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1. Abstrakt
Cílem práce je shrnutí dosavadních poznatků o vlivu zaplavení na růst a strukturu rostlin, jejich systematizace a propojení, zejména pak srovnání působení zaplavení na mokřadní
a nemokřadní rostliny.
Zaplavení půdy a hypoxický a anoxický stres významným způsobem ovlivňují růst a
strukturu rostlin, zejména jejich kořenů, na které působí především. Na nedostatek kyslíku
reagují nemokřadní rostliny poněkud odlišně než rostliny mokřadní, které jsou vystaveny
zaplavení častou po celou dobu života. Základními strategiemi překonání anoxie jsou tedy
vyhnutí se anoxii (avoidance) a anoxická tolerance.
Snížená dostupnost O2 v půdě při zaplavení vede k tomu, že rostliny vytváří morfologické a metabolické mechanismy, které jim pomáhají hypoxický stres překonat. Práce je
zaměřena především na morfologické mechanismy - vznik aerenchymu, zakládání apoplastických bariér v exodermis a vznik adventivních kořenů.
Hlavní funkcí aerenchymu je usnadnění a zrychlení transportu kyslíku z nadzemních
částí rostliny do kořene. Pode způsobu zakládání je dělen na schizogenní (prosté rozestoupení buněk bez dělení a PCD), lyzigenní (probíhá PCD) a expanzigenní (buňky se rozestupují a následně dělí). Na signalizaci při zakládání aerenchymu se podílí ethylen, NO, ionty
Ca2+ a další látky.
Dalším adaptačním mechanismem je rozvoj exodermis s Casparyho proužky a suberinovou lamelou, která kořeny chrání před nadměrným příjmem vody, negativním působením
půdního roztoku při zaplavení a radiálním ztrátám kyslíku z pletiv kořene.
Významná je rovněž schopnost rostlin zakládat nové adventivní kořeny, které jsou obvykle odolnější vůči zaplavení a mohou dokonce zcela převzít funkci primárního kořenového systému.
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2. Úvod
Zaplavení půdy je jedním z faktorů, které mohou významně negativně ovlivnit růst a
vývoj rostlin, na zemědělsky obdělávaných půdách potom může vést ke snížení výnosů
plodin. Příčin vedoucích k zaplavení je mnoho. Vedle přirozených příčin jako je těžká a
jílovitá půda s malými zrny a velmi malými póry jsou to i výrazné a často necitlivé zásahy
člověka v důsledku těžké mechanizace zemědělství. Taková půda ztrácí svou přirozenou
strukturu. Její póry se zanášejí a v hloubce několika desítek centimetrů se vytváří utužená,
mnohdy nepropustná vrstva, která brání vodě prosakovat do hlubších vrstev. I při mírném
dešti pak dochází k zaplavení svrchních vrstev půdy.
V zaplavené půdě je difúze plynů velmi zpomalená (difúze plynů je ve vodném prostředí o čtyři řády pomalejší než v plynném), takže výměna plynů mezi podzemními orgány
rostlin a okolním prostředím je velmi zpomalena (Colmer, 2003). Zadržený kyslík je navíc
velmi rychle vyčerpán metabolickými procesy kořenů i půdních organismů. Podobná situace je ale běžná v mokřadních biotopech, které jsou zaplavovány dlouhodobě, periodicky
nebo i trvale.
Aby mohly rostliny v takových podmínkách při zaplavení přežít, musí na ně reagovat
určitým přizpůsobením - mokřadní rostliny jsou například trvale vybaveny morfologickými,
anatomickými a metabolickými adaptačními mechanismy, které jim umožňují trvale růst na
extrémních stanovištích. Bylo zjištěno, že i některé mezofyty jsou schopny reagovat na hypoxický stres a dočasně odolávat stresovým podmínkám. Mezi rostliny citlivě reagující na
nedostatek kyslíku v půdě patří i hospodářsky velmi významná kukuřice a jiné druhy čeledi
Poaceae.
Zatímco obsahy plynů v atmosféře jsou více méně stálé, podmínky v půdě se velmi často a rychle mění. V hypoxických podmínkách při zaplavení jsou tedy nejohroženější částí
rostliny právě její podzemní orgány. Adaptační a aklimační mechanismy v kořenech jsou
pak při zaplavení limitním faktorem přežití celé rostliny. Ve své práci se proto budu zabývat adaptačními změnami právě v kořenech.
Cílem této práce bude shrnout současné poznatky o vlivu hypoxie na růst a vývoj rostlin
jako takových a porovnat adaptační mechanismy v kořenech mokřadních rostlin a některých
mezofyt, zejména kulturních trav čeledi Poaceae. Nové poznatky v této oblasti by mohly
přispět k účinnějšímu šlechtění odolnějších kultivarů hospodářských plodin.
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3. Literární přehled
Zatímco nadzemní část rostlin je obklopena vzdušným prostředím, ve kterém se množství kyslíku prakticky nemění, situace podzemních orgánů je zcela jiná. Koncentrace kyslíku v půdě je trvale nižší v důsledku respiračních procesů podzemních orgánů rostlin i půdních mikroorganismů. V půdě s velkými póry je kyslík rychle doplňován difúzním tokem ze
vzduchu nad povrchem půdy. V utužených nebo zaplavených půdách je však difúze nedostatečná, koncentrace kyslíku se rychle snižuje a může klesat až k hodnotám blízkým nule.
Dostatečné zásobení půdy kyslíkem má pro rostliny zásadní význam. Při nedostatku
kyslíku nemůže probíhat v buňkách aerobní respirace, jež je základním zdrojem energie pro
všechny životně důležité reakce. U rostlin, které se dokážou s touto situací vyrovnat, dochází v kořenech k významným anatomickým a morfologickým změnám, jako je například
vznik a rozvoj lyzigenního aerenchymu, vznik apoplastických bariér v exodermis kořene aj.
O těchto adaptačních a aklimačních mechanismech bude pojednáno v následujících kapitolách.

