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Abstrakt
Ve své bakalářské práci se zabývám heteroecickými druhy travních rzí, které mají aecia na
rodu Ranunculus (včetně rodu Ficaria).
V první části práce jsou zpracovány literární údaje o těch druzích, které jsou víceméně všemi
významnými autory přijímány jako druhy samostatné. Středem zájmu jsou zejména
morfologické charakteristiky jednotlivých druhů a jejich vazby na hostitelské rostliny.
Podle údajů z literárních zdrojů je zřejmé, že morfologické znaky jarních stádií této skupiny
rzí nejsou pro přiřazení k určitému druhu dostačující.
A proto druhá část práce je věnována molekulárním technikám, které se stále více prosazují
jako významný zdroj informací a předpokládá se jejich využití při určování druhů i studiu
příbuzenských vazeb v této skupině rzí. V této části jsou zpracovány jak údaje z literatury, tak
i vlastní výsledky, ze kterých je třeba vyzdvihnout úspěšnou izolaci DNA z aeciospor.
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Úvod
Rzím byla odedávna věnována velká pozornost a to zejména rzím obilním, pro jejich
negativní vliv na výnosy obilnin. Z tohoto pohledu byly rzi na planě rostoucích travách
skupinou poněkud opomíjenou a v mnoha ohledech zůstávají stále nedokonale prostudovány.
Klasifikace rzí byla postavena na morfologických znacích všech typů ložisek a spor, na
charakteru životního cyklu a na specializaci k hostitelským druhům. Pro objektivní posouzení
příbuzenských vazeb u mnoha skupin travních rzí nejsou morfologické znaky dostačující.
Hostitelé aecií jsou neznámí nebo nejistí u cca 35% druhů travních rzí (Cummins 1971).
V posledních letech se začínají výrazně prosazovat molekulární metody, díky kterým je
možné charakterizovat rozdíly až k úrovni mezidruhové i vnitrodruhové.
Jednou z málo prostudovaných skupin jsou heteroecické rzi, které mají jarní ložiska na
druzích rodu Ranunculus (včetně rodu Ficaria). Životní cykly jsou sice víceméně objasněny,
ale bez infekčních pokusů nelze aecia jednoznačně přiřadit k příslušnému druhu. Nálezy aecií
na pryskyřnících proto často zůstávají blíže neurčeny pod názvem Aecidium ranunculacearum
DC.
Má bakalářská práce byla pojata jako předstupeň práce diplomové, ve které se budu podrobně
zabývat studovanými druhy, zejména jejich charakteristikami na molekulární úrovni. Ze
získaných údajů se budu pokoušet vyvodit závěry o fylogenetických vztazích v této skupině
rzí.
Cíle mé bakalářské práce jsou tedy tyto:
• Vyhledat literární údaje o druzích travních rzí, které mají aecia na rodu Ranunculus.
• Naučit se poznávat druhy pryskyřníků a provádět sběry.
• Zpracovat metodiku izolace DNA a extrahovat DNA z čerstvých jarních ložisek.
• Zvládnout základy práce v laboratoři a seznámit se s vybranými molekulárně-genetickými
metodami.
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1. Druhy travních rzí s aecii na rodu Ranunculus a Ficaria
V této kapitole jsou zpracovány literární údaje o heteroecických druzích travních rzí, které
mají jako mezihostitele druhy rodů Ranunculus a Ficaria a jsou víceméně všemi významnými
autory přijímány jako druhy samostatné. Středem zájmu jsou zejména morfologické
charakteristiky jednotlivých druhů a jejich vazby na hostitelské rostliny.

