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ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vlivem UV-B záření na aktivitu a obsah enzymu Rubisco v listech buku lesního (Fagus sylvatica). Rostliny byly kultivovány v režimu normální (UV), snížené (UV-) a zvýšené (UV+) UV-B radiace, jednak při normální koncentraci CO2 (AC), jednak při zvýšené koncentraci CO2 (EC = 700 µmol mol-1).  Vzorky listů byly sbírány během vegetačního období čtyřikrát, a to v druhé polovině července, na začátku a konci srpna a v polovině září. Pro stanovení aktivity enzymu Rubisco byla použita spektrofotometrie. Obsah enzymu Rubisco byl stanoven metodou  SDS-PAGE a kvantifikován počítačovou denzitometrií.  Výsledky potvrdily redukci obsahu a aklimační depresi enzymu Rubisco v atmosféře se  zvýšenou koncentrací CO2. S výjimkou odběru 14. 9. 2016 byl obsah Rubisco při působení UV záření nižší při působení UV-B radiace v podmínkách normální koncentrace CO2. Při  zvýšené koncentraci se vliv UV-B záření neprojevil. Byla potvrzena hypotéza, že UV-B záření mění poměr obsahu velké a malé podjednotky Rubisco. Vliv UV-B radiace na aktivitu Rubisco nebyl prokázán.             ABSTRACT This bachelor thesis deals with the influence of UV radiation on content and activity of Rubisco enzyme in leaves of European beech (Fagus sylvatica). Plants were cultivated in ambient (UV), lower (UV-) and higher (UV+) UV-B radiation both at ambient (AC) and elevated (EC = 700 µmol mol-1) CO2 concentrations. Leaves sampling was done four times during the growth season, in the second part of July, at the beginning and in the end of August and in the middle of September. Rubisco activity was assayed spectrophotometrically, the content of Rubisco was determined by SDS-PAGE method and quantified by computer densitometry. The results confirmed a reduction of Rubisco content and down-regulation on Rubisco level at elevated CO2 concentration. With the exception of September sampling, the content of Rubisco was lower in UV+ at ambient concentration of CO2. The same was not demonstrated at elevated CO2 conditions. Hypothesis that UV-B radiation changes a ratio of large to small subunit of Rubisco was confirmed. The influence of UV-B radiation on Rubisco activity was not proved. 
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1 ÚVOD Sluneční UV radiace, která dopadá na zemský povrch, se skládá převážně ze složky UV-A (315–400 nm) a v menší míře ze složky UV-B (280–315 nm). Globální změny v chemické složení atmosféry s podstatnou redukcí ochranné ozonové vrstvy vedly k významnému zvýšení množství UV-B záření, které dopadá na zemský povrch. Současná úroveň UV-B radiace se pohybuje mezi 2 až 12 kJ m-2 za den, což znamená nárůst o 6–14 % vzhledem k množství před rokem 1980. Klimatické modely předpokládají do roku 2020 další vzrůst, a to o 14 % na severní a 40 % na jižní polokouli. Ačkoliv UV-B záření tvoří méně než 0,5 % celkové světelné energie dopadající na zemský povrch, má největší energii, a proto má podstatný vliv na biosféru. Jeho energie je schopná rozkládat nebo narušovat proteiny nebo jiné životně důležité organické sloučeniny s vážnými následky pro metabolismus organismu. Dlouhodobě zvýšené působení UV-B záření by vyústilo v nepředvídatelné změny ve složení biosféry (každý živočišný či rostlinný druh je na UV záření různě citlivý). Trend směřující k dominanci odolnějších druhů nad méně odolnými by odstartoval nesmírně složitou síť kauzuálních mezidruhových vztahů, jejichž důsledky není možné odhadnout. Existuje velké množství studií zabývajících se vlivem UV-B záření na morfologické, fyziologické a metabolické procesy mnoha druhů rostlin. Kupodivu existuje poměrně málo prací, zabývajících se vlivem tohoto záření na klíčový enzym fotosyntézy ribulosa-1,5-bisfosfátkarboxylasu/oxygenasu (Rubisco). Předložená bakalářská práce se věnuje právě této problematice. Cílem práce bylo studovat vliv UV záření na aktivitu a obsah enzymu Rubisco v listech buku lesního v podmínkách normální a zvýšené koncentrace oxidu uhličitého.   