3.1. Procesy v půdě při zaplavení
Při zaplavení půdy deštěm, tajícím sněhem nebo povodní dochází k nasycení půdy vodou, jejíž hladina je více méně v rovině s povrchem půdy a je málokdy a obvykle jen krátkodobě nad jejím povrchem. Jiná situace ale nastává v mokřadních biotopech, kde rostliny
mnohdy rostou přímo v mělké vodě. Konkrétní změny při zaplavení jsou také výrazně
ovlivněny druhem a charakterem půdy, délkou zaplavení atp.
Pokles koncentrace kyslíku v půdě zvaný hypoxie je nejběžnějším typem stresového
působení spojeného se zaplavením nebo utužením půdy. Nastává například při krátkodobém
zaplavení, kdy jsou kořeny rostlin ponořené pod vodou a jejich dýchací nároky převyšují
dostupné množství kyslíku. Míra hypoxie se liší v různých vrstvách vodního sloupce. Při
hladině a ve svrchních vrstvách vody je koncentrace kyslíku nejvyšší, postupně však klesá a
v hlubších vrstvách může přejít až v anoxii. Hypoxii jsou tedy vystavené například kořeny
v nejsvrchnějších vrstvách půdy při dlouhodobém zaplavení. Anoxie, naprostý nedostatek
kyslíku, nastává při dlouhodobém zaplavení zejména v hlubších vrstvách půdy.
Kromě přímého negativního vlivu na fyziologické procesy v rostlinách má hypoxie vliv
i na chemismus půdy a mikrobiální složky rhizosféry. Kořeny rostlin a mnoho půdních mikroorganismů potřebuje pro svůj metabolismus kyslík. V zaplavené půdě je jeho přísun ale
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značně omezený. Po jeho spotřebování přecházejí aerobní mikroorganismy do klidové fáze
nebo odumřou. Mnoho půdních mikroorganismů má ale schopnost využívat jako akceptory
elektronů i jiné sloučeniny a převádět je tak do redukovaného stavu (např. denitrifikace,
redukce síranů na sulfan, redukce Fe3+ a Mn4+- viz dále). V půdě se hromadí rozpuštěný
CO2, produkovaný při anaerobní glykolýze v kořenech, a pH půd většinou roste. Zaplavená
půda má tedy nižší redoxní potenciál a obvykle neutrální pH (Ponnamperuma,1984; Kirk et
al., 2003).
Vlivem působení tohoto redukčního prostředí a činností anaerobních mikroorganismů
dochází k uvolnění Fe2+ a Mn2+ z oxidovanějších nerozpustných forem. Vzniklé železnaté a
manganaté ionty mohou být ve vyšších koncentracích toxické, Fe2+ navíc váže fosfátové
ionty do nerozpustných solí (Marschner, 1995). V hypoxických podmínkách je dále významně porušen koloběh dusíku v půdě. Proces mineralizace dusíku je zpomalen, což způsobuje, že většina dostupného dusíku je ve formě amonných iontů, které nemohou být vlivem nedostatku O2 dále oxidovány. Ve vyšších koncentracích mohou být amonné ionty pro
rostliny toxické. Jejich koncentrace závisí mimo jiné na množství organické hmoty v půdě
(Ponnamperuma, 1984). V zaplavení může hrát významnou roli i denitrifikace, díky níž se
z půdy uvolňuje plynný dusík a jeho oxidy.
Na rozkladu organické hmoty v dobře provzdušněné půdě se podílí houbové a jiné půdní mikroorganismy a mnoho aerobních bakterií. Vzhledem k vysokým energetickým nárokům spojeným s aerobní respirací probíhá velmi rychle. Při zaplavení ale mnoho z těchto
organismů odumírá a na rozkladu organické hmoty se podílí téměř jedině anaerobní bakterie. Rozklad i asimilace v anaerobních podmínkách probíhá velmi pomalu. Mimoto vzniká
velké množství sloučenin, které se v dobře provzdušněné půdě nevytváří a které mohou mít
na rostliny toxické účinky, například krátké organické kyseliny - mravenčí, octová, máselná, propionová, mléčná a mnoho dalších (Ponnamperuma, 1984)
Tyto sekundární nepříznivé vlivy v půdě mohou být vedle snížení dostupnosti kyslíku
v půdě pokládány za důležité důsledky zaplavení vedoucí k poškození rostlin. Jednou z
aklimačních strategií je přivádění kyslíku intercelulárami do kořenů a jeho následné vylučování do rhizosféry, což vede k její detoxikaci, především k oxidaci Fe2+ a Mn2+ na nerozpustné sloučeniny (viz kap. 3.2.3.).
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3.2. Vliv hypoxie při zaplavení na rostliny
Vliv hypoxie se velmi výrazně liší podle toho, jaký typ rostlin zasahuje. Mokřadní rostliny,
tedy rostliny žijící v trvale nebo periodicky dlouhodobě zaplavovaných biotopech, jsou velmi dobře přizpůsobené těmto podmínkám. U takových rostlin tedy hovoříme zejména o
adaptačních mechanismech. Naproti tomu u nemokřadních rostlin tolerantních k zaplavení
se v závislosti na době trvání zaplavení a rychlosti jeho nástupu rozvíjí celá škála aklimačních mechanismů, které vedou k tomu, že se rostlina dokáže se zaplavením alespoň na nějakou dobu vyrovnat. S příliš rychlým nástupem zaplavení se ale tyto rostliny obvykle nedokážou vyrovnat a odumírají. U nemokřadních rostlin citlivých na zaplavení se vůbec aklimační mechanismy nerozvíjejí a takové rostliny hynou ihned při poklesu kyslíku v půdě
pod určitou mez - například řepka setá (Brassica napus) nebo rajče jedlé (Lycopersicon
esculentum) (Buchanan et al., 2000).
Aklimační reakce na snížení koncentrace kyslíku v půdě má značně komplexní charakter. Dochází ke změnám v koncentraci fytohormonů a k syntéze nových proteinů.
V kořenech vzrůstá koncentrace ethylenu jak v důsledku jeho snížené difúze do okolí (Marschner, 1995), tak vlivem jeho zvýšené biosyntézy. Ethylen iniciuje a reguluje mnoho adaptivních odpovědí, které rostlině umožňují překonat anaerobiosu.