1. 1. Puccinia magnusiana Körnicke, 1876
Spermogonia amfigenní, ve skupinkách, medově žlutohnědá ca 80 µm v průměru (Urban
1966).
Aecia ve skupinkách na žlutavých skvrnách, na spodní straně listů, na řapících a lodyhách.
Peridie pohárkovitá, ohrnutá, roztřepená. Vnější stěna buněk 7-8 µm tlustá, jemně rýhovaná,
vnitřní 2-4 µm tlustá, hrubě bradavčitá (Gäumann 1959).
Aeciospory v řetízcích, polyedrické až eliptické, velké: 23-26 × 21-23 µm (Cummins 1971)
16-26 × 18,7-22 µm (Azbukina 1974)
16-21 × 15-17 µm (Majewski 1979)
14-25 × 14-18 µm (Urban 1966)
15-17 × 16-21 µm (Gäumann 1959)
Stěna bezbarvá, o tloušťce do 1 µm (Urban 1966, Majewski 1979) 1-1,5 µm (Cummins 1971),
hustě pokrytá jemnými bradavkami (rozestupy okolo 0,5 µm).
Uredia amfigenní 0,3-1 mm velká, převážně epifylní, oválného tvaru, poměrně dlouho krytá
pokožkou. Barvu mají světlou, žlutohnědou. Uredia zpravidla bývají prostoupena četnými
tlustostěnnými parafýzami hlavicovitě kyjovitého tvaru. Ve starších ložiscích parafýzy
výrazně převládají (Urban 1966). Stěna parafýz 2,5-4 µm tlustá, ve vrcholku hlavice ještě o
něco tlustší. Délka parafýz 50-60 µm (Urban 1966, Gäumann 1959). Azbukina uvádí rozměry
parafýz 48-73(80) × 14-19 µm, Majewski 50-76 ×15-23 µm.
Urediospory často eliptické, velké (20)26-35(42) × (13)15-19(21) µm (Cummins 1971)
24-40 × 19-24 µm (Azbukina 1974)
(19)24-27(32) × (15)20-24(27) µm (Gäumann1959)
27-36 × 15-20 µm (Majewski 1979)
(17)24-27(30) × (15)19-24(27) µm (Urban 1966)
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Stěna žlutavá, ostnitá (rozestup ostnů 2-2,5 µm), s 8-11 nepravidelně uspořádanými
nevýraznými póry, Cummins uvádí tendenci k bizonálnímu rozložení pórů. Stěna tlustá 2-2,5
µm (Urban 1966), 1,2-2 µm (Azbukina 1974), 1,5-3 µm (Cummins 1971).
Telia amfigenní, úzká, podlouhlá (až 3 mm dlouhá a 0,25 mm široká), vypouklá. Vyskytují se
na listech, listových pochvách i stéblech, často splývají v dlouhé tmavohnědé až černé linie.
Teliospory kyjovité, na vrcholu zaokrouhlené nebo uťaté, zúžené u přepážky. Barva hnědá, na
temeni tmavší. Stěna hladká, do 2 µm tlustá, na vrcholku ztlustlá na 6-9 µm (Urban 1966).
Stěna 1-3µm tlustá, na vrcholku (4)7-10(14) µm (Cummins 1971), 7-12 µm (Gäumann 1959).
Stopka vytrvalá, hladká, světle žlutohnědá, kratší než spora, obvykle 20-50 µm dlouhá
(Azbukina 1974).
Velikosti teliospor: (35)42-56(62) × (13)15-24(29) µm (Cummins 1971)
30-54 × 16-22 µm (Azbukina 1974)
40-55 × 15-24 µm (Majewski 1979)
(32)37-55(66) × (14)20-24(28) µm (Urban 1966)
(32)42-48(66) × (14)20-24(28) µm (Gäumann 1959)
Mezihostitelé: Zejména Ranunculus repens L. Dále také Ranunculus bulbosus L. a
Ranunculus illyricus L. R. montanus Willd. Cummins (1971) uvádí jako hostitele aecií rody
Ranunculus, Clematis a Anemone. Majewski (1979) uvádí jako možného, ale nejistého
mezihostitele i Ranunculus acris L.
Hlavní hostitelé: Phragmites communis Trin., méně běžnými hostiteli jsou Phragmites
japonica Steud., Phragmites longivalvis Steud., Phragmites karka Trin. a také Arundo
donax L. Brandenburger (1994) uvádí Phragmites australis Trin..
Aecium mnohdy nazývané jako Aecidium ranunculi-repentis, je morfologicky neodlišitelné
od aecií patřících do životních cyklů jiných rzí. Např. od aecií Uromyces dactylidis, Uromyces
festucae a Uromyces poae.
Vztahy aecií a dalších stádií byly prokazovány infekčními pokusy. Tak bylo zjištěno, že
některé druhy rodu Ranunculus jsou vůči rzi Puccinia magnusiana imunní, zatímco mnohé
další druhy téhož rodu jsou náchylné.
Infekčními pokusy bylo zjištěno, že Ranunculus acer L., R. auricomus L. a Ficaria verna
Huds. jsou imunní. Oproti tomu silně náchylné jsou druhy Ranunculus breyninus Crantz. a
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Ranunculus montanus Wild. (Gäumann 1959). Mezi potencionální mezihostitele patří také R.
sceleratus L., R. flammula L., R. lingua L.
Vývoj infekce na R. repens v porovnání s R. bulbosus, je pomalejší a početně slabší (Urban
1966).
Výskyt: Rozšířena v mírném pásu severní polokoule. U nás hlavně střední a východní Čechy
a Morava (zejména úvaly řeky Moravy), také Slovensko (Urban 1966). Třeboňsko
(Turečková 1986). Vyskytuje se v úvalech řek a nížinách, někdy vystupuje i do pahorkatin,
ale hranici 400 m. n. m. překračuje jen velmi zřídka.
V mírném pásu závazně heteroecická, ale ve Středomoří je nezávislá na střídání hostitele a
přežívá zimu díky tvorbě urediospor (Jørstad 1951).
V přírodě bývá Puccinia magnusiana často na listech společně s Puccinia phragmitis.
Odlišovací znaky: P. magnusiana má v urediích kyjovité parafýzy. Důsledkem přítomnosti
parafýz jsou kompaktní uredia. Parafýzy se vyskytují i na okraji telií. Ložiska zimních výtrusů
jsou oproti P. phragmitis menší, tmavší a méně vystouplá (Urban 1966).
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1. 2. Puccinia perplexans Plowright, 1885
Spermogonia amfigenní, ve skupinkách, 100-115 µm v průměru, perifýzy vyčnívající, až 60
µm dlouhé (Gäumann 1959).
Aecia v malých skupinkách, na žlutavých, mírně napuchlých skvrnách; na listech, řapících i
lodyhách (Marková et Urban 1997). Na spodní straně listů (Majewski 1979). Peridie bělavá,
ohrnutá, jemně roztřepená. Buňky peridie volně spojené (Gäumann 1959 uvádí peridiální
buňky v řadách), na spodu příliš nepřesahující směrem dolů, vnější stěna 8-11 µm tlustá,
jemně pruhovaná, vnitřní stěna 3-5 µm tlustá, hruběji bradavčitá (Urban 1966).
Aeciospory kulaté až eliptické či polyedrické, o velikosti 18-26 × 15-20 µm (Urban 1966,
Majewski 1979, Gäumann 1959). Stěna bezbarvá, do 1 µm tlustá, pokrytá jemnými
bradavkami, na horní části spory jsou bradavky hrubší (Majewski 1979). Bradavky v odstupu
cca 1 µm (Gäumann 1959).
Uredia převážně na horní straně listů, eliptická, do 0,5 mm dlouhá, žlutohnědá, zprvu překrytá
epidermis, později nahá, rezavě zlatá, prášivá (Majewski 1979). Uredia za čerstva rezavá,
v herbářových položkách bělavá, bez parafýz (Marková et Urban 1997). Gäumann ale uvádí
kyjovité parafýzy dlouhé 35-40 µm. Podle Urbana (1966) nejsou v urediích parafýzy, ale
hlavicovitě ztlustlé stopky urediospor, toto tvrzení později ve své práci potvrzuje například
Blechtová (1990).
Urediospory o rozměrech: (21)24-32(35) × (20)21-28(31) µm (Marková et Urban 1997)
19-35 × 14-25, v průměru 21 × 19 µm (Gäumann 1959)
15-43 × 13-35, v průměru 28 × 24,5 µm (Blechtová 1990)
20-24 × 17-21 µm (Majewski 1979)
Spory široce eliptické, stěna žlutavá nebo nahnědlá, 1,5-2 µm tlustá, pokryta ostny
v odstupech 2-3 µm (Majewski 1979). Klíčních pórů (5)6-8(10) (Majewski 1979), (2)6-7(9)
(Blechtová 1990), Marková et Urban (1997) uvádějí (4)5-7(10) roztroušených zrnitých pórů,
překrytých malou plochou papilou.
Telia na spodní straně listů a na stéblech, krátce čárkovitá, do 1 mm dlouhá, krytá epidermis,
leskle černá (Gäumann 1959). Někdy v hustých okrouhlých skupinkách, rozčleněna hnědými
parafýzami (Marková et Urban 1997).
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Teliospory často nepravidelného tvaru, kyjovité, vřetenovité či podlouhlé, někdy ohnuté. Na
temeni zakulacené, uťaté či zašpičatělé. U přepážky nebývají zaškrceny, nebo jen mírně
(Marková et Urban 1997). Stěna žlutohnědá, hladká, tenká 1-1,5 µm, na temeni ztlustlá na 3-6
µm a tmavší, kaštanověhnědá (Majewski 1979).
Teliospory: 35-60 × 14-23 µm (Gäumann 1959)
33-56 × 15-25 µm (Majewski 1979)
(30)40-55(62) × (12)16-25(30) × (9)12-17,5(20) µm (Marková et Urban 1997)
Stopka teliospor hnědavá, krátká, vytrvalá (Majewski 1979); 3-6(10) µm dlouhá (Marková et
Urban 1997).
Mezihostitelé: Ranunculus acer L., možná také R. lanuginosus L. či R. serbicus Vis.
Hlavní hostitelé: Alopecurus geniculatus L., Alopecurus pratensis L. a další druhy rodu
Alopecurus. Dále také Muehlenbergia mexicana Trin.
Rozšíření na území ČR: Šumava, Krkonoše a Podkrkonoší, České středohoří, okolí Prahy,
jižní a východní Čechy, Morava (Blechtová 1990), Třeboňsko (Turečková 1986).
Samostatnost tohoto druhu byla dříve dosti nejasná, například Cummins (1971) zahrnuje druh
Puccinia perplexans do komplexu druhů okolo Puccinia recondita Rob. ex Desm .
Jørstad (1951) i Gäuman (1959) považují P. perplexans za samostatný druh.
Urban (1966) uvádí dvě variety: Puccinia perplexans var. perplexans a var. triticina, ale
později se přiklání k názoru, že Puccinia perplexans je samostatný druh a je nutno ho
podrobit revizi.
Druhu Puccinia perplexans bylo věnováno několik prací, mimo jiné Marková et Urban
(1997), díky tomu dnes již není o samostatnosti tohoto druhu pochyb.
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1. 3. Uromyces dactylidis Otth, 1861
(rez srhová)
Spermogonia v malých skupinkách na horní straně listů, 115-127 µm v průměru,
s vyčnívajícími perifýzami (Urban 1966).
Aecia v malých skupinkách, někdy jednotlivě, na spodní straně listů. Peridie 0,3 mm
v průměru (Majewski 1977), žlutavá, ohrnutá, jemně roztřepená (Urban 1966). Buňky peridie