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2 TEORETICKÁ ČÁST  2.1  Fotosyntéza Fotosyntéza je jedním z nejstarších a také nejdůležitějších metabolických dějů, probíhajících v živé přírodě. Jde o jediný nezávislý děj a zároveň o jediný biologický proces, který využívá mimozemskou energii. Vzniká při ní, pro nás a obrovskou spoustu dalších živočichů, životně nepostradatelný kyslík a organické látky, které slouží jako výživa heterotrofních organismů. Fototrofní organismy ze sluneční energie a nejjednodušší sloučeniny uhlíku, kterou je oxid uhličitý s nízkou energií, vyrábí organickou hmotu, kterou jsou sacharidy o vysoké energii, a kyslík. Jde o silně endergonický redukční děj, kdy je sluneční záření zachyceno chlorofylem, jakožto fotoreceptorem. Jako redukovadlo potom vystupují elektrony a H+ z vody. Dochází tedy k redukci oxidu uhličitého na cukry a oxidaci vody na kyslík.  Z fyzikálního hlediska jde o přeměnu slunečního záření na chemickou energii, z chemického hlediska jde o převedení uhlíku z nejvíce oxidované formy na redukovaný materiál. Celková rovnice děje je  6 ��� + 6 ��� → �	�
��	 + 6 ���  Fotosyntéza probíhá ve dvou samostatných, ale na sebe navazujících fázích. Primární (světelná) fáze zahrnuje procesy spojené s pohlcováním a přeměnou sluneční energie a sekundární (temnostní) fáze se týká přeměny CO2 na sacharid [1][2][3][4].   2.1.1 Lokalizace fotosyntetických dějů v buňce, složení chloroplastu Schopnost fotosyntézy mají jak eukaryotní organismy – vyšší rostliny, zelené a hnědé řasy, tak i organismy prokaryotní – jednobuněčné sinice, zelené a purpurové bakterie. Jde o proces vázaný na chloroplasty buněk. Chloroplasty jsou semiautonomní organely, takže obsahují vlastní DNA. Mají jednu vnější a dvě vnitřní membrány složené z lipidů a bílkovin. Druhá vnitřní membrána je tvořena diskovitými membránovými váčky tylakoidy, které uvnitř chloroplastů tvoří shluky a tvoří vzájemně propojená grana, které jsou tvořené 15 až 60 lamelami (Obrázek 1). 

 Obrázek 1: Stavba chloroplastu a jeho lokalizace v buňce. 
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Membrány určují tři oddělené prostory, kterými jsou mezimembránový prostor, stroma a lumen tylakoidů. Chloroplasty jsou diskovité útvary, které se svojí lamelární strukturou podobají mitochondriím, které se z chloroplastů vyvinuly. Fotosyntetické reakce zahrnují 3 základní procesy. Prvním jsou fyzikální procesy, které souvisí s absorpcí záření a s přenosem zachycené energie k reakčním centrům fotosystémů. Druhým jsou primární fotochemické procesy vázané na tylakoidy membrány chloroplastů (tvoří v nich kvantozomy = fotosyntetické jednotky) a jsou spojené s fotolýzou vody a přenosem elektronů k redukci NADP spolu s energetickou podporou vzniku ATP z ADP. Třetí a poslední jsou sekundární biochemické (enzymatické) procesy, které jsou vázané na stroma chloroplastů. Tyto procesy jsou spojené s fixací CO2 a jeho redukcí vodíkem [1][5][6][7].   2.1.2 Primární fáze fotosyntézy (světelná fáze) Primární fáze fotosyntézy je fotochemický děj, který zahrnuje absorpci světelné energie, která se přeměňuje na energii chemickou. Tato energie se mění na energii excitovaných elektronů a ta se poté využívá na tvorbu makroergické sloučeniny ATP a NADPH. Během primární fáze dochází k fotolýze vody, jakožto doprovodné reakci. Chloroplasty obsahují rostlinné pigmenty s mnoha konjugovanými dvojnými vazbami. Tyto pigmenty silně pohlcují viditelné světlo. Hlavním rostlinným pigmentem je chlorofyl, který je svojí strukturou velice podobný hemu (místo atomu Mg obsahuje hem atom Fe). Strukturně lze chlorofyl řadit mezi substituované cyklické tetrapyroly (porfyriny) s komplexně navázaným iontem hořčíku. Na pyrrolové jádro je vázán zbytek alkoholu fytolu, který molekule dává hydrofobní charakter (Obrázek 2). 

 Obrázek 2: Struktura chlorofylu a, b. 