3.2.1. Anaerobní dýchání
Rostliny jako striktně aerobní organismy jsou při svém dýchání zcela závislé na dostatku kyslíku v okolním prostředí. Pokles jeho koncentrace v půdě má přímý vliv na metabolickou aktivitu podzemních rostlinných orgánů. Kyslík je totiž konečným akceptorem elektronů elektron-transportního řetězce při dýchacích procesech v mitochondriích. Jakmile
klesne koncentrace kyslíku v intercelulárách pod 2 až 4 %, dochází k inhibici aerobních
respiračních procesů spojených s tvorbou ATP v mitochondriích a k přechodu na anaerobní
metabolické dráhy. Dochází k zpomalení až zastavení funkce dýchacího řetězce a hromadící
se NADH inhibuje činnost Krebsova cyklu. Glykolýza, která nevyžaduje kyslík a tudíž probíhá i v anaerobních podmínkách, probíhá i nadále.
Její produkt, pyruvát, ale musí být zpracován náhradní cestou, fermentací. Při fermentaci je regenerován i NADH, takže fermentace může v anaerobních podmínkách probíhat tak
dlouho, dokud jsou k dispozici zásobní látky. Pokud nedojde k dostatečně rychlému obno-
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vení dodávání kyslíku k pletivům kořene (například prostřednictvím vytvoření aerenchymu
nebo tím, že zaplavení pomine), rostlina odumře.
Energetická účinnost anaerobních metabolických drah je ve srovnání s aerobní respirací
velmi malá, takže velmi brzy vede k naprostému vyčerpání zásobních látek. Konečné produkty fermentace, jako je ethanol a zejména laktát, jsou navíc pro rostliny ve vyšších koncentracích toxické. Adaptované rostliny jsou ale schopné účinně vylučovat toxické produkty, zejména ethanol, z kořenů do vnějšího prostředí nebo využívat metabolických drah vedoucích k méně toxickým sloučeninám - např. alaninu (Marschner, 1995).
Hlavní produkt glykolýzy pyruvát je v počátku laktátdehydrogenasou (LDH) přeměňován na laktát. To vede k poklesu pH v cytoplasmě o cca 0,5 jednotky. Další pokles pH by
mohl mít pro buňku fatální důsledky. Pokles pH nicméně inaktivuje LDH, jejíž pH optimum je při fyziologických hodnotách, a naopak stimuluje aktivitu pyruvátdekarboxylasy
(PDC), která je při pH nad 7 neaktivní. Pyruvát začne být přeměňován přes acetaldehyd na
ethanol, který je pro rostlinné buňky mnohem méně nebezpečný. Regenerace NAD+ v rámci
přeměny acetaldehydu na ethanol je katalyzována alkoholdehydrogenasou (ADH). Cytoplasmatické pH se tak ustálí na hodnotách o něco nižších než jsou fyziologické. Syntéza
ethanolu a laktátu cestou závislou na pH tak umožňuje buňce citlivě regulovat hodnoty pH
v cytoplasmě (Roberts et al., 1984).

Obr. 1 Schéma anaerobního dýchání v buňkách při nedostatku kyslíku a jeho návaznost na
aerobní respiraci
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3.2.2. Strategie překonání hypoxie
Rostliny se velmi liší ve schopnosti překonat stres z nedostatku kyslíku, jak je patrné
mimo jiné z výrazných rozdílů mezi mokřadními a nemokřadními rostlinami. Existují dvě
zřetelně odlišné strategie přežití stresu ze zaplavení - tolerance k anoxii a vyhnutí se anoxii
(avoidance). Mnoho rostlin kombinuje obě tyto strategie.
Anoxická tolerance zahrnuje metabolické adaptace vedoucí k tomu, že se rostlina dokáže vyrovnávat s nepříznivými podmínkami a jejich důsledky. Liší se mezidruhově, ale i
mezi rostlinami téhož druhu a pletivy v rámci rostliny. Uplatňuje se zejména při krátkodobém zaplavení (například po silných deštích), často tedy u nemokřadních rostlin. Anoxická
tolerance se zvyšuje, je-li mladá rostlina před nástupem anoxie nějaký čas vystavena hypoxickým, tedy méně stresujícím, podmínkám (Buchanan et al., 2000). Významná je
v některých obdobích životního cyklu i pro mokřadní rostliny, například pro podzemní
orgány přežívající v zimním období. Nadzemní části rostliny odumírají, tok kyslíku z nich
je přerušen a podzemní orgány přecházejí na anaerobní metabolismus (Vartapetian, 2005).
Jejich tolerance je dána zejména tím, že ukládají značné množství energetických rezerv
(Steinbachová-Vojtíšková et al., 2006) a mají schopnost využívat alternativní metabolické
dráhy vedoucí k netoxickým produktům.
Vyhnutí se anoxii zahrnuje trvalé anatomické a morfologické změny zejména
v kořenech vedoucí k tomu, že rostlina předchází nežádoucím důsledkům působení stresových faktorů. V případě zaplavení se jedná například o rozvoj mechanismů pro dopravu
kyslíku do kořenů prostřednictvím vnitřních kanálků, vytvoření apoplastických bariér
v exodermis aj. Hraje významnou roli při dlouhodobém zaplavení u mokřadních rostlin, kdy
rostliny musí mnoha nežádoucím změnám předcházet. Některé z těchto mechanismů ale
využívají i k zaplavení tolerantní rostlinné druhy, například kukuřice (viz dále).

3.2.3. Aerenchym
Jak bylo řečeno výše, v zaplavené půdě je ve srovnání s běžným stavem výrazně zpomalena difúze kyslíku a dostupný O2 je rychle vyčerpán metabolizujícími kořeny a půdními
mikroorganismy. Adaptace a aklimace na dlouhodobé zaplavení jsou tedy spojené
s vytvořením takových morfologických mechanismů, které vedou k obnovení přivádění
kyslíku k pletivům kořene například z nadzemních částí rostlin nebo z povrchových kořenů
využívajících lépe provzdušněné svrchní vrstvy půdy (Soukup, 2005).
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Takovou adaptací je například vytvoření aerenchymu v kořenech (Armstrong, 1979).
Aby byl transport kyslíku z nadzemních částí rostliny efektivní, je zcela nezbytné, aby aerenchym

v kořeni

byl

propojen

se

systémem

intercelulár,

který

je

přítomný

v parenchymatických pletivech nadzemní části rostlin. Jedině je-li celý systém kontinuální,
může vzduch procházet od listů až ke špičce kořene.
V zaplavené půdě je provzdušnění z nadzemních částí rostliny životně důležité. Vzduch,
vstupující do rostlinného těla průduchy listů nebo lenticelami, je veden hromadným tokem
a prostou difúzí systémem intercelulár až do kořenů (Visser et al., 2003). Vznik aerenchymu tak nejen že vytváří cestu pro transport plynů, ale zároveň snižuje dýchací a výživové
nároky v přepočtu na objem pletiva kořene.
Zatímco u některých rostlin je aerenchym základním předpokladem pro přežití a vyvíjí
se konstitutivně (zejména u mokřadních rostlin), u jiných rostlin je indukován stresovými
podmínkami (například vlivem zaplavení u kukuřice) a některé druhy nevytváří aerenchym
vůbec (například řepka olejka Brassica napus).

