismus vody v napadených rostlinách 

- příjem a pohyb vody v rostlině 
- transpirace

3/ Minerální výživa
- absorpce
- transport

4/ Fotosyntéza (obsah pigmentů, funkce fotosytémů)
5/ Respirace (zvýšená intenzita; enzymy glykolýzy)
6/ Syntéza proteinů (PR-proteiny, enzymy) – „na úkor zás. látek“
7/ Metabolismus sekundárních metabolitů 

- akumulace fytoncidů (flavonoidy, terpenoidy, fenolické látky, alkaloidy)
- syntéza fytoalexinů (lipofilní, narušení membrán)

8/ Fytohormony (poměr,obsah,+u každého zastoupení aktivních/neaktivních forem)

CKs, auxiny, gibbereliny, SA, etylen, brassinosteroidy,..

Gymnosporangium sabinae

Fyziologie nemocné rostliny
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Strategie patogenů - souhrn

• Rychlý růst – únik obranným mechanismům

• Tvorba supresorů – potlačují HR, produkci PR-proteinů, atd.

• Produkce enzymů 

• Buněčné jedy – př. fusikokcin u Fusicoccum amygdalii
(hyperpolarizace buněčných membrám)
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KLASIFIKACE HOUBOVÝCH ORGANISMŮ
§ V prvním systému Karla Linného (polovina 18. stol.):

živočichové (ANIMALIA)
rostliny (PLANTAE) (zahrnuty houby, ale i třeba bakterie) 

§ V pol. 19. stol.  ustanoveny  nové říše
PROTOCTISTA (Hogg, 1861) pro jedno- i vícebuněčné organizmy, 
které nelze zařadit ani mezi rostliny, ani mezi živočichy
PROTISTA (Haeckel, 1866) pro jedno-buněčné organizmy, stojící 
mezi rostlinami a živočichy
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§Whittaker (1969) jako první vydělil houby (FUNGI) s přihlédnutím ke 
způsobu výživy jako samostatnou říši - systém 5 říší

§Woese et al. (1990) 3 Impéria: Archaea, Prokarya (Bacteria), Eukarya

KLASIFIKACE HOUBOVÝCH ORGANISMŮ
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§ klasifikace 
(Cavalier-Smith, 1998)
3 domény (impéria) 
6 říší 
BACTERIA 
PROTOZOA 
CHROMISTA

(Stramenopila)
(Chromalveolata)

FUNGI
PLANTAE
ANIMALIA
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The creation-evolution controversy
(also termed the creation vs. evolution debate

or the origins debate)
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1 Evoluce
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- s přijetím Darwinovy evoluční teorie musíte opustit přesvědčení, že život má nějaký účel či význam. Jak napsal G. 
Thomas Sharp, předseda Nadace pro pravdu Stvoření, "jestliže přijdeme o Genezi jako o legitimní vědecké a historické 
vysvětlení původu člověka, přicházíme o platnost křesťanství.„

- Darwinovská evoluce nám sděluje, že jsme jen „kompost“ - soubor složitých molekul, které - a to z jediného důvodu: 
aby byly schopny si zajistit před konkurencí ve svůj prospěch energetické zdroje - si vyvinuly schopnost spekulace. Po 
několika desítkách let se naše molekuly zase rozčlení a vrátí se tam, odkud přišly…

2 Stvoření
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Od r. 2005 s podporou prezidenta G. Bushe
- 13 států USA - legislativní pokusy včlenit teorie "inteligentního plánu"
stvoření světa do školních osnov
- "lidé neprošli evolucí, ale stvořil je Bůh v podstatě v jejich dnešní formě, asi 
před 10 000 lety" 
- v Kansasu, v Texasu a ve Filadelfii už mají tyto plány určitý úspěch. V dubnu 
2005 bylo v Arkansasu otevřeno nové "muzeum světové historie", které 
informuje návštěvníky, že "dinosauři i lidé existovali ve stejnou dobu"
a že „raná verze dinosaurů, i když se o tom Pánbůh zapomněl 
zmínit, byla přítomna v Noemově arše“
Podobná muzea budována i v Texasu a v Kentucky…
- lobování zástupců politických stran ve prospěch obou názorových táborů

Intelligent design
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The Flying Spaghetti Monster (also known as the Spaghedeity) = the deity of a parody religion called 
The Church of the Flying Spaghetti Monster and its system of beliefs, "Pastafarianism" - founded 
by Bobby Henderson in 2005 to protest against teaching of "inteligent design"...

Niklas Jansson's adaptation of Michelangelo's The Creation of Adam

3 Špagetové monstrum?
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http://en.wikipedia.org/wiki/Flying_Spaghetti_Monster
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Koreluje globální oteplování s počtem pirátů?
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