mají vnější stěnu 7-13 µm tlustou, skoro hladkou, vnitřní stěnu mají 3-6 µm tlustou, hrubě
bradavčitou (Majewski 1977).
Aeciospory oválné (Majewski 1977), tupě polyedrické (Urban 1966); stěna hyalinní
(Cummins 1971) nebo lehce žlutavá (Majewski 1977), 1 µm tlustá, pokrytá drobnými, ale
výraznými bradavkami.
Velikost aeciospor: 18-22 × 15-20 µm (Cummins 1971)
17,8-24 × 13-20 µm (Azbukina 1974)
18-24 × 18.-21 µm (Majewski 1977)
18-26 × 13-24 µm (Urban 1966)
Uredia amfigenní, roztroušená, žlutohnědá (Urban 1966 uvádí rezavá až do oranžova), oválná,
dlouhá až 0,5 mm, dlouho krytá epidermis (Majewski 1977). Bez pravých parafýz (Urban
1966). Vzácně s pravými parafýzami, mnohem častěji s parafýzovitě deformovanými
stopkami urediospor (Gäumann 1959).
Urediospory oválné, o rozměrech: (22)25-30(34) × (18)20-24(26) µm (Cummins 1971)
20-30(32) × 14-24(26) µm (Azbukina 1974)
21-28 × 20-25 µm (Majewski 1977)
(22,5)27,5-31,5(37,5) × (21)23-26(30) µm (Urban 1966)
Stěna spor zlatohnědá, 1,5-2 µm tlustá (Cummins 1971), 1-3 µm (Azbukina 1974), pokrytá
ostny v odstupech 2-3 µm (Majewski 1977, Urban 1966). (7)8-9(14) klíčních pórů přibližně
ve dvou rovinách (Urban 1966), Cummins (1971) udává pórů 7-9(10) a Majewski (1977) 7-9
nepravidelně uspořádaných, s plochými papilami.
Telia amfigenní nebo epifylní (Cummins 1971), oproti tomu Urban (1966) i Majewski (1977)
uvádějí telia převážně hypofilní. Eliptická nebo podlouhlá do 1 mm délky, trvale krytá
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pokožkou (Majewski 1977). Někdy splývající ve skupině kolem uredia (Urban 1966),
vystlána hojnými hnědými parafýzami (Cummins 1971).
Teliospory variabilní, nepravidelně eliptické, na špičce zaokrouhlené, zplacatělé, nebo
zašpičatělé (Majewski 1977), často nesouměrné. Kaštanově hnědé, na temeni tmavší, hladké.
Stěna 1-1,5 µm tlustá (Cummins 1971), na temeni 3-5 µm (Azbukina 1974, Urban 1966), 24(6) µm (Cummins 1971). Stopka bezbarvá nebo slabě žlutavě nahnědlá, dlouhá jako výtrus
či kratší (Urban 1966), kolabující, do 40 µm dlouhá, obvykle ale okolo 25 µm (Cummins
1971).
Velikost teliospor: (18)22-30(34) × (12)16-20(24) µm (Cummins 1971)
18-30(36) × 14-20(25) µm (Azbukina 1974)
25-33 × 15-21 µm (Majewski 1977)
(20)24-31(35) × (13)17-21,5(27,5) µm (Urban 1966)
Mezihostitelé: zejména Ranunculus acer L., R. repens L., R. bulbosus L., dále také
R. aconitifolius L., R. polyanthemus L., R. scleratus L., R. lanuginosus L. Možná také Ficaria
verna Huds.; v tomto případě není jisté, zda tato aecia nepatří spíše k Uromyces poae Rabenh.
(Urban 1966). Mezihostitelem U. dactylidis není Ranunculus auricomus, je to ale běžný
hostitel U. poae.
Aecia nelze bezpečně odlišit od aecií jiných druhů rzí (P. magnusiana, P. perplexans, U.
poae, U. festucae).
Hostitelé: Dactylis glomerata L., případně jiné druhy tohoto rodu.
Rozšíření na území ČR: po celém území republiky. Urban (1966) uvádí sběry z Jeseníku,
středních a jižních Čech, Moravy, Podkrkonoší a Polabí.
Cummins (1971) klade do synonymiky U. dactylidis několik druhů, přičemž je člení do tří
variet. Uvádí, že oproti varietám poae a poae-alpinae má varieta dactylidis znatelně větší
spory, varieta poae-alpinae je snadno odlišitelná díky bezbarvým teliálním parafýzám.
Podle Urbana (1966) se U. dactylidis liší od U.poae většími urediosporami opatřenými větším
počtem (8-9) klíčních pórů. Barva stěny letních výtrusů bývá tmavší, než u U. poae. Parafýzy
nebývají přítomny. Temeno teliospor není zpravidla hnědě ztlustlé a krupičkovitě zrnité.
Na rozdíl od U. poae vystupuje U. dactylidis do značných výšek, až nad 1000 m n. m., ale
nejčastěji se vyskytuje v nížinách.
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1. 4. Uromyces festucae H. et P. Sydow, 1900
Spermogonia na obou stranách listu, zanořená pod epidermis, džbánkovitého tvaru,
s vyčnívajícími perifýzami, asi 80-100 µm v průměru (Gäumann 1959).
Aecia na spodní straně listu, pohárkovitá. Peridie 0,3-0,4 mm v průměru (Majewski 1977).
Vnější stěna peridiálních buněk 7-8 µm tlustá, jemně příčně pruhovaná, vnitřní stěna 3-5 µm
tlustá a bradavčitá (Urban 1966).
Aeciospory polyedrické, zaoblené, bezbarvé, jemně bradavčité (Gäumann 1959). Stěna méně
než 1 µm tlustá (Gäumann 1959), 1,5 µm tlustá (Majewski 1977, Săvulescu 1953).
Na velikosti aeciospor 17-21 × 15-20 µm se shodují Gäumann (1959), Majewski (1977),
Urban (1966) i Săvulescu (1953).
Uredia epifylní, na žlutavých skvrnách viditelných i na rubu, bez parafýz, oranžová (Urban
1966), hnědožlutá (Gäumann 1959). Dlouhá do 1 mm, poměrně dlouho krytá pokožkou, v
malých skupinkách.
Urediospory eliptické či kulaté, o rozměrech: 18-28 × 17-25 µm (Gäumann 1959)
22-30 × 17-23 µm (Majewski 1977)
20-32 × 18-24 µm (Săvulescu 1953)
20-30(32,5) × 17,5-24 µm (Urban 1966)
Stěna 2-2,5 µm silná, žlutá, pokryta ostny v odstupech 2-3 µm (Majewski 1977), se (6)7-8(9)
(Urban 1966), 4-8 (Gäumann 1959) klíčními póry.
Telia na svrchní straně listů, často vznikající na základě uredií (Gäumann 1959), 0,5-6 mm
dlouhá (Urban 1966), někdy splývající do skupin (Majewski 1977). Dlouho krytá epidermis a
tehdy hnědá, pokožka posléze štěrbinovitě puká (Urban 1966).
Teliospory různého tvaru, oválné až nepravidelné. Stěna světle hnědá, na temeni tmavší,
hladká, tlustá 1,5-2 µm, na temeni ztlustlá na 2-3 µm (Majewski 1977).
Stopka slabě nažloutle nahnědlá, 15-40(60) µm dlouhá (Urban 1966), vytrvalá (Gäumann
1959). Přítomny jsou žlutohnědé parafýzy (Majewski 1977).
Teliospory velké: 20-40 × 14-22 µm (Gäumann 1959)
25-38 × 15-23 µm (Majewski 1977)
(20)25-33(45) × 15-22(27,5) µm (Urban 1966)
20-33 × 17-22 µm (Săvulescu 1953)
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Mezihostitelé: Urban (1966) zmiňuje pouze Ranunculus bulbosus L. Gäumann (1959) ale
uvádí i další druhy rodu Ranunculus. Např. Ranunculus repens L., R. illyricus L., R. montanus
Willd., R. scleratus L.
Hlavní hostitelé: Festuca ovina L., F. rubra L., F. heterophylla Lam., F. pratensis Huds. a
další druhy rodu Festuca.
Rozšíření po celém území ČR, zejména v nižších polohách do 500-600 m n. m. (Urban 1966).
Okolo tohoto druhu se objevuje hned několik nejasností. Aecia na Ranunculus bulbosus
mohou patřit do životního cyklu jiných druhů rzí (U. dactylidis nebo U. poae). Dalším
problémem je nerozlišitelnost uredií, ta mohou patřit k Uromyces festucae, nebo k druhu
Puccinia festucae. Jørstad (1951) podobné nálezy uvádí jako Uredo festucae.
Nejistota také panuje vůbec ohledně samostatnosti tohoto druhu. Zatímco Cummins (1971)
uvádí Uromyces festucae pouze jako varietu Uromyces dactylidis, jiní autoři se přiklání
k samostatnosti druhu U. festucae (Urban 1966, Majewski 1977, Săvulescu 1953).
Velmi blízce příbuzným druhem, ne-li totožným, je Uromyces ranunculi-festucae Jaap.
Většina autorů ho sice považuje za synonymum druhu U. festucae (Urban 1966, Gäumann
1959, Săvulescu 1953), ale často v tomto ohledu vyjadřují určitou míru nejistoty.
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1. 5. Uromyces poae Rabenhorst, 1866
Spermogonia amfigenní, převážně epifylní v malých skupinkách, žlutavá, 115-160 µm
v průměru (Majewski 1977).
Aecia převážně na spodní straně listů, též na řapících a lodyhách. Ve větších skupinkách,
velmi těsně vedle sebe, do 5 mm v průměru. Pseudoperidie bělavá (podle Majewskeho 1977
spíše žlutavá), ohrnutá, roztřepená. Vnější stěna buněk 7-10 µm (5-7 µm Majewski 1977),
vnitřní 3-4 µm tlustá, drobně bradavčitá (Gäumann 1959).
Aeciospory kulovité nebo oválné, velké 18-24 × 10-18 µm (Urban 1966, Gäumann 1959)
17-23 × 15-18 µm (Majewski 1977)
17-24 × 10-20 µm (Săvulescu 1953)
Stěna aeciospor tenká (do 1 µm), bezbarvá, jemně bradavčitá.
Nápadné jsou v menším počtu se vyskytující silně světlolomné ploché bradavky, které se
snadno odlamují a zanechávají holé místo (Urban 1966).
Uredia se vyskytují na obou stranách listů, jsou eliptická, cca 1 mm dlouhá, roztroušená nebo
splývající (příčně i podélně); barva žlutooranžová. Uredia jsou poměrně dlouho kryta
pokožkou, na okraji ložiska někdy bývají přítomny tenkostěnné parafýzy.
Urediospory kulovité až eliptické, stěna bezbarvá nebo slabě nažloutle nahnědlá, 1,5-2,5 µm
tlustá (Majewski 1977), pokrytá ostny v odstupu 2-3 µm (Majewski 1977, Urban 1966).
Urban (1966) uvádí (5)6-7(9) klíčních pórů ve dvou rovinách, se zploštělými papilami.
Săvulescu (1953) uvádí klíčních pórů 8-9.
Velikost urediospor: (19)22-25(29) × (16)18-22(24) µm (Urban 1966)
18-25 × 15-21 µm (Majewski 1977)
(12)17-22(27) × (10)13-17(22) µm (Gäumann 1959)
17-23 × 13-18 µm (Săvulescu 1953)
Telia převážně hypofilní, černá, čárkovitá, dlouhá nejčastěji do 1 mm, někdy v elipse kolem
uredia (Urban 1966). Trvale krytá epidermis, rozčleněná hnědými parafýzami (Gäumann
1959).
Teliospory kyjovité nebo eliptické, stěna hladká, hnědá, na temeni tmavší. Stěna 1,5-2 µm
tlustá, na temeni ztlustlá na 2-5 µm (Urban 1966).