a) Mechanismus vzniku aerenchymu
Aerenchym se vyvíjí v primárních pletivech kořene (především v primární kůře) a
v případě dvouděložných rostlin se sekundárním růstem kořene i v pletivech sekundárních
(Justin & Armstrong, 1987). Liší se způsobem vzniku, což je mezidruhově specifické, a
tradičně je dle mechanismu vzniku dělen na lyzigenní a schizogenní. Starší práce uvádějí
vždy tento způsob klasifikace. Některé z novějších prací toto dělení zachovávají (například
Visser et al., 2000 aj.), jiné zavádějí složitější klasifikaci, kde je aerenchym dále dělen do
různých podtypů. Nadto se objevuje koncept „expanzigenního“ aerenchymu, který zavádí
Seago (například Seago et al., 2005 aj.)
Schizogenní aerenchym je důsledkem diferenciálního růstu a následné separace buněk
a není doprovázen programovanou buněčnou smrtí. V podstatě se jedná o prosté zvětšení
mezibuněčných prostor v pletivu. Počet buněk v pletivu kořene tedy není redukován. Tento
typ aerenchymu se často vyskytuje konstitutivně u mokřadních rostlin. Na příčném řezu
může být pravidelný, ale i roztroušený (viz obr. 2 - dutina vyznačena hvězdičkou). Jen u
některých druhů je rozsáhlejší - například rukev (Rorippa officinale - Brassicaceae) (Seago
et al., 2005).
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Schizogenní aerenchym se v čisté podobě vyskytuje jen málo. Obvykle je jeho vznik
následován dalším růstem a dělením buněk (l expanzigenní aerenchym) nebo smrtí některých z nich (l schizo-lyzigenní aerenchym), což vede k dalšímu zvětšování dutin. Mechanismus vzniku schizogenního aerenchymu ale není významně studován, více pozornosti je
věnováno rozvoji lyzigenního aerenchymu.

Obr. 2 Roztroušený schizogenní aerenchym
v kořeni vrbovky malokvěté (Epilobium parviflorum).
(převzato ze Seago et al., 2005)
Lyzigenní aerenchym se vyvíjí jako důsledek prostorově specifického odumírání a
dezintegrace konkrétních buněk nebo celých skupin a vede ke snížení počtu buněk v pletivu
kořene. Jeho uspořádání je většinou méně pravidelné než u schizogenního a na příčném
řezu připomíná uspořádáním paprskové kolo. Přežití některých buněk (tvořících „paprsky“)
je zásadní pro integritu struktury kořene a pro apoplastický i symplastický transport látek
(Evans, 2003). Dutiny jsou často přerušeny rezidui buněčných stěn v radiálním nebo tangenciálním směru.
Typickým a často uváděným představitelem rostliny, u které se vlivem zaplavení rozvíjí
lyzigenní aerenchym, je kukuřice Zea mays (viz obr. 3). Často se ale zakládá i v kořenech
mokřadních rostlin, například Phragmites, Juncus nebo Glyceria (radiální aerenchym - viz
obr. 4), Carex (tangenciální aerenchym - viz obr. 5) a další.
Nevyřešenou otázkou vzniku lyzigenního aerenchymu a předmětem dalšího výzkumu
zůstává, proč některé buňky v pletivu kořene podstupují programovanou buněčnou smrt
zatímco jiné ne. To znamená - jak přesně rostlina rozpoznává, které buňky jsou určeny
k degradaci a které ne?
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Obr. 3 Lyzigenní aerenchym vytvářející se
v primární kůře kukuřice (Zea mays), kultivar Cefran. Příčný řez ve ¾ délky kořene
rostliny pěstované jeden týden v perlitu.
(foto Z. Lenochová)

Obr. 4 Lyzigenní aerenchym
v kořeni rákosu obecného (Phragmites australis). Barveno floroglucinolem v HCl. Patrné jsou radiálně orientované zbytky buněčných
stěn lyzovaných buněk.
(foto A. Soukup)

Obr. 5 Lyzigenní aerenchym v kořeni ostřice
štíhlé (Carex gracilis). Barveno sudanovou
červení. Výrazné jsou zejména tangenciálně
orientované zbytky buněčných stěn lyzovaných buněk.
(foto A. Soukup)
Expanzigenní aerenchym se od předchozích liší specifickým dělením buněk vedoucím
ke vzniku kanálů (Soukup, 2005). To znamená, že buňky tvořící schizogenní aerenchymatické kanály dále rostou, dělí se a rozestupují se a dávají tak vzniknout větším mezibuněčným prostorám. Rozsah aerenchymu se tak zvětšuje. Takto vzniklý aerenchym má často na
příčném řezu tvar včelí plástve (viz obr. 6, 7).
Princip expanzigenního rozvoje aerenchymu zaznamenal ve svém díle už Němec
(1907), nicméně mu nepřiřadil žádný pojem. Pozorovanými a popsanými druhy byly
puškvorec obecný (Acorus calamus - viz obr. 6) a stulík žlutý (Nuphar luteum). V rámci
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vyjasnění a zjednodušení terminologie bylo toto téma zrevidováno Seagem et al. (2005).
Tento typ aerenchymu se vyskytuje například u čeledí Acoraceae a Nymphaceae, u dvouděložných např. u rodu šťovík (Rumex - Polygonaceae) (viz obr. 7) nebo pupečník (Hydrocotyle - Apiaceae).
Klasifikace aerenchymu není v současné době zcela jednotná. Dokazuje to například již
zmíněný rod Rumex, který je některými autory (například Visser et al., 2000) klasifikován
jako schizogenní, protože při jeho vzniku nedochází k PCD (programmed cell death - programovaná buněčná smrt). Naproti tomu Seago (2005) klasifikuje tento typ aerenchymu
jako expanzigenní. Klade důraz na fakt, že během vývoje aerenchymu dochází vedle prostého rozestupování buněk i k jejich dělení a nerovnoměrnému růstu buněčných stěn, díky
čemuž se dutiny zvětšují. Ze stejného důvodu je do této skupiny zařazen i v této práci.