Chlorofyl a 
Chlorofyl b 
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Kromě chlorofylů obsahují rostliny další, pomocné, pigmenty, jako jsou karoteny a xantofyly. Karoteny jsou lipofilní nenasycené alifatické uhlovodíky obsažené v buněčné membráně chloroplastu. Slouží jako „sluneční brýle“, které chrání buňku chloroplastu a její DNA před obrovskou energií slunečních paprsků. Příkladem karotenoidu je β-karoten. Xantofyly jsou deriváty β-karotenu, obsahující v molekule kyslíkaté zbytky. Jedná se o sloučeniny, které mají žlutou až červenohnědou barvu, podle koncentrace. Příkladem xantofylu je lutein, který při nižších koncentracích barví listí do žluta, při vyšších koncentracích do oranžova až červena. Primární fáze fotosyntézy se odehrává v tzv. fotosystémech, což jsou transmembránové proteinové komplexy obsažené v membráně tylakoidů, na které jsou vázány přenašeče elektronů. Chlorofyl absorbuje energii fotonu a tím přechází do excitovaného stavu. Tuto energii poté opět vyzáří v podobě fluorescence. Asi sto molekul chlorofylu tvoří v chloroplastu tzv. anténu, která zachycuje světlo o vlnové délce 400–700 nm. Molekuly antény si předávají zachycenou energii s minimálními ztrátami, až ji předají do reakčního centra. Zde je energie využita k excitaci elektronu, který je předán molekulám přenašečů. Přenašeči jsou akceptory elektronů s nízkým redoxním potenciálem a donory elektronů s vysokým redoxním potenciálem. Elektron excitovaný z reakčního centra je předán na akceptor, který se stane silně redukující sloučeninou. Tato reakce je velice rychlá. Dále potom dochází k spontánnímu přechodu elektronů na další akceptory o vyšším redoxním potenciálu, čímž dojde k snížení výtěžku děje. Na druhou stranu je však znemožněn návrat elektronu na molekulu chlorofylu a vyzáření energie fluorescencí. Ztracený elektron je nahrazen z fotolýzy vody, kdy účinkem světla dochází k rozkladu vody a uvolňuje se kyslík [2][3].  Fotosystém I (P700) zachycuje nejúčinněji světlo o vlnové délce 700 nm. 2 elektrony, které jsou využity dvěma možnými způsoby. Při prvním způsobu jsou excitované elektrony předány molekulám ferredoxinu, které dále předají elektrony na redukci koenzymu NADP+ za vzniku NADPH. Tento děj se nazývá necyklická fosforylace. Redukované koenzymy NADPH + H+ jsou potom využity v sekundární fázi fotosyntézy.  ���� + 2�� + 2�� → ���� +  ��  Potřebné protony pocházejí z fotolýzy vody, která je spřažená s fotosystémem II, kdy se excitované elektrony vrací zpět do chlorofylu fotosystému I a jejich energie je využita k tvorbě ATP z ADP za tvorby makroergické vazby.  �� + � → ���  Fotosystém II (P680) pohlcuje nejlépe světlo o vlnové délce 680 nm. Absorbcí dvou fotonů se excitují dva elektrony, které jsou předány do řetězce přenašečů, kterými jsou plastochinon, pro fotosystém II a plastocyanin s atomem mědi pro fotosystém I, přičemž přechod mezi těmito přenašeči zprostředkovávají cytochrom b a f. Tyto přenašeče přenesou excitované elektrony do molekul chlorofylu fotosystému I. Během tohoto procesu se uvolňuje energie, díky níž se přečerpají protony přes tylakoidní membránu do dutiny tylakoidu. Na této membráně vzniká elektrochemický gradient protonů, který je využit ATP-syntetázou 
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k syntéze ATP při cyklické fosforylaci. Chybějící elektrony jsou doplněny již zmiňovanou fotolýzou vody, při které se uvolňuje kyslík.  2��� → 2�� + 2�� + 12 ��  Elektrony z fotosystému II přecházejí na fotosystém I, kde zaplní elektronový deficit vzniklý při necyklické fosforylaci. Výsledné produkty primární fáze fotosyntézy jsou redukované koenzymy NADPH+H+, ATP a kyslík (Obrázek 3) [1][2][3][8].  