15

Rozměry teliospor: (20)24-33(36) × (12,5)15-23(25) µm (Urban 1966)
22-33 × 13-18 µm (Majewski 1977)
(19)30-35(41) × (12)18-20(30) µm (Gäumann 1959)
18-33 × 14-20 µm (Săvulescu 1953)
Stopka teliospor až 30 µm dlouhá, lámavá (Majewski 1977). Bezbarvá nebo stejné barvy jako
výtrus (Urban 1966). V temeni stopky bývá polokulovitý, nahnědlý, bradavčitě zrnitý pupík
asi 2,5-3(4) µm vysoký, vyčnívající směrem do lumen stopky (Urban 1966).
Mezihostitelé: Ficaria verna Huds., Ranunculus auricomus L., R. bulbosus L., R. repens L.,
R. cassubicus L., R. nemorosus DC., R. acer L.
Aecia na Ficaria verna mohou patřit do životního cyklu Uromyces rumicis, nálezy na
Ranunculus repens opět mohou být z cyklu jiného druhu rzi například Uromyces dactylidis
nebo Puccinia magnusiana.
Hlavní hostitelé: Poa annua L., Poa nemoralis L., Poa palustris L., Poa pratensis L., Poa
remota Forselles, Poa trivialis L., Brandenburger (1994) uvádí jako hostitele také Poa
bulbosa L., Săvulescu ještě Poa compressa L.
Rozšíření na území ČR: Nižší polohy po celém státu, 500 m.n.m. přesahuje jen zřídka. Známé
jsou výskyty na Třeboňsku (Turečková 1986), v Podkrkonoší, Polabí a na Olomoucku
(Urban 1966).
Samostatnost druhu Uromyces poae Rasbenh. je nejistá, například Cummins (1971) považuje
tento druh pouze za synonymum Uromyces dactylidis, uvádí ho jako Uromyces dactylidis var.
poae. I Jørstad (1951) vyjadřuje nejistotu, co se týče samostatnosti tohoto druhu.
Fyziologicky se U. poae liší od U. dactylidis v tom, že nepřechází na Dactylis glomerata a
opačně U. dactylidis je specifickou pro Dactylis. Uromyces dactylidis zatím nebyla zjištěna na
Ficaria verna a Ranunculus auricomus (Urban 1966). Dále Urban uvádí, že urediospory
U. poae jsou menší a počet klíčních pórů má tendenci k číslu 6-7, proti tomu má U. dactylidis
urediospory větší, opatřené větším počtem klíčních pórů (zpravidla 8-9). Odlišností je také
pupík ve stopce teliospor, který u U. dactylidys většinou chybí.
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Gäumann (1959) ve své práci uvádí mnoho forem druhu Uromyces poae, podle kombinací
hostitelů. Např. f. sp. ficariae-nemoralis, f. sp. ficariae-pratensis, f. sp. repenti-trivialis apod.
Oproti tomu Urban (1966) se přiklání k existenci pouze dvou forem a to f. sp. ficariae a f. sp.
ranunculi. Dokládá to faktem, že při přenosech teliosporami z Poa trivialis byl infikován buď
Ranunculus repens nebo Ficaria verna, ale nikdy oba současně.
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1. 6. Uromyces poae-alpinae Rytz, 1911
Aecia na obou stranách listů v malých kulatých nebo nepravidelných skupinkách (Gäumann
1959). Oproti tomu Urban (1966) uvádí aecia hypofilní, hluboce zanořená. Peridie není
ohrnuta (Urban 1966). Buňky peridie na vnitřní straně zaoblené, vysoké 23-35 µm, široké 2023 µm (Gäumann 1959), vnitřní stěna 3-6 µm, vnější 5-9 µm tlustá (Majewski 1977).
Aeciospory kulaté nebo podlouhlé, často polyedrické (Gäumann 1959). Stěna tenká, hyalinní,
jemně ostnitá (Majewski 1977). Velikost: 18-21 × 15-18 µm (Gäumann 1959, Urban 1966)
17-24 × 15-20 µm (Majewski 1977, Cummins 1971)
Uredia amfigenní, žlutohnědá (Majewski 1977) či hnědá, dosti dlouho krytá pokožkou, bez
parafýz (Urban 1966).
Urediospory kulovité, elipsoidní, hranaté (Gäumann 1959). Stěna slabě nažloutle nahnědlá
nebo skoro bezbarvá, 1,5-2 µm tlustá, ostnitá. Ostny nepravidelně roztroušené tak, že vznikají
lysiny (Urban 1966). Majewski (1977) uvádí ostny v odstupech 2-3 µm a 8-10(12) slabě
viditelných klíčních pórů. Podle Gäumanna (1959) i Guyota (1939) mají spory pouze 2-3(4)
nezřetelné klíční póry. Rozměry spor: 24-29 × 19-25 µm (Urban 1966)
23-27 × 19-23 µm (Majewski 1977)
(20)23-27(30) × (17)19-23(24) µm (Cummins 1971)
23-34 × 14-21 µm (Gäumann 1959)
Telia amfigenní, vznikají často z uredií, (0,5)0,8-1,2 × (0,2)0,4-0,5 mm velká (Urban 1966).
Tmavě hnědá až černá, krytá epidermis, vystlána tlustostěnými bezbarvými parafýzami
(Cummins 1971).
Teliospory kulaté, hruškovité či protáhlé, často nepravidelné, velmi variabilní ve tvaru i
velikosti (Gäumann 1959). Rozměry: 20-25 × 15-20 µm (Urban 1966)
17-25 × 14-18 µm (Gäumann 1959)
(18)20-28(32) × (14)18-22(24) µm (Cummins 1971)
20-28 × 18-22 µm (Majewski 1977)
Stěna hladká, tlustá 1,5-2(2,5) µm, na temeni není ztlustlá, nebo jen málo (Gäumann 1959),
Majewski (1977) ale uvádí stěnu na temeni až 4 µm tlustou. Stěna většiny výtrusů opatřena
tupými hranami, kaštanově hnědá stejnoměrně po celém povrchu (Urban 1966). Stopka
tenkostěnná, do 30 µm dlouhá, obvykle se odlamující poblíž spory (Majewski 1977),
kolabující (Cummins 1971), podle Urbana (1966) vytrvávající.
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Mezihostitel: Ranunculus montanus Willd. Aecia vyskytující se na tomto hostiteli ale mohou
patřit i k druhu Uromyces festucae.
Hlavní hostitel: Poa alpina L.
Rozšíření: Alpy (Švýcarsko, Rakousko, Itálie), Velká Fatra (Urban 1966), polská část Tater
(Majewski 1977). Až do výšky 2200 m n. m. (Guyot 1939).
Cummins (1971) uvádí Uromyces poae-alpinae jako synonymum Uromyces dactylidis var.
poae-alpinae, za odlišující znak od ostatních variet považuje bezbarvé teliální parafýzy. Podle
Gäumanna (1959) se liší U. poae-alpinae od U. poae mnohem většími urediosporami a
zabarvením parafýz telií (ty jsou u U. poae hnědé). Urban (1966) přidává ještě odlišnost
v počtu klíčních pórů urediospor, také teliospory lze snadno odlišit od teliospor jiných druhů,
a to díky jejich stejnoměrnému hnědému zabarvení a většinou neztloustlému temeni.
Podle Gäumana (1959) patří U. poae-alpinae do okruhu druhu U. dactylidis, ale Urban (1966)
o tom pochybuje (z důvodu charakteru teliospor a jejich stopek).
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2. Materiál (sběry)
Terénní část mé práce představují sběry aecií, uredií a telií. Pro účely bakalářské práce byla
sbírána především ložiska jarní, tyto sběry jsou uvedené v tabulce č. 1.
Hostitelské rostliny byly určovány podle Klíče ke květeně České republiky (Anna
Skoumalová-Hadačová, Academia, 2002).
Aecia posloužila v první řadě pro vývoj metody izolace DNA.
Sběry uskutečněné během bakalářské práce by také měly napomoci k vytipování vhodných
lokalit, na kterých se během práce diplomové budou provádět ekologická pozorování.
Protože na základě morfologie nelze aecia přiřadit k určitému druhu, zůstávají zatím neurčená
a přiřazována budou až po srovnání jejich DNA s DNA ze spolehlivě určených telií.

Datum

Hostitel

Sebral

Lokalita

Označení

?. 6.2005
12.6.2005
8.5.2006
18.5.2006
30.5.2006
3.6.2006
3.6.2006
3.6.2006
3.6.2006
7.6.2006
18.6.2006
19.6.2006
19.6.2006
26.6.2006
30.6.2006
1.7.2006
1.7.2006

Ranunculus acris
Ranunculus
Ficaria verna
Ficaria verna
Ranunculus acris
Ranunculus acris
Ranunculus
Ranunculus
Ranunculus
Ranunculus acris
Ranunculus acris
Ranunculus acris
Ranunculus acris
Ranunculus acris
Ranunculus repens
Ranunculus repens
Ranunculus repens

B. Voženílková
M. Hejná
M. Hejná
M. Hejná
B. Voženílková
M. Hejná
J. Marková
J. Marková
J. Marková
J. Marková
J. Marková
J. Marková
J. Marková
B. Voženílková
M. Hejná
M. Hejná
M. Hejná

Zhůří (Šumava)
Osada Vatina
Osada Vatina
Karlické údolí
Zhůří (Šumava)
Utěchvosty (Vysočina)
Kozí hory
Kozí hory
Kozí hory
Albeř (jižní Čechy)
Vítkovice (Krkonoše)
Vítkovice (Krkonoše)
Vítkovice (Krkonoše)
Zhůří (Šumava)
Osada Vatina
Osada Vatina
Osada Vatina

05/1
05/2
06/1
06/8
06/4
06/2
06/13
06/14
06/15
06/6
06/7
06/3a
06/3b
06/5
06/10
06/9
06/11