Obr. 6 Expanzigenní aerenchym v kořeni
puškvorce obecného (Acorus calamus).
(převzato ze Seago et al., 2005)

Obr. 7 Expanzigenní aerenchym v kořeni Rumex palustris. Příčný řez kořenem živé rostliny ve vzdálenosti
5 cm od vrcholu kořene. Rostliny byly pěstovány
v stojatém hypoxickém živném roztoku po dobu dvou
týdnů. Délka úsečky je 0,1 mm. Podobnost tvaru aerenchymu s předchozím je markantní. Autorem byl označen
za schizogenní.
(převzato z Visser et al., 2000)
Pokud jde o mechanismus vzniku aerenchymu, většina pozorování byla prováděna na
kukuřici, tedy nemokřadní rostlině. Jedná se tedy o lyzigenní aerenchym. Tomuto typu aerenchymu budou věnovány následující kapitoly.
Vznik aerenchymu je indukován poklesem parciálního tlaku kyslíku, kdy se začíná ve
zvýšené míře syntetizovat ethylen. K tomu dochází již několik minut po zaplavení (Bragina
et al., 2003). Ethylen je syntetizován z S-adenosylmetioninu cestou, kde produkce 112

aminocyklopropan-1-karboxylové kyseliny (ACC) je hlavním limitujícím krokem. Cesta
zahrnuje enzymy ACC syntasu a ACC oxidasu. Syntéza ACC syntasy je indukovaná během
několika hodin působení hypoxie (He et al., 1996). Při naprosté absenci kyslíku v okolí je
poslední krok syntézy ethylenu z 1-aminocyklopropan-1-karboxylové kyseliny (ACC) inhibován, protože tato reakce striktně vyžaduje alespoň malé množství kyslíku. Rozvoj aerenchymu indukovaný ethylenem tak nastává pouze v hypoxických podmínkách (Evans, 2003).
Kukuřice vystavená anoxii bez předchozí hypoxické aklimace tedy aerenchym nevytvoří.
Z mnoha výzkumů vyplývá, že aerenchym se vyvíjí nejen je-li indukován hypoxií. Jeho
vznik totiž probíhá stejným způsobem také je-li indukován exogenní aplikací ethylenu nebo
účinkem jiných stresových faktorů (Evans, 2003).
Bylo zjištěno, že hypoxie indukuje také expresi rostlinných hemoglobinů, které fungují
jako signální molekuly spouštějící aktivaci některých genů při stresových reakcích (Dordas
et al., 2003). Rostlinné hemoglobiny jsou schopny vázat i NO, jehož koncentrace výrazně
roste během prvních 24 hodin hypoxie, kde pravděpodobně figuruje jako spouštěč některých signálních drah vedoucích k iniciaci PCD. Existuje proto teorie, že hemoglobiny působí během hypoxie jako dioxygenasy odstraňující vzniklý NO.
Jednou z teorií „výběru“ buněk podléhajících PCD je, že odstraněny budou buňky, které
exprimují nedostatečné množství genu pro rostlinné hemoglobiny. V takových buňkách
není dostatečně regulována hladina NO, který funguje jako spouštěč PCD (Dordas et al.,
2003).
První změny v morfologii protoplastu indukované ethylenem se projevují změnou struktury membrán a cytoplasmy, následuje je kondenzace chromatinu, fragmentace DNA a
vznik oligonukleosomálních fragmentů a vytváření shluků organel obalených membránami
(Gunawardena et al., 2001, Lenochová, 2004). Proces hydrolýzy cytosolu je zakončen dezintegrací cytoplasmatické membrány (Soukup, 2005). Pokles parciálního tlaku kyslíku a
zvýšená produkce ethylenu poté aktivují hydrolytické enzymy - pektinasu a xylanasu a po
několika dnech i celulasu, které se podílí na dezintegraci buněčných stěn. Její degradace
začíná trávením pektinu, pokračuje hydrolýzou arabinoglukuronoxylanů a končí rozkladem
celulosy pomocí specifických celulas (Bragina et al., 2003).
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b) Význam aerenchymu
Základní význam aerenchymu pro adaptaci rostliny na hypoxii je možné shrnout do několika bodů:
•

Aerenchym je dokonalý systém propojených intercelulár, který zajišťuje přívod kyslíku
z nadzemních částí rostliny ke kořenovému systému. Nepřímo tak určuje rozvoj kořenové soustavy. Délka kořenů je totiž v hypoxických podmínkách určena rychlostí vnitřní aerace. To znamená, že kořeny dorůstají jen do takové délky, do které stačí transport
kyslíku aerenchymem pokrýt požadavky pletiv.

•

Jedním z největších problémů rostliny při zaplavení je přítomnost produktů anaerobního
metabolismu, které se hromadí v kořenech a v rhizosféře a ve vyšších koncentracích
mohou být pro rostlinu toxické. Například ethanol rozpouští lipidické složky membrán a
vede tak k dezintegraci membránových struktur v buňkách (Lenochová, 2004). Aerenchym představuje významnou cestu pro odvádění ethanolu v plynné

podobě ven

z pletiv kořene do nadzemní části rostliny a odtud do okolního prostředí (Hlavatá,
1992). Z kořenové špičky a z rhizosféry je prostřednictvím aerenchymu odváděn i CO2
a methan. To má význam i v globálních souvislostech, neboť zaplavená rýžová pole
představují nezanedbatelný zdroj methanu, jednoho z významných skleníkových plynů
(Evans, 2003). Mokřadní rostliny mohou CO2 pocházející z půdy a dýchajících kořenů
využít jako substrát při fotosyntéze (Constable & Longstrenth, 1994).
•

Aerenchym umožňuje přístup kyslíku nejen do pletiv kořene, ale odtud i do okolní rhizosféry. Takto zoxidovaná vrstvička v těsné blízkosti kořene má ochrannou funkci před
látkami, které vznikají vlivem poklesu redox potenciálu v půdě. Má za následek oxidaci
některých iontů, především Fe2+ a Mn2+, zpět na nerozpustné a tedy netoxické soli.
Rostlina se tak brání přijímání nadměrného množství rozpustných forem iontů.

3.2.4. Apoplastické bariéry
Kořeny a obecně podzemní části rostlin mají několik zcela zásadních funkcí. Vedle
ukotvení v substrátu je to hlavně příjem a vedení vody a živin. Schopnost rostliny řídit rozsah a selektivitu transportu mezi tělem a rhizosférou je klíčová pro udržení stálého fyziologického prostředí. Vytvoření apoplastických bariér, které brání nekontrolovatelnému pasivnímu příjmu a výdeji látek je z tohoto úhlu pohledu mimořádně významné. Přítomnost ta-
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kových bariér pak může významně ovlivnit schopnost rostliny přežít ve stresových podmínkách (Soukup, 2005).
Nejvnitřnější vrstva primární kůry kořenů prakticky všech vyšších rostlin je diferencována jako endodermis s Casparyho proužky - modifikací antiklinálních a příčných buněčných stěn, kde je plasmalema těsně spojena s buněčnou stěnou a kde je navíc primární buněčná stěna impregnována ligninem a suberinem (viz obr. 8, 9). Tyto proužky způsobují, že
naprostá většina sloučenin musí projít přes membránu, aby překonaly endodermis a pronikly do stélé, a tak vstupují z neselektivního apoplastu přes selektivní membránu do symplastu. Endodermis tedy funguje jako regulační prvek transportní dráhy v kořeni.
V endodermis se často po vytvoření Casparyho proužků ukládá suberinová lamela. Některé z buněk tuto lamelu nevytváří a fungují jako propustné buňky. Význam suberinové
lamely je díky hydrofobnímu charakteru především v regulaci příjmu vody do stelárních
pletiv (Enstone et al., 2003).