 Obrázek 3: Schematické znázornění světelné fáze fotosyntézy: přenos elektronů (znázorněno růžovou barvou) vzniklých z fotolýzy vody elektronovými přenašeči pomocí sluneční energie absorbované fotosystémy I a II.  2.1.3 Sekundární fáze fotosyntézy (temnostní fáze) V sekundární fázi fotosyntézy se využívají produkty primární (světelné) fáze. Jedná se o složitou, enzymově katalyzovanou sérii reakcí, během níž dochází k biosyntéze sacharidů z CO2 za pomocí redukčního činidla NADPH + H+ a energie ATP. Tato fáze probíhá za tmy, nepotřebuje tudíž bezprostředně světelnou energii, dokud se nevyčerpá zásoba NADPH + H+ a ATP. Fáze probíhá v kapalné části chloroplastu, tzv. stroma, a může probíhat několika cestami. Nejznámější je Calvinův cyklus, který má celkem 3 fáze – karboxylaci, redukci a regeneraci. Aby mohl tento děj probíhat cyklicky, musí být obnoven primární akceptor CO2 – ribulosa-1,5-bisfosfát během regenerační fáze Calvinova cyklu. Nejprve se CO2 slučuje s pětiuhlíkatým cukerným derivátem ribulosa-1,5-bisfosfátem za vzniku šestiuhlíkatého meziproduktu, který se rozpadá na dvě tříuhlíkaté molekuly 3-fosfoglycerátu. Část 3-fosfoglycerátu je fosforylována na 1,3-bisfosfoglycerát pomocí ATP. Ten je následně redukován pomocí NADPH na glyceraldehyd-3-fosfát. Následnou izomerací glyceraldehyd-3-fosfátu vzniká dihydroxyacetonfosfát. Velká část trios přechází vnější chloroplastovou membránou do cytosolu, kde se aldolovou kondenzací (katalyzována 
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aldolasou) přeměňují na fruktosa-1,6-bisfosfát a následně odštěpením fosforylové skupiny a izomerací vzniká glukosa-6-fosfát. Z 12 molekul dihydroxyacetonfosfátu vznikne jedna molekula glukosy a 6 molekul ribulosa-5-fosfátu. Molekuly ribulosa-5-fosfátu jsou poté fosforylovány pomocí ATP na ribulosu-1,5-bisfosfát a začíná další kolo Calvinova cyklu ve stejném pořadí reakcí (Obrázek 4).  Již zmiňovaný glyceraldehyd-3-fosfát se převádí na mnoho metabolitů. Část glyceraldehyd-3-fosfátu vstupuje do glykolýzy a mění se na pyruvát, který se poté využívá k tvorbě ATP oxidační fosforylací v mitochondriích rostlinných buněk. Část se mění na sacharosu, což je hlavní forma, ve které se cukr přenáší mezi rostlinnými buňkami. Glyceraldehyd-3-fosfát, který zůstává v chloroplastu, se převádí na škrob, jenž se v noci, kdy neprobíhá fotosyntéza, odbourává na glukosu a ta je spotřebována na metabolické potřeby rostliny. Calvinův cyklus má v metabolismu rostlin ústřední postavení. Cyklem vyrobená hexosa se využije na syntézu škrobu a celulosy, část meziproduktů z cyklu vystupuje a může být zpracována enzymy glykolýzy za vzniku pyruvátu nebo se z nich může tvořit sacharosa. V průběhu jednoho cyklu vznikne z pentosy hexosa za využití jednoho atomu uhlíku z atmosférického oxidu uhličitého. K tvorbě hexosy musí cyklus proběhnout šestkrát [1][2][3][8].   

 Obrázek 4: Calvinův cyklus.  
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2.1.4 Fotorespirace Fotorespirace je opačný děj k fotosyntéze. Jde o tzv. světelné dýchání rostlin. Rostlina při něm přijímá kyslík a uvolňuje CO2. Při fotorespiraci se neuvolňuje ATP, ale dochází ke štěpení meziproduktů vzniklých během fotosyntézy. Právě produkcí CO2 dochází ke ztrátám substrátu a energie, snižuje tedy produktivitu fotosyntézy. Ztráty jsou 20–40% přijatého CO2.  Fotorespirace je zapříčiněna oxygenasovou aktivitou enzymu Rubisco. Kyslík se naváže na ribulosu-1,5-bisfosfát a vznikne pětiuhlíkatý meziprodukt, který není stálý a rozkládá se na 3-fosfoglycerát, který vstupuje do Calvinova cyklu, a 2-fosfoglykolát, který je dále metabolizován. Může být využit např. při syntéze aminokyselin, většina je však rozložena až na CO2. Jednotlivé fáze fotorespirace se odehrávají v chloroplastech, cytosolu, peroxisomech a mitochondriích. V chloroplastech je z 2-fosfoglykolátu pomocí fosfoglykolátfosfatasy odštěpena kyselina fosforečná a vzniká glykolát. Ten přechází do peroxisomu, kde je glykolátoxygenasou oxidován na glyoxalát za vzniku peroxidu vodíku, který je katalasou rozložen na kyslík a vodu. Glyoxalát může být dále oxidován na oxalát, nebo se transaminační reakcí přemění na glycin. V mitochondriích ze dvou molekul glycinu vzniká molekula serinu a odštěpí se CO2. Serin je potom v peroxisomech transaminačně přeměněn na hydroxypyruát, který je pomocí enzymu hydroxypyruátreduktasy a za spotřeby NADPH redukován na glycerát. Ten se v cytosolu glycerátkinázou fosforyluje za přítomnosti ATP na 3-fosfoglycerát, který se začlení do Calvinova cyklu v chloroplastu.  Fotorespirace je ovlivněna koncentrací CO2, teplotou a osvětlením. Při vyšší koncentraci CO2 probíhá spíše fotosyntéza, naopak při vyšší teplotě a radiaci se zvyšuje pravděpodobnost fotorespirace  (Obrázek 5).   Obrázek 5: Schéma fotorespirace.   