Tab. 1 : Sběry jarních ložisek
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3. Izolace DNA
3. 1. Izolace DNA ze spor rzí
Izolaci DNA předchází nejprve mechanické, chemické nebo kombinované rozdrcení buněk
(spor). Extrakční pufr musí obsahovat detergenty rozrušující buněčné stěny a membrány,
důležitá je i přítomnost činidel schopných odstranit dvojmocné kationty, které by mohly
aktivovat nežádoucí nukleázy. Takovým činidlem je např. EDTA (etylen-diamine-tetraacetic
acid). Mnohdy se přidávají i detergenty schopné přímo denaturovat nukleázy (př. SDS čili
sodiumdodecylsulfat). K získání čisté DNA je potřeba ji uvolnit z nadmolekulárních struktur a
těchto nečistot se poté i zbavit. K těmto účelům se používá např fenol-chloroform, aceton, či
CTAB (cetyl-trimetyl-ammonium-bromide) pro oddělení od polysacharidů. Při použití
extrakce fenol-chloroformem se směs po centrifugaci rozdělí na spodní chloroformovou fázi
s rozpuštěnými tuky, prostřední mezivrstvu s vysráženými bílkovinami a polysacharidy a na
horní vodnou fázi s rozpuštěnou DNA.
Izolovat DNA je možné z materiálu čerstvého (Driessen 2004), suchého (Taylor a Swann
1994), dokonce i staršího víceletého (Abbasi 2005). Použít lze aeciospory, urediospory,
teliospory, Kubisiak (2005) uvádí i izolaci z bazidiospor.
Obecně jsou k izolaci DNA u hub používané dvě základní metody: fenol-chloroformová a
CTAB metoda. Kromě těchto dvou metod je možné využít komerčně vyráběných izolačních
kitů např. Plant DNeasy mini kit (Qiagen Inc., Valencia, California); tento uvádí ve své práci
Smith (2004).
K extrakci DNA ze spor rzí se nejčastěji používá různě modifikovaná metoda CTAB. Téměř
každý autor volí trochu pozměněný postup izolace a proto nejprve uvádím několik metod
izolace podle jednotlivých autorů. Poté z nich vyvozuji možnosti pro vývoj vlastní metody.
• Z urediospor Puccinia striiformis f. sp. tritici. extrahovali DNA Villaréal et al. (2002).
Základem je modifikovaná CTAB metoda s jedním chloroformovým krokem. Do
epruvetky vloženo 15 mg urediospor, k jejich rozdrcení poslouží sedm skleněných kuliček
o průměru 3 mm. Do každé epruvetky přidáno 100 µl extrakčního pufru (0,1M Tris-HCl,
140 mM D-sorbitol, 30 mM N-lauroyl-sacrosin, 0,8% CTAB, 0,8 M NaCl, 20 mM EDTA,
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0,1% polyvinylpyrrolidon). Drcení spor proběhlo v extrakčním pufru během třepání na
vortexu (2 min. 45 s.). Dalším krokem bylo přidání 400 µl extrakčního pufru obsahujícího
5 µl proteinasy K (10 mg/ml) a následná inkubace 1,5 hod. při 65°C. Směs poté
extrahována pomocí 500 µl chloroformu za stálého třepání po dobu 5 minut, následně
centrifugována po dobu 20 min., 17000x g při 4°C. Supernatant přenesen do nové
epruvetky, přidáno 500 µl vymraženého izopropanolu a zamražení po dobu 40 min. na
-20°C. Následovala další centrifugace za stejných podmínek jako předchozí. Vzniklá peleta
byla promyta 150 µl 70% etanolu, usušena a rozpuštěna ve 40 µl TE pufru (10 mM TrisHCl, pH 7,6; 1 mM EDTA). Pro odstranění RNA přidán 1 µl RNasy a inkubace 1 hod. při
37°C.
• Anikster et al. (2004) použili jinou modifikaci CTAB metody, odlišující se hlavně
složením extrakčního pufru. Jedná se o extrakci DNA z ložisek urediospor s možností
použít celé ložisko včetně příměsi tkání hostitele. K rozmělnění materiálu byly do
mikrozkumavek vloženy 1mm velké skleněné kuličky a křemelina (25 mg), poté přidán
extrakční pufr 600 µl : 0,165 M Tris-HCl, 66 mM EDTA, 1,54 M NaCl, 1,1% CTAB a
proteinasa K (50 µg/ml). Promícháno a poté do každé epruvetky přidáno ještě 66 µl 20%
SDS. Po promíchání převrácením inkubováno 1,5 hod. při 65°C, během inkubace
pravidelně každých 15-20 min. promícháváno. Po inkubaci vzorky extrahovány fenolchloroform-isoamylalkoholem (25:24:1), následovaným chloroform-isoamylalkoholem
(24:1). Po vysrážení izopropanolem, DNA peleta promyta 70% etanolem a rozpuštěna ve
100 µl 0,1 TE pufru. RNA odstraněna přidáním RNasy A (40-100 µg/ml) a inkubací
1 hodinu při 37°C.
• Mnohem jednodušší metodu použili k izolaci DNA ve své práci Zambino et Szabo
(1993) Jde o modifikovanou CTAB metodu podle autorů Lee et Taylor (1990). Cca 0,02
mg spor (uredio či teliospor) rozdrceno mezi dvěma sklíčky. Sklíčka byla předtím ošetřena
dimetyl-dichloro-silanem a omyta v 0,01 M HCl. Rozmělněné spory byly přeneseny do
mikrozkumavek s 50 µl extrakčního pufru (0,089 M Tris base, 0,045 M kyselina boritá,
0,05 µM EDTA, 1% β-merkaptoetanol). Inkubováno 15 min. při 75°C. Resuspendováno
třepáním na vortexu a centrifugováno. Supernatant naředěn 1:1000 přidáním extrakčního
pufru bez β-merkaptoetanolu. Takto připravená DNA byla použita bez jakýchkoliv dalších
úprav pro PCR. Vpodstatě totožnou metodu použili při svých pokusech také Moricca et
Ragazzi (1998).
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• Další odlišnou metodu publikovali ve svém článku Pei et al. (1997). V základu je to
modifikovaná (Chen et al. 1993) metoda, která se od ostatních liší zejména povahou
extrakčního pufru. Nejedná se o CTAB, ale o SDS pufr. Rozbíjení spor: cca 10 mg spor
vloženo do mikrozkumavky, přidány dvě 3 mm velké a 20-30 2 mm velkých skleněných
kuliček. Do každé mikrozkumavky 200 µl SDS extrakčního pufru (0,5 M EDTA, 1 M TrisHCl, 10% SDS, 2-merkaptoetanol a sterilní destilovaná voda v poměru 1:1:3:0,2:3)
Následuje míchání 10 min. na vortexu a poté inkubace 40 min. při 65°C. Po inkubaci bylo
přidáno 400 µl CTAB pufru (5% CTAB v 0,35 M NaCl) a mícháno 20 min. při pokojové
teplotě. Směs poté extrahována přibližně 800 µl chloroform-isoamyletanolu (24:1) za
stálého míchání po dobu 30 min. Po centrifugaci (20 min., 13500rpm.) supernatant
přenesen do nových mikrozkumavek a přidáno 0,1 dílu octanu sodného a 2 díly etanolu.
Zamražení na 10 min. při –15°C. Další centrifugací (20 min., 13500rpm.) byla získána
peleta, ta byla následně usušena a pak rozpuštěna ve 400 µl sterilní destilované vody.
Přidáním 1 µl RNasy a inkubací 20 min. při pokojové teplotě odstraněna RNA. Pak opět
vysrážení etanolem, usušení a rozpuštění ve sterilní destilované vodě. Jako možné
modifikace uvádí autor změny v koncentracích použitého SDS, vypuštění CTAB pufru či
nepoužití RNasy a následného pročišťování.
• Že je možné k izolaci používat i herbářový materiál, starý až 15 let, dokázali ve své práci
Abbasi et al. (2005). Uvádějí použití dvou metod: metodu podle Taylora a Swanna (1994)
a tzv. rozmělňovací metodu. Rozmělňovací metoda je zajímavá hlavně způsobem drcení
spor a to pomocí malé paličky, na elektrickém drtiči. Extrakční pufr byl použit standardní
CTAB, shodný s pufrem, který uvádí Zambino et Szabo (1993), i celý postup byl velmi
podobný.
• Herbářový materiál použil i Kropp (1997). K izolaci byly odděleny z listu asi 3 mm velké
kousky s ložisky. Postup začíná rychlým zmrazením kapalným dusíkem. Spory byly
rozbíjeny v mikrozkumavce s 500 µl extrakčního pufru pomocí skleněné tyčinky. Pufr: 0,7
M NaCl, 0,5 M Tris-HCl, 0,01 M EDTA, 1% β-merkaptoetanol a 1% CTAB. Inkubace při
60°C po dobu 30 min. Dále přidán chloroform-isoamylalkohol (24:1), následuje
promíchání na vortexu a centrifugace (11750rpm., 5 min.). Supernatant byl přenesen do
nové mikrozkumavky, vysrážen izopropanolem. Následuje opět centrifugace se stejnými
parametry. Získaná peleta byla promyta 80% etanolem, usušena a následně rozpuštěna
v TE pufru. Skladování při –20°C.
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• Ještě jiný způsob rozmělňování spor uvádí Kubisiak et al. (2005). Do mikrozkumavky ke
sporám přidáno 0,5 g (0,8 mm) zirkonových kuliček, 12,5 mg křemeliny, keramické
kuličky a 250 µl 2x CTAB pufru ( 2% CTAB, 1,4 M NaCl, 20 mM EDTA, 100 mM TrisHCl, 1% polyvinylpyrrolidon, 1% merkaptoetanol a 0,1 µg/µl proteinasy K). Třepáno na
vortexu 20 s., inkubováno 30 min. při 65°C. Postup dále pokračuje téměř shodně jako
v práci Pei et al. (1997), odlišuje se pouze opakováním kroku, ve kterém byl přidáván
chloroform- isoamylalkohol navíc s 50 µl 10% CTAB.
Metody jednotlivých autorů se tedy nejčastěji liší co do použitého materiálu, způsobu drcení
spor, složení extrakčního pufru, inkubace, následného pročišťování a dalších úprav.
Pro izolaci je vhodné vypreparovat z ložisek pouze spory, ale lze použít i celá ložiska,
dokonce i části listu s ložiskem.
Rozmělnit materiál a rozbít spory lze taktéž několika způsoby. Drcením mezi dvěma
speciálně ošetřenými sklíčky, rozbíjením pomocí elektrického drtiče, vortexováním společně
se skleněnými (keramickými nebo zirkonovými) kuličkami různých velikostí, obvykle 1-3
mm velkými. Alternativou drcení kuličkami je použití říčního písku nebo křemeliny.
Složení extrakčních pufrů je také u různých autorů značně variabilní. Obvykle se jedná o
modifikované CTAB pufry. Příklady složení jednotlivých pufrů jsou zmiňovány výše.
Získanou DNA někteří dále extrahují chloroform-isoamylalkoholem, sráží izopropanolem,
promývají etanolem, odstraňují RNA přidáním RNázy atd., jiní tyto kroky víceméně vypouští.
Liší se to podle toho, k jakému účelu má získaná DNA sloužit, jak dlouho ji potřebujeme
uchovat apod.
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3. 2. Vývoj vlastní metody izolace
Mým cílem je zvolit takový postup, který nebude příliš náročný, protože by měl sloužit pro
rutinní identifikaci, ale bude bezpečně fungovat pro izolaci DNA z aecií, uredií i telií. Je
nutné získat z aecií takovou DNA, aby mohla být následně porovnána s DNA izolovanou
z uredií či telií. Celý vývoj metody je bezesporu ovlivněn i dostupností potřebného vybavení.
Základ tvoří několik metod. Z práce Zambino et Szabo (1993) bylo převzato zejména složení
extrakčního pufru. Způsob drcení byl převzat z práce Anikster et al. (2004).
Bylo vyzkoušeno několik způsobů rozbíjení spor. Nejprve byl neúspěšně vyzkoušen postup
s použitím 3 mm velkými skleněnými kuličkami (Villaréal et al. 2002), ani drcení kombinací
dvou velikostí kuliček (Pei et al. 1997) nepřineslo výsledky. Dále bylo vyzkoušeno přidání
sterilního říčního písku (Edwards et al. 1999), ale také bez úspěchu. Až metoda třepání
společně s 1 mm velkými skleněnými kuličkami (Anikster et al. 2004), přinesla první
výsledky.
Ve všech výše popsaných pokusech byly mikrozkumavky s extrakčním pufrem, sporami a
příslušným drtícím materiálem třepány na vortexu ve vodorovné poloze zprvu 5 min., ale pro
vyloučení nedostatečného rozdrcení byla tato doba prodloužena na 10 min.
Po drcení následuje inkubace. Původně bylo v plánu použít inkubaci podle Zambino et Szabo
(1993) tj. 15 min. při 75°C, tento postup byl ale neúspěšný a proto byla postupně zvyšována
teplota i doba inkubace. Nakonec se ukázala jako optimální teplota 90-95°C po dobu 20 min.
V krátkosti tedy shrnutí metody která byla již několikrát v nezměněné formě prověřena při
izolaci DNA z aeciospor.
1. Vypreparování spor z jednoho ložiska, dá se použít i ložisko vcelku.
2. Do mikrozkumavky 100 µl extrakčního pufru (0,089 M Tris, 0,045 M kyselina boritá,
0,05 µM EDTA, 1% β-merkaptoetanol).
3. Přidání cca dvaceti 1 mm velkých skleněných kuliček.
4. Třepání 10 min. na vortexu (vortex genie 2) na nejvyšší rychlost.
5. 20 min. inkubace při 90-95°C.
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Takto připravenou DNA je možné, bez dalších úprav, použít na PCR amplifikaci. Bez větších
změn vydrží zamrazená při –20°C minimálně dva měsíce, poté se její vlastnosti postupně
zhoršují.
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4. PCR metody
4. 1. Úvod do PCR metod
Molekulární techniky se stávají stále důležitějšími prostředky pro získávání informací při
studiu systematických a fylogenetických vztahů mezi houbami (Zambino et Szabo 1993).
Snad nejrozšířenější z těchto technik je pro svou nenáročnost PCR (polymerase chain
reaction). PCR slouží k amplifikaci vybraných sekvencí DNA. Pomocí této techniky může být
rychle a vysoce selektivně namnožen konkrétní úsek DNA. Výhodou je, že metoda funguje i
s velmi malým vstupním množstvím DNA (už od 0,1-10 ng na jednu reakci), zatímco
produktu reakce získáme poměrně velké množství. Metoda je založena na využití speciální
termostabilní DNA polymerázy získané z termofilních bakterií.
PCR směs musí obsahovat: DNA kterou chceme amplifikovat; DNA polymerázu; Mg2+, což
je katalyzátor polymerázy; primery a také volné nukleotidy na tvorbu nových řetězců.
Primery jsou krátké oligonukleotidy, které umožňují iniciaci polymerace tím, že nasedají na
komplementární sekvence templátu. Primery přisedají k opačným řetězcům DNA v místech,
mezi nimiž leží požadovaný úsek, výslednou DNA tedy ohraničují.
Teplotní cyklus reakce:
Do reakce vstupuje dvouřetězcová DNA, a proto prvním krokem každého cyklu musí být
nejprve oddělení obou řetězců od sebe krátkým zvýšením teploty, obvykle nad 90°C. Poté
následuje ochlazení směsi na 55-60°C, to bývá optimální teplota pro nasedání většiny primerů
na komplementární místa. Primery jsou ve směsi ve velkém nadbytku, proto nedochází ke
znovuspojení původních řetězců DNA. Po mírném zvýšení teploty cca na 70°C probíhá
syntéza nových řetězců, DNA polymeráza je syntetizuje z přítomných volných nukleotidů.
V dalších cyklech slouží jako templáty i nově nasyntetizované řetězce DNA. Z toho plyne, že
v každém cyklu se množství řetězců zdvojnásobí. Cyklus se obvykle opakuje 30-40x.
Pro účely molekulární taxonomie je nejčastěji používána jaderná rDNA. Vyskytuje se
v genomu repetitivně, několikrát za sebou. Celková délka repetice bývá v rozmezí 8-24 kb. Je
snadno dosažitelná pomocí univerzálních primerů (White et al. 1990).
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Obrázek 1: Struktura rDNA