Obr. 8 Casparyho proužky v endodermis (šipky). Příčný řez kořenem puškvorce obecného
(Acorus calamus). Autofluorescence při modré
excitaci. Délka úsečky - 50 µm.
(převzato ze Soukup et al., 2005)

Obr. 9 Schéma buněčné stěny buňky endodermis s Casparyho proužky (vyznačeny
šipkami) v antiklinální rovině.

Podobně jako endodermis se během ontogeneze kořene může diferencovat i exodermis
- jedna nebo více vnějších vrstev primární kůry přímo pod epidermis (Enstone & Peterson,
2005). Obvykle se zde vytváří Casparyho proužky a může se ukládat suberinová lamela,
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buněčná stěna může případně i druhotně tloustnout. Na rozdíl od endodermis zde ale často
nebývají první dva kroky časově odděleny. Suberinová lamela se vytváří již během zakládání Casparyho proužků nebo v těsné návaznosti (Enstone et al., 2003). Vývoj a povaha
exodermis se mnohdy mezidruhově liší a mohou se měnit podle podmínek stanoviště (Soukup, 2005).

a) Vlastnosti apoplastických bariér
Přítomnost a tloušťka bariéry má vliv na dostupnost kyslíku ve vrcholu kořene a tedy i
na maximální dosažitelnou délku kořene, protože parciální tlak kyslíku v kořenech postupně
se vzrůstající délkou kořene klesá. To bylo potvrzeno i měřením parciálních tlaků kyslíku
uvnitř primární kůry a na povrchu adventivního kořene Phragmites australis pomocí mikroelektrod (viz obr. 10). Ukázalo se, že přítomnost těchto bariér a jejich vlastnosti hrají zásadní roli v efektivitě transportu kyslíku do kořenů (Colmer, 2003).

Obr. 10 Porovnání parciálních tlaků
O2 uvnitř primární kůry (plné symboly)
a na povrchu adventivního kořene
(prázdné symboly) v závislosti na vzdálenosti od vrcholu kořene Phragmites
australis. Z uvedených měření vyplývá,
že ačkoli se množství kyslíku
v pletivech směrem k bázi kořene zvyšovalo, radiální ztráty kyslíku byly od
určité vzdálenosti od apexu víceméně
stejné. Vytvořené bariéry tedy měly
v různých částech kořene různou
schopnost zabraňovat ztrátám. Nicméně „těsnost“ apoplastických bariér se
mezidruhově velmi liší. Měřeno mikroelektrodami.
(převzato z Colmer, 2003)
Informací o anatomické stavbě a chemickém složení apoplastických bariér v exodermis
není mnoho. Na vzniku bariér proti radiálním ztrátám kyslíku se podílí vedle suberinu a
ligninu i těsné uspořádání buněk bez intercelulár.
Bariérové vlastnosti exodermis způsobující nepropustnost pro soluty a vodu jsou spojeny s přítomností suberinu a hlavně jeho alifatických domén (Hose et al., 2001). Stavba ali-
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fatických suberinových monomerů a jejich množství v přepočtu na povrch kořenů se mezidruhově liší. Doposud nebyla prokázána korelace mezi množstvím suberinu uloženého
v buněčných stěnách a schopností kořenů zamezit nadbytečnému přijímání vody a ztrátám
kyslíku. Přítomnost exodermis je obecně histochemicky detekovatelná použitím zkoušky na
lipidový suberin (sudanové barvení - viz obr. 12) a na lignin.

b) Význam apoplastických bariér pro mokřadní rostliny
Exodermis mokřadních rostlin je obvykle dimorfní (tvoří ji dlouhé a krátké buňky) a
může být vícevrstevná (Soukup et al., 2005). Exodermální Casparyho proužky bývají širší
než endodermální, často zabírají téměř celou plochu antiklinálních buněčných stěn (viz obr.
11). Stejně jako v endodermis i zde je jejich hlavní funkcí ochrana pletiv před nadměrným
pasivním příjmem vody a minerálních látek. Rostlina vytvářející apoplastické bariéry tedy
může regulovat příjem živin kořenem mnohem blíž k povrchu a kortikální buňky nejsou
vystaveny negativnímu působení mnoha složek půdního roztoku (Enstone et al., 2003), což
může zejména při zaplavení hrát významnou roli při ochraně pletiv před potenciálně toxickými ionty.
Obr. 11 Casparyho proužky (vyznačen šipkou)
v exodermis puškvorce (Acorus calamus). Výrazně
nižší fluorescence v propustných buňkách (označeny
kratšími šipkami) ve srovnání s tangenciálními buněčnými stěnami okolních buněk indikuje absenci
suberinové lamely. Příčný řez čerstvým 28 cm dlouhým kořenem ve vzdálenosti 40 mm od vrcholu. Barveno berberinem a toluidinovou modří, modrá excitace. Délka úsečky 50 µm.
(převzato ze Soukup et al., 2005)