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Vznik fotorespirace je vysvětlován několika teoriemi. Jednou teorií je, že v praatmosféře bylo malé množství kyslíku a proto nebyla evoluce enzymu Rubisco ze začátku ovlivněna soutěžením CO2 a O2.           Podle jiné teorie fotorespirace chrání rostliny před reakcemi přebytečného ATP a NADPH s kyslíkem a před vznikem volných radikálů, které mohou poškozovat metabolické funkce buněk napadáním lipidů nebo sloučenin různých metabolických drah.  Jiným předpokladem je, že fotorespirace zabraňuje poškození fotosyntetického aparátu fotooxidačními reakcemi. Tyto reakce by mohly být způsobeny přeměnou pohlcené světelné energie při nedostatečné koncentraci CO2. V nepřítomnosti CO2 a O2 dochází k silnému osvětlení chloroplastů a tím k rychlé a nevratné ztrátě fotosyntetické aktivity [8][9].   2.1.5 Faktory ovlivňující rychlost fotosyntézy Fotosyntéza je ovlivněna faktory jak vnitřními, tak vnějšími. Mezi vnitřní faktory patří faktory jak genetické, tak strukturní. Mezi strukturní faktory patří například velikost a počet chloroplastů (množství a kvalita chlorofylu), množství asimilátů, kvalita listu, tloušťka listových čepelí, počet průduchů, strukturou mezibuněčných prostorů a tzv. listovou pokryvností.  Listová pokryvnost je plocha listu v m2 připadající na 1 m2 půdy. V hustém porostu listy snáze využívají záření ve vertikálním, než v horizontálním postavení listů, jelikož nedovoluje dostatečný průnik světla do hlubších vrstev porostu. Vlivem toho spodní listy žloutnou. Když je listová plocha příliš velká, rychlost fotosyntézy klesá.  Vnější ovlivnění rychlost fotosyntézy zahrnuje větší skupinu faktorů. Patří mezi ně záření (světlo), koncentrace CO2 a minerálních živin, teplota a voda.  Fotosynteticky aktivní je záření o vlnové délce 380–710 nm. Toto záření je absorbováno asimilačními barvivy. Absorpční spektrum hlavního asimilátu, chlorofylu a a b má maximum absorpce ve světle červeném, kterému odpovídají vlnové délky 610–710 nm a ve světle modrofialovém, kterému odpovídají vlnové délky 380–495 nm. Proto jsou právě tyto vlnové délky ve fotosyntéze nejúčinnější. Množství světla, které dopadá na jednotku listové plochy za jednotku času se označuje jako ozářenost a má jednotku toku energie (W·m-2). Minimální intenzita světla pro začátek fotosyntézy je u různých rostlin různá. S přibývající intenzitou světla se rychlost fotosyntézy zvyšuje. V okamžiku, kdy se vyrovná příjem a výdej CO2, mluvíme o tzv. kompenzačním světelném bodu. Rychlost fotosyntézy stále roste až do bodu světelného nasycení (koncentrace CO2 0,06–0,4 %), kdy se rychlost ustálí. Dalším zvyšováním koncentrace CO2 na 2–5 % fotosyntéza ustane. Při vysokých intenzitách světla vzniká velké množství radikálů, které by mohly porušit fotosystém II a zastavit tak fotosyntézu. Proto rostliny obětují bílkovinu D1, což je bílkovinný komplex s obsahem manganu, který vyvíjí kyslík. Tato bílkovina zamezí vzniku radikálů. Při zlepšení podmínek si tuto bílkovinu rostliny opět syntetizují