rDNA je složena z oblastí kódujících a nekódujících. Kódující oblasti jsou tři: 5,8S (160 bp),
18S (SSU=small subunit, cca 1800 bp) a 28S (LSU=large subunit, 3400 bp). Vyznačují se
výrazným konzervativismem, který je nutností pro zachování nezměněné podoby
ribozomálních podjednotek. Mezi nimi jsou vmezeřené oblasti ITS 1 a ITS 2 (internal
transcribed spacer). Oblasti zvané EGS (external transcribed spacer) ohraničují kódující
oblasti, přiléhají tedy zepředu k 18S a zezadu k 28S rDNA. Všechny výše zmíněné úseky
rDNA jsou transkribovány do pre-rRNA, ITS a EGS poté odstraněny při sestřihu. Oblasti
NTS (nontranscribed spacer) a IGS (intergenetic spacer) nejsou transkribovány, v podstatě jen
oddělují jednotlivé repetice rDNA.
Oblasti nejčastěji používané pro fylogenetické analýzy hub jsou kódující oblasti jaderné SSU
rDNA, části oblastí kódující jadernou a mitochondriální LSU rDNA a ITS oblasti. Kódující
oblasti jsou velmi konzervativní, a proto bývají použitelné spíše při studiu na vyšší
taxonomické úrovni. SSU je vhodná pro analýzy na úrovni řádu nebo výše, LSU oblast může
být použita k odlišení rodů a druhů. Nekódující ITS oblasti mají větší variabilitu, a jsou proto
použitelné pro rozlišování blízce příbuzných druhů, druhových variant či populací (White et
al. 1990).
Ke srovnání dvou genomů (z neznámých aecií a spolehlivě určených telií) lze použít metodu
náhodně zmnožených fragmentů DNA, neboli RAPD (random amplified polymorphic DNA).
Tato metoda je schopna pracovat s DNA z jednoho jarního ložiska i s příměsí cizorodé DNA
(Edwarda et al. 1999, Villaréal et al. 2002).
Druhou možností je porovnání DNA fragmentů získaných restrikcí endonukleázami, čili
metoda RFLP (restriction fragment length polymorphism). Porovnávat takto lze celý genom,
nebo jen jeho části (Kinloch et al. 1998).
Nejpřesnější charakteristikou jednotlivých druhů jsou bezesporu sekvence DNA. U hub se
nejčastěji používají sekvence oblastí ITS a LSU. Nejprve je nutné oblasti amplifikovat
pomocí PCR a poté osekvenovat.
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Amplifikace ITS oblastí
K amplifikaci se používají univerzální primery ITS1-ITS5 (viz tabulka č. 2) a některé další,
specifické vždy pro určitou skupinu hub (White et al. 1990). Optimální teplota pro nasedání
primerů bývá okolo 55°C. Primery nasedají ve specifických místech v oblastech
konzervativních úseků. ITS1 a ITS5 v oblasti 18S, ITS4 v oblasti 28S a ITS2 i ITS3 v oblasti
5,8S. Vždy se používají dva, které přisedají k opačným řetězcům DNA tak, že požadovaný
úsek leží mezi nimi.
Základní složení reakční směsi a teplotní cyklus reakce je popsán výše.
Získané fragmenty se přečistí a osekvenují. Porovnáváním se sekvencemi v GenBank
můžeme vzorek přiřadit k určitému druhu (při 100% shodě sekvencí), nebo podle podobnosti
sekvencí určit alespoň druhy nejvíce příbuzné.
PRIMER

SEKVENCE

ITS1

TCCGTAGGTGAACCTGCGG

ITS2

GCTGCGTTCTTCATCGATGC

ITS3

GCATCGATGAAGAACGCAGC

ITS4

TCCTCCGCTTATTGATATGC

ITS5

GGAAGTAAAAGTCGTAACAAGG

Tabulka 2: Sekvence univerzálních houbových ITS primerů.