Obr. 12 Exodermis (viz šipka) a epidermis barvené sudanovou červení 7B detekující lipidy. Příčný řez kořenem
puškvorce (Acorus calamus) 40 mm od vrcholu. Délka úsečky
50 µm.
(převzato ze Soukup et al., 2005)
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Jak bylo řečeno v předchozích kapitolách, pro přežití rostlin v zaplavené půdě je zcela
nezbytné vytvoření účinného mechanizmu vnitřního provětrávání pletiv kořene vzduchem
přiváděným z nadzemních částí rostlin. V kořeni neopatřeném jakýmikoli bariérami by ale
docházelo k výrazným radiálním ztrátám kyslíku v důsledku rozdílu jeho koncentrací uvnitř
kořene a vně. Mokřadní rostliny, tedy rostliny, které jsou zaplavení vystavovány po dlouhou dobu nebo i po celý život, vytvářejí v exodermis apoplastické bariéry, které tyto ztráty
částečně eliminují (např. Colmer, 2003)
Z výzkumů prováděných na modelových terestrických rostlinách vyplývá, že exodermis
se u těchto rostlin vyvíjí až ve značné vzdálenosti od vrcholu kořene, v místě, kde je endodermis již plně vyvinutá. Naproti tomu bylo zjištěno, že u Phragmites (Soukup et al., 2002)
a několika dalších mokřadních druhů, například Typha angustifolia (Seago et al., 1999),
Carex gracilis, Acorus calamus, Juncus effusus, Molinia coerulea aj. (Lichtenberková,
2002), se exodermis vyvíjí velmi blízko vrcholu kořene a ve vývoji předchází rozvoji modifikací buněčných stěn endodermis a vývoj aerenchymu (Soukup et al., 2002).
Zda jsou přítomnost exodermis a její časný rozvoj typickými znaky všech ve dně kořenících mokřadních rostlin a zda představují jejich strukturální adaptaci, to lze pouze odhadovat a bude to pravděpodobně předmětem dalších výzkumů.
Časný rozvoj exodermis by mohl mít pro rostliny v zaplavení zcela zásadní význam,
protože většina pletiv je chráněna před působením okolního roztoku a jeho možným nepříznivým účinkům. Časný rozvoj exodermis také umožňuje lepší zásobení vrcholu kořene kyslíkem, protože bariéra vytvořená po celé délce kořene s výjimkou malého úseku za vrcholem minimalizuje ROL v jeho proximálních částech.
Ukládání suberinové lamely a vytváření Casparyho proužků velmi blízko vrcholu kořene bylo pozorováno také v kořenech hydroponicky pěstovaného čajovníku čínského (Camellia sinensis). Tato vytrvalá rostlina je známá svou odolností - je schopná nejen dlouhodobě přežívat, ale i aktivně růst v kyselých půdách nebo v půdách s vysokou koncentrací
některých kovů, například Al. I zde exodermis pravděpodobně plní ochrannou funkci proti
příjmu nadměrného množství iontů do pletiv, i když vztah mezi vývojem exodermis a propustností pro toxické látky nebyl sledován. Časný rozvoj exodermis je u čajovníku pravděpodobně geneticky podložený, ale určitý vliv na něj mají i podmínky růstu (Tanimoto et al.,
2004).
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Zakládání suberinové lamely v exodermis ještě před rozvojem endodermis byl pozorován i v kořenech dubu letního (Quercus robur) pěstovaných in vitro. Po přenesení do provzdušněného média se ale začala zakládat později, což dokládá plasticitu v diferenciaci kortikálních pletiv kořene dubu. Exodermis zde pravděpodobně slouží coby ochrana kořenů
před nepříznivými podmínkami okolí a patogeny (Soukup et al., 2004).
Význam radiálních ztrát kyslíku byl diskutován také z hlediska oxidace blízké rhizosféry a tedy v souvislosti s ochranou kořenů před redukovanými a potenciálně toxickými sloučeninami v půdě (Vartapetian & Jackson, 1997). Apoplastická bariéra zabraňuje pasivnímu
pronikání iontů do pletiv kořene, na druhou stranu ale výrazně omezuje výstup kyslíku
z pletiv do rhizosféry podél většiny délky kořene. Zóna s nejvyššími radiálními ztrátami
kyslíku, omezená na krátkou subapikální oblast kořene, vytvoří lokální oblast oxidované
rhizosféry v dostatečném rozsahu, aby poskytovala potřebnou ochranu vrcholovým pletivům. Mimo to bylo zjištěno, že některé mokřadní rostliny zakládají při bázi adventivních
kořenů, tedy v místě, kde je výrazně omezen výstup kyslíku z pletiv do rhizosféry, četné
krátké postranní kořeny. Překrývající se oxidované rhizosféry těchto kořenů tvoří ochranné
prostředí i pro starší části adventivních kořenů (Colmer, 2003). Tyto postranní kořeny jsou
ale mnohem méně chráněné hypodermálními strukturami. Jsou tedy citlivější a mnohem
častěji odumírají (Soukup et al., 2002)

c) Apoplastické bariéry u nemokřadních rostlin
Jak bylo řečeno výše, u nemokřadních rostlin se exodermis pravděpodobně obvykle zakládá ve srovnání s mokřadními rostlinami ve větší vzdálenosti od vrcholu kořene (viz obr.
12). U kukuřice je exodermis uniformní a zakládá asynchronně jako jediná vrstva (Enstone
& Peterson, 1998). Ukládání suberinové lamely je ovlivněno více růstovými podmínkami
než věkem jednotlivých buněk. To znamená, že ne všechny buňky daného stáří ukládají
suberinovou lamelu ve stejném okamžiku. Ukládání suberinu je indukováno vnějšími podmínkami - kukuřice rostoucí v dobře provzdušněných podmínkách má obvykle lamelu výrazně tenčí než hypoxická varianta (Enstone & Peterson, 2005). Předpokládá se, že i zde je
hlavní funkcí exodermis zamezení nadměrným ztrátám kyslíku z kořenů do okolní rhizosféry a ochrana pletiv před negativním působením půdního roztoku při zaplavení.
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Obr. 12 Zakládání apoplastických bariér v kořenech
kukuřice pěstovaných v normoxických (vlevo) a hypoxických (vpravo) podmínkách. Stupnice vlevo označuje
délku kořene, stupnice vpravo stáří ve dnech. Modrá
linka znázorňuje aerenchym, zelená endodermální
Casparyho proužky, červená suberinovou lamelu
v endodermis, žlutá terciální buněčnou stěnu, fialová
exodermální Casparyho proužky. Přerušované linky
označují nesouvisle rozvinuté struktury. Ze schématu je
patrné, že v hypoxickém roztoku dochází k zakládání
aerenchymu i apoplastických bariér mnohem dříve než u
kontrolní skupiny.
(převzato z Enstone & Peterson, 2005)
Překvapivým zjištěním je, že v kořenech kukuřice vystavených hypoxii dochází ke snížení tvorby endodermální suberinové lamely ve srovnání s normoxickou variantou (Enstone
& Peterson, 2005; Enstone et al., 2003). Z toho vyplývá, že vznik endodermální lamely je
spojen s vnějšími podmínkami růstu mnohem více, než zakládání Casparyho proužků v
endodermis. Enstone a Peterson se domnívají, že by omezená tvorba suberinové endodermální lamely mohla napomáhat k usnadnění difúze kyslíku z aerenchymatických prostor
v primární kůře do stelárních pletiv. Potvrzení nebo vyvrácení této teorie bude předmětem
dalších výzkumů.
Bylo rovněž zjištěno, že k rozvoji exodermis s ukládáním suberinové lamely může u
kukuřice docházet i při jiných stresových situacích, jako je například vyšší salinita půdy,
vyšší obsah kovů a podobně (Degenhardt & Gimmler, 1999).

