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Hypotéza:  
V důsledku chronického stresu způsobeného zvýšeným obsahem rizikových prvků dochází 

v rostlině k epigenetickým změnám, které determinují expresi genů adaptačního metabolismu. Tyto 
změny se projeví v oxidačním stresu a indukci senescence s následnými změnami v obsahu a 
složení aminokyselin, mastných kyselin, růstových a stresových hormonů i aktivitě vybraných 
enzymů jak v rostlině, tak v rhizosféře.     

 
Anotace:  

Vysoká koncentrace rizikových prvků působí na rostlinu jako stresový faktor. Tyto prvky jsou 
snadno přijímány kořeny, neboť selektivita transportních proteinů je pravděpodobně nedostatečná 
pro jejich rozlišení od prvků pro život rostliny nezbytných. Při dlouhodobé expozici rizikovými prvky 
rostliny syntetizují, akumulují a do rhizosféry vylučují ve zvýšených koncentracích látky, které rostlině 
pomáhají překonávat způsobený stres. Mezi tyto rostlinné metabolity patří peptidy, fytochelatiny, 
aminy, organické kyseliny a specifické aminokyseliny. Řada autorů uvádí, že především 
aminokyseliny a organické kyseliny mají význam při hyperakumulaci a toleranci rizikových prvků v 
rostlinách, protože vytvářejí specifické cheláty.  

Rhizosféra hraje klíčovou roli v adaptaci rostlin na chronický stres vyvolaný zvýšeným 
obsahem rizikových prvků v půdě. Symbiotické mikroorganismy, včetně ektomykorhizních a 
endomykorhizních  hub, umožňující rostlině lépe překonávat toxické působení přijatých prvků. Proto 
rostlina vylučuje řadu asimilovaných živin ve formě především oganických kyselin (aminokyseliny, 
mastné kyseliny) a monosacharidů i některých oligosacharidů do rhizosféry. Bakterie a houby 
zlepšují příjem vody a esenciálních prvků  pro rostlinu, syntetizují prekurzory růstových hormonů,  a 
tím umožňují rostlině lépe překonávat listovou senesceci. Senescence je nastartovaná degradačními 
oxidačními produkty tvořenými z nenasycených mastných kyselin a karotenových pigmentů a 
dávajícimi vzniknout stresovým fytohormonům (kyselina jasmonová, abscisová a strigolaktony).  

Proto budou procesy senescence vyvolané rizikovými prvky studovány nejen v rostlinách, ale 
i rhizosféře. Při hodnocení průběhu těchto procesů budou sledovány především hladiny 
aminokyselin, fytohormonů, mastných kyselin a aktivity vybraných enzymů nejen v pěstovaných 
rostlinách, ale i v rhizosféře.  
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