PCR-RFLP
Postup využívající restrikční endonukleázy, které štěpí DNA ve specifických místech. Tyto
enzymy, štěpící cizorodou DNA, produkuje jako obranu většina bakteriálních kmenů. Po
štěpení vznikne sada specifických fragmentů. Endonukleázy rozpoznávají asi 4-8 nukleotidů
dlouhá místa, u takových je velká pravděpodobnost, že budou v genomu opakovaně. Platí
vztah: čím kratší místo rozpoznání, tím častější štěpení, tedy více fragmentů.
RFLP je metoda, při níž je studován polymorfismus délky restrikčních fragmentů. Metoda
používaná od 80-tých let je v současné době na ústupu, jednou z nevýhod je potřeba velkého
množství čisté DNA a fakt, že stejně rychle migrující fragmenty nemusí být sekvenčně
homologní.
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PCR-RAPD
Metoda využívající jeden či více primerů dlouhých 10-20 bazí, které mají nízkou teplotu
nasedání. Předpokládá se, že vhodná místa pro nasednutí jsou v genomu náhodně rozmístěna.
K amplifikaci dojde tehdy, ohraničují-li primery úsek 200-2000 bp dlouhý. Protože se různé
DNA liší polohou sekvencí vhodných pro nasednutí primeru, vznikne po amplifikaci soubor
různě dlouhých řetězců, charakteristický pro danou DNA. Zmnožené úseky DNA jsou po
rozdělení na elektroforéze viditelné jako proužky. Soubor těchto proužků se nazývá
fingerprint. Sada proužků bývá složena z několika výraznějších, ty se vyskytují u daného
druhu vždy a pak z proužků slabších, ty jsou v rámci druhu variabilní.
Použití RAPD je možné i na nejnižší taxonomické úrovni, což je odlišování kmenů, populací i
jedinců. Oproti tomu použití na úrovních vyších než druhových nepřináší dobré výsledky.
Metoda je poměrně vysoce citlivá na reakční podmínky (koncentrace Mg2+, použité
chemikálie, kvalita DNA atd.), to je příčinou její nízké reprodukovatelnosti. Zachováním
standardních podmínek pro všechny vzorky lze tento problém částečně vyřešit.
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4. 2. Příklady PCR metod jednotlivých autorů
Tato kapitola je věnována metodám jednotlivých autorů, se zaměřením na amplifikaci ITS
oblastí rDNA, na metodu RAPD a RFLP. Jedná se o postupy, které by měly posloužit při
vlastní práci s PCR metodami.
• Zambino et Szabo (1993) amplifikovali pomocí PCR ITS oblasti a 1sRNA oblast.
K amplifikaci ITS oblastí byly použity univerzální primery ITS4 + ITS5 (White et al.
1990) a k amplifikaci 1sRNA byly použity primery F-63 a R 635.
PCR směs o objemu 50 µl obsahovala: 1,5 mM MgCl2, 50 mM KCl, 10 mM Tris, 200 nM
dATP, dCTP, dGTP, dTTP, 100 pM primer (každý), 4 µl DNA a 2,5 jednotek DNA
polymerázy.
Cyklus: 30 s. při 94°C, 1 min. 50°C , 2 min. 72°C, celý cyklus zopakován 40x. Závěrečná
inkubace 10 min. při 72°C, uchování při 4°C.
40 µl PCR produktu naneseno na 1% agarózový gel a elektroforeticky rozděleno. K určení
velikosti amplifikovaného fragmentu DNA byl použit λ EcoRI a Hind III. Proužky z gelu
byly vyříznuty, rozmělněny a umístěny do mikrozkumavek s 200 µl TEN (6 mM Tris, 0,1
mM EDTA, 10 mM NaCl). Centrifugováno 10 min., 2400 rpm. Supernatant byl naředěn v
TEN na konečný objem 500 µl.
Pro sekvenování byla použita jednovláknová DNA připravená asymetrickou PCR. Při ní
byl jako templát použit produkt předchozí PCR. Od předchozí PCR se tato reakce liší
pouze koncentrací primerů. Jeden je v nadbytku (200 pM) a druhý je limitující (8 pM).
Produkt byl přečištěn čtyřmi promytími deionizovanou vodou na Ultrafree PTTK
Membrane filtru a poté naředěn v TEN na objem 45 µl.
Ukázalo se, že 1sRNA oblast není pro fylogenetické studie vhodná. Sekvenace ITS oblastí
dala úseky dlouhé 690-720 bp. Byly nalezeny odlišnosti na úrovni druhové i vnitrodruhové
se závěrem, že sekvenování ITS oblastí je použitelné pro fylogenetické studie na úrovni
druhů a nižší.
• Anikster et al. (2004) amplifikovali 5’ konec LSU a ITS oblasti rzí na česneku (skupina
okolo druhu Puccinia alii). Složení reakční směsi bylo převzato z práce Zambino et Szabo
(1993), pouze bylo redukováno množství primerů na 25 pM koncentraci a množství DNA
polymerázy sníženo na polovinu. Přidáno 5 µl DNA naředěné 1:10 až 1:1000 v TE pufru.
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Pro namnožení ITS oblastí byly použity primery ITS1F a ITS4B, pro amplifikaci ITS
zároveň s částí LSU byly použity primery ITS1F a R635 (místo R635 případně Rust 1).
Cyklus: počáteční denaturace 5 min. při 94°C, dále 30x 45 s. 94°C + 75 s. 44°C + 2 min.
72°C, nakonec inkubace 10 min. při 70°C.
PCR produkt byl přečištěn pomocí Strat Prep PCR purification kitu (Stratagene) a
klonován za použití TOPO TA cloning kitu (Invitrogen). Sekvenován na automatickém
DNA sekvenátoru.
Porovnání ITS sekvencí se sekvencemi v GenBank poukázalo na nejpříbuznější druhy a
díky tomu byl vytvořen fylogenetický strom rzí příbuzných druhu Puccinia alii.
• Amplifikaci ITS oblastí a zároveň PCR-RFLP metodu použili při studiu diverzity druhu
Puccinia boroniae Driessen et al. (2004). Pro ITS amplifikaci byly použity dva páry
primerů a to univerzální ITS4 + ITS5 (White et al. 1990) a Rust1 + ITS5 pro selektivní
amplifikaci ITS oblastí rzí (Kropp et al. 1997).
10 µl reakční směsi obsahovala: 2 mM MgCl2, 0,5 µM primery, 0,5 dílu DNA polymerázy,
PCR pufr (67 mM Tris-HCl, 16 mM (NH4)2SO4, 0,45% Triton X-100, 0,2 mM dNTPs) + 1
µl DNA ředěné 1:10.
Teplotní cyklus: počáteční denaturace 1 min. 98°C, 35x 94°C 30 s. + 55°C 1 min. + 72°C
2 min. Závěrečná inkubace 10 min. při 72°C.
PCR produkt byl analyzován na elektroforéze s použitím 1,5% agarózovém gelu
s přidaným etidiumbromidem, poté byl z gelu extrahován. Po přečištění QIAquick gel
extraction kitem (Qiagen) byl produkt pomocí plazmidu pGEM-T transformován do E.
coli. Kolonie byly ponechány přes noc na médiu s ampicilinem a poté plazmidová DNA
izolována pomocí QIAprep spin columns (Qiagen). DNA byla sekvenována za použití
primeru ITS4 a plazmidového primeru T7, popřípadě byly použity i primery další (Rust2 a
Rust3). Byly získány sekvence o délce cca 623 nukleotidů.
Amplifikovaný ITS fragment byl také analyzován metodou PCR-RFLP za použití sedmi
endonukleáz. Směs 20 µl složená ze speciálního séra, 3 µl nečištěné DNA a restrikčního
enzymu byla inkubována přes noc při 37°C. Restrikční fragmenty byly poté rozděleny
elektroforézou na 6% polyakrylamidovém gelu v TBE (tris-borate-EDTA) pufru. Pouze na
produktech dvou restrikčních enzymů se projevila variabilita uvnitř ITS oblastí.
Byla zjištěna vysoká míra shodnosti mezi všemi izoláty druhu Puccinia boroniae, přesto je
pravděpodobné, podle výsledků ITS i RFLP, že existují dvě variety tohoto druhu.
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• Maier et al. (2003) zkoušeli použití LSU rDNA pro odlišení druhů z různých skupin řádu
Uredinales. U vybraných rodů testovali, zda jsou monofyletické či polyfyletické.
Pro amplifikaci 5’-konce LSU oblasti obsahující domény D1 a D2 byly použity dva páry
primerů, LR0R + LR6 nebo NL1 + NL4. Teplotní cyklus a složení reakční směsi podle
Vogler et Burns (1998) není blíže popsáno. PCR produkt byl přečištěn pomocí soupravy
QIAquick protocol (Qiagen). Byly sekvenovány oba řetězce DNA a poté porovnány
s cílem odstranit případné chyby. Výsledkem pokusů bylo zjištění, že například rody
Cronartium, Melampsora a Phragmidium jsou monofyletické, zatímco rody Puccinia a
Uromyces jsou polyfyletické.
• Analýzu RAPD a zároveň amplifikaci ITS oblastí použili při studiu variability druhu
Puccinia menthae Edwards et al. (1999). Pro analýzu RAPD bylo testováno 113 primerů.
Složení 25 µl PCR směsi: 0,8 dílu DNA polymerázy, 0,24 mM každý dNTP, 0,1 µm
primer, PCR pufr (0,01 M Tris-HCl, 3 mM MgCl2, 0,05 M KCl, 0,1 mg/µl gelatin) + 40 ng
DNA.
Teplotní cyklus byl použit tento: počáteční denaturace 1 min. 94°C, dále 35x 94°C 10 s. +
40°C 30 s. + 72°C 1 min., nakonec inkubace 5 min. 72°C.
Pro ITS amplifikaci byly použity univerzální primery ITS4 a ITS5. Složení PCR směsi
totožné jako pro RAPD, výjimkou pouze množství DNA, které bylo v tomto případě 100
ng. Cyklus pro ITS: 95°C 3 min., 35x 93°C 1 min. + 60°C 1 min. + 72°C 1 min., závěrečná
inkubace 10 min. při 72°C.
PCR produkty obou reakcí byly vizualizovány na elektroforéze s použitím 1,4%
agarózového gelu. Bylo zjištěno, že pouze 6 ze 113 primerů pro PCR-RAPD přineslo
reprodukovatelné výsledky. Každý amplifikoval 9-18 silných fragmentů o velikosti 1003000 bp, 70% polymorfických. RAPD analýza rozdělila vzorky do dvou oddělených
skupin. ITS oblasti byly využity pouze pro zjištění variability v jejich délce, tato variabilita
ale nebyla prokázána, ve všech případech byla délka v rozmezí 650-700 bp.
• Moricca et Ragazzi (1998) použili RFLP analýzu k odlišení rzí Cronartium flaccidum a
Peridermium pini. Byly amplifikovány oblasti ITS2 a IGS1. V IGS oblasti je u některých
skupin hub umístěn gen 5S a ten pak rozděluje IGS na dvě části. ITS2 oblast byla
amplifikována za použití primerů ITS4 a Rust3, který nasedá v oblasti genu pro 5,8S. IGS1
oblast byla namnožena pomocí primerů H a 5B, H nasedá v oblasti LSU a 5B v oblasti 5S.
PCR směs o konečném objemu 100 µl byla použita tato: 70 µM každý dNTP, 0,8 µM
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každý primer, 2 díly DNA polymerázy, 100 ng DNA a PCR pufr (10 mM Tris-HCl, 50
mM KCl, 1,5 mM MgCl, 0,001% gelatin). Teplotní cyklus reakce: 94°C 5 min., 35x 94°C
1 min. + 55°C 1 min. + 72°C 3 min., závěrem 72°C 8 min.
DNA zmnožených IGS oblastí byla použita pro analýzu RFLP. 10 µl směsi složené z 5 µl
DNA, restrikčního enzymu a pufru byla ponechána přes noc při 37°C. Fragmenty získané
restrikcí byly rozděleny vertikální elektroforézou na 5% polyakrylamidovém gelu v TBE
pufru.
IGS oblast u rzí je velmi variabilní, co se týče délky i sekvencí. Byly nalezeny restrikční
fragmenty vzniklé restrikcí enzymem HinfI., které jsou typické pro izoláty C. flaccidum,
ale u všech izolátů P. pini chyběly.

Každá metoda má své kvality, ale i limitace. Výběr vhodné metody je závislý i na typu
použitého materiálu. Je nutné zvolit takový postup, aby byl schopen dát odpovědi na námi
kladené otázky. Fylogenetické studie většinou používají rDNA oblasti nebo porovnávají celý
genom (RAPD, RFLP).
Na úrovni rodů je u rzí možné použít oblast SSU (Wingfield et al. 2004), nebo LSU (Maier et
al. 2003). Pro zjišťování diverzity na úrovni mezidruhové či vnitrodruhové je nutné použít
metodu RAPD (Pei et al. 1997, Kolmer et Liu 2000), RFLP (Kinloch et al. 1998, Driessen et
al. 2004) nebo sekvence ITS (Zambino et Szabo 1993, Anikster et al. 2004, Smith et al. 2004)
případně IGS oblastí (Moricca et Ragazzi 1998). Často je používána kombinace RAPD
metody a porovnávání ITS oblastí (Edwards et al. 1999).
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4. 3. Vlastní postupy a výsledky
Jedním z cílů mé bakalářské práce bylo vytvořit vhodnou metodu pro izolaci DNA ze spor rzí.
Pro ověření úspěšnosti izolace je nutné provést PCR a výsledek zviditelnit na elektroforéze,
jedině tak zjistíme, zda izolace byla úspěšná. Dále je potřeba ověřit, zda se skutečně jedná o
požadovanou DNA, to je možné pouze sekvenováním daného PCR produktu a porovnáním s
databází sekvencí GenBank.
PCR obvykle bývá potřeba optimalizovat zvlášť pro každou skupinu organismů. Je nutné
zjistit nejvhodnější koncentraci vstupní DNA, vybrat vhodné primery, popřípadě zjistit
optimální teplotu jejich nasedání.
Amplifikace ITS oblastí
PCR směs pro ITS amplifikaci, celkový objem 25 µl: DynaZyme pufr 10x…….. 2,5 µl
2 mM dNTP’s………….....2,5 µl
Primery (10 pM/µl)……....2 µl (každý)
DynaZyme polymeráza…..0,5 µl
Sterilní H2O……..………..15 µl
DNA……………………...2-4 µl
Teplotní cyklus reakce:
1x

95°C 3 min.

55°C 30 s.

72°C 1 min.

30x

95°C 30 s.

55°C 30 s.

72°C 1 min.

1x

95°C 30 s.

55°C 30 s.

72°C 10 min.

Získaný PCR produkt byl elektroforeticky zviditelněn na 1% agarózovém gelu s
přidaným etidiumbromidem; ten se váže na DNA a po ozáření UV fluoreskuje. Agarózový gel
byl připraven rozvařením 0,7 g agarózy v 70 ml 1x TBE pufru, poté byl přidán
etidiumbromid. Po ztuhnutí gelu následovalo nanesení vzorků (společně s trochou nanášecího
roztoku) do studniček gelu, vloženého do elektroforetické vaničky. Elektroforéza probíhala
cca ½ hodiny při napětí 135 V. Principem elektroforetické separace je pohyb elektricky
nabitých molekul v elektrickém poli. Hlavním nositelem el. náboje u DNA jsou záporně
nabité fosfátové skupiny. Molekuly DNA tedy putují ke kladně nabité elektrodě, rychlost
pohybu v elektrickém poli je nepřímo úměrná jejich velikosti.
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Optimalizace PCR reakce
Na základě informací z literatury a zkušeností v laboratoři byly vybrány čtyři různé
kombinace primerů. ITS 4+5 (Zambino et Szabo 1993), ITS 1+4 a ITS 1+4s pro amplifikaci
ITS oblastí a primery NL1+NL4 (Maier et al. 2003) pro amplifikaci LSU rDNA. Tyto
kombinace byly následně testovány. Po zviditelnění na elektroforéze (výsledky shrnuty v
tabulce č. 3) bylo vidět, že nejvhodnější je kombinace primerů ITS4+ITS5.

Materiál

DNA z aecií 05/1
100x ředěná

Kontrolní DNA

Primery

DNA z aecií 05/1
500x ředěná

ITS1 + ITS4
ITS4 + ITS5
ITS1 + ITS4S
NL1 + NL4

0
2
0
1

0
2
0
1

2
2
2
2

Tabulka 3: Výsledky testování různých kombinací ITS primerů.
0 = reakce neproběhla, 1-2 = síla fragmentu (množství získané DNA)

Dále bylo nutné optimalizovat koncentraci použité DNA. Bylo testováno ředění 1:50, 1:100,
1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 a 1: 10000. Výsledky pokusů se třemi různými DNA jsou
znázorněny na obrázku č. 2. Použitelná je tedy pouze DNA ředěná 1:50 a 1:100, ostatní ředění
nepřinesla žádné výsledky.

Obrázek 2: Výsledky testování různých ředění na třech vzorcích DNA.
Zleva postupně u všech tří vzorků ředění 1:50, 1:100, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000. Za první sérií je
navíc nanesena kontrolní DNA.
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Další optimalizací měla být úprava teploty pro nasedání primerů. Pomocí programu ITS
gradient byla na 12 shodných vzorcích vyzkoušena teplota nasedání primerů v rozmezí 5065°C. PCR reakce ale proběhla ve všech vzorcích v podstatě bez rozdílu.
Také byl proveden pokus k ověření kvality uchovávané DNA (zamražené při -20°C). Bylo
porovnáváno 6 vzorků čerstvě připravených DNA se dvěma vzorky starými více než dva a půl
měsíce. Bylo zjištěno, že PCR s déle uchovávanou DNA má mnohem nižší výtěžky než
reakce s čerstvou DNA. Viz obrázek č. 3.

Obrázek 3: Výsledek PCR. Zleva šest vzorků čerstvých, dva staré a na konci kontrolní DNA.

Shrnutí
Bylo zjištěno, že pro ITS amplifikaci DNA rzí je vhodná kombinace primerů ITS4 + ITS5, ty
jsou schopny nasedat v širokém rozmezí teplot (50-65°C). Koncentrace DNA vstupující do
reakce musí být poměrně velká (vhodná jsou ředění 1:50 až 1:100).
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PCR-RAPD metoda
PCR směs pro RAPD o objemu 20 µl: sterilní H2O………………....10 µl
DynaZyme pufr 10x………....2 µl
MgCl2 (25 mM)……………...2 µl
dNTP (2 mM)………………..2 µl
primery (10 pM)……………..2 µl (každý)
DynaZyme polymeráza………0,5 µl
DNA (různá koncentrace)……0,5 µl
Teplotní cyklus:
1x

94°C 3 min.

38°C 1 min.

72°C 20 s.

33x

93°C 20 s.

38°C 1 min.

72°C 20 s.

1x

93°C 20 s.

38°C 1 min.

72°C 6 min.

Byla provedena RAPD reakce pro zjištění vhodného primeru. Byly testovány běžné primery
OPA 02, OPA 20, 10R a 8F. Výsledek byl zviditelněn na elektroforéze a zaznamenán
(tabulka 4). Reakce s primerem OPA 20 vůbec neproběhla, s OPA 02 proběhla jen velmi
slabě. Přesto, že reakce se zbylými dvěma primery proběhla poměrně silně, výsledkem bylo
jen několik málo nezřetelných proužků.

Materiál Neředěná DNA
Primery
OPA 02
8F
10 R
OPA 20

1
3
3
0

50x ředěná DNA 100x ředěná
DNA
1
0
3
0
3
0
0
0

Kontrola
2
2
2
2

Tabulka 4: Testování různých primerů pro RAPD metodu a různých ředění DNA.
0 = reakce neproběhla, 1-3 = síla reakce (odečteno z elektroforetického gelu)

Běžnou optimalizací u metody RAPD je ověření vhodné koncentrace DNA a MgCl2.
K reakci byla použita DNA neředěná a ředěná (1:50 a 1:100). Z tabulky č. 4 je zřejmé, že
DNA naředěnou 1:100 nelze použít, zatímco ostatní dvě použít lze.
Testování různých koncentrací MgCl2 nepřineslo žádné významné výsledky.
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Přesto, že RAPD reakce byla vyzkoušena několikrát, výsledek byl vždy velmi nezřetelný a
pro jakékoli analýzy nepoužitelný. Proto byla tato metoda prozatím opuštěna, s jejím využitím
se počítá v budoucí diplomové práci, ale je jisté, že bude vyžadovat výraznější úpravy.
Všechny PCR reakce byly prováděny v termocykleru Mastercycler Gradient (Eppendorf AG,
Cologne Hamburg, Germany).

Sekvenace ITS oblastí
Amplifikovaný fragment ITS oblastí byl přečištěn pomocí soupravy WizardTM DNA Clean
Up, dle návodu přiloženého k soupravě.
DNA byla servisně osekvenovaná firmou Macrogen.

Obrázek 4: Produkty PCR vzorků použitých pro sekvenování.
Zleva vzorky amplifikovaných ITS oblastí 06/1, 06/2, 06/3, 06/4 a vzorek 06/1 získaný amplifikací primery
NL1+NL4 (nebyl sekvenován).

Byly získány ITS rDNA sekvence ze čtyř vzorků v délkce 580-620 bp. Dle podobnosti
k sekvencím z databáze GenBank se jedná o zatím nesekvenované druhy rzí (94% podobnost
sekvencí s Puccinia persistens). Druhové určení tedy bude možné až srovnáním se
sekvencemi spolehlivě určených teliových stadií.
K sekvenování bylo nezbytné použít oba primery a sekvenovat tedy oba komplementární
řetězce. Důvodem je motiv v ITS2, složený z úseku cca deseti cytosinů a deseti thyminů,
které patrně tvoří smyčku a výsledky sekvenační reakce se dále stávají nekvalitními.
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Závěr
Má bakalářská práce byla koncipována jako příprava na budoucí práci diplomovou. Během
práce jsem se seznámila s problematikou okolo studované skupiny rzí, s jednotlivými druhy a
jejich morfologickými charakteristikami. V průběhu praktické části jsem se zapracovala do
vybraných molekulárních metod a obdržela dovednosti nezbytné pro vypracování navazující
práce diplomové.
Povedlo se úspěšně izolovat DNA z čerstvých aecií, její kvalita byla ověřená amplifikací ITS
oblastí pomocí PCR. Aby byl výsledek reakce co nejlepší bylo nutné optimalizovat některé
proměnné, na prvním místě vybrat vhodné primery a zvolit optimální koncentraci DNA. ITS
oblasti několika vzorků byly i úspěšně sekvenovány.
V navazující diplomové práci se předpokládá i využití analýzy RAPD, ta byla v průběhu
bakalářské práce ne příliš úspěšně vyzkoušena, důvodem může být větší citlivost na kvalitu
použité DNA i další faktory.
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