3.2.5. Adventivní kořeny
Na růst kořene má vliv mnoho vnějších faktorů prostředí, mezi nimi i nedostatek kyslíku. Primární kořeny většiny rostlin vytváří mechanismy umožňující překonat dočasnou
anaerobiosu. Nicméně primární postranní kořeny často tuto schopnost nemají a jsou tak
mnohem citlivější na hypoxický stres (Laan et al., 1991). Navíc, jak bylo řečeno výše,
hlavní kořen je ve svém růstu výrazně limitován transportní kapacitou vzniklého aerenchymu. U nemokřadních rostlin často nastává situace, kdy vnitřní provzdušnění pomocí aeren20

chymu není dostačující a zejména v apikálních částech kořene dochází k nedostatku kyslíku
(Marschner, 1995).
Mnoho druhů tedy vytváří adventivní kořeny rostoucí v povrchových vrstvách substrátu, které mohou růst až horizontálně. Pravděpodobně jde o adaptivní mechanismus umožňující těmto novým kořenům převzít funkci původního kořenového systému v případě, že
primární kořen nemůže vlivem zaplavení plnit svou funkci (Jackson & Drew, 1984). Vzhledem k tomu, že se tyto kořeny vynořují a rostou v povrchových vrstvách lépe zásobených
kyslíkem s nižším obsahem fytotoxických látek (viz kap. 2.1.), a díky tomu, že jsou připojeny ke stonku v blízkosti místa vzniku aerenchymu, je pro ně kyslík mnohem dostupnější
než pro původní kořenový systém. Navíc i tyto kořeny mohou obsahovat aerenchym. U
některých druhů rostlin mají adventivní kořeny na rozdíl od primárního kořene i některé
metabolické adaptace, které jim usnadňují přežití. Například adventivní kořeny jetele podzemního (Trifolium subterraneum) přecházejí na ethanolovou fermentaci bez mezistádia
mléčného kvašení (Aschi-Smiti et al., 2003). Nově založené adventivní kořeny jsou tedy
obecně mnohem méně citlivé vůči hypoxickému stresu (Visser et al., 2004).
Rostliny mají na rozdíl od živočichů po celý život meristematická pletiva, která jim
umožňují obnovovat dělení buněk. Díky tomu se mohou zbavovat se při stresovém zatížení
nadbytečných pletiv a znovu je regenerovat, když nastanou vhodné podmínky. Příkladem je
již zmíněné zakládání adventivních kořenů ve vhodných pozicích. Mimo to mají rostliny
velmi rozvinutou schopnost upravovat stavbu svých vlastních orgánů a přizpůsobovat se tak
aktuálním podmínkám.
Jedním z příkladů je již zmíněné vytváření aerenchymu v kořenech, kdy rostlina prostřednictvím PCD odstraňuje část buněk primární kůry kořene a snižuje tak nároky tohoto
pletiva na kyslík. Kořen navíc získá díky větší pórovitosti lepší zásobení kyslíkem. Aerenchym nicméně nezasahuje až do vrcholu kořene, který je pak dlouhodobě vystaven anoxickým podmínkám a jeho energetické nároky jsou velmi vysoké.
Bylo zjištěno, že kořenové špičky kukuřice jsou velmi citlivé k anoxii a bez času na
aklimaci mohou začít odumírat již několik hodin po zaplavení. To může být jednak důsledkem kyslíkové deficience v pletivu, protože mezi buňkami kořenové špičky je jen malé
množství intercelulár a kyslík se k buňkám dostává při zaplavení velmi obtížně a pomalu,
pokud vůbec (Subbaiah & Sachs, 2003). Na druhou stranu by ztráta takto metabolicky aktivního pletiva mohla prodloužit dobu, kdy rostlina vystačí s energetickými rezervami, a
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doba tolerance k anoxii by se tak prodloužila. Navíc ztráta kořenové špičky nemusí být pro
rostlinu fatální, neboť, jak bylo řečeno výše, kukuřice má schopnost vytvořit plně funkční
systém adventivních kořenů, který může převzít funkci primárních kořenů, nebo vytvořit
laterální kořeny z pericyklu kořene s odumřelou špičkou.
Otázkou je, zda se v případě odumírání kořenové špičky kukuřice jedná o PCD nebo o
nekrózu. Bylo zjištěno, že během odumírání buněk dochází ke štěpení DNA, indukci tvorby
kalózy a ke zvýšení hydrolytické aktivity, což jsou průvodní znaky PCD, ale i k acidifikaci
cytosolu, k čemuž dochází při nekróze (Subbaiah & Sachs, 2003). Z toho vyplývá, že v případě odumírání vrcholu kořene u kukuřice rozhodně nejde jen o prostou nekrózu
v důsledku nedostatečného zásobení pletiv kyslíkem, ale o komplexnější reakci rostliny,
která má pravděpodobně i genetický základ. Rostlina v podmínkách zaplavení může odbourávat příliš metabolicky náročná pletiva a jejich funkci může převzít adventivní kořenový
systém, jak bylo řečeno výše.
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4. Závěr
Tato práce shrnuje základní poznatky o vlivu zaplavení půdy a s ním souvisejícího hypoxického stresu na růst a strukturu rostlin, konkrétně jejich kořenového systému. Orientace
v této problematice je zcela nezbytná pro vypracování mé diplomové práce.
Cílem mé diplomové práce bude podrobněji prozkoumat základní principy aklimace na
zaplavení a zpětného vzpamatování se z hypoxického stresu u nemokřadních rostlin. Jedním z úkolů bude určit rychlost nástupu hypoxie a zejména její mezní rychlost, tedy nejkratší možnou dobu aklimace, po které se rostlina ještě dokáže vyrovnat s déledobým hypoxickým stresem. Dalším úkolem pak bude určit maximální délku trvání hypoxie, po které je
ještě rostlina schopná stres překonat a pokračovat ve vývoji v normoxických podmínkách.
Jako model bude použita kukuřice (Zea mays L.), kultivar Cefran. Rostliny budou pěstovány v živných roztocích o definované koncentraci O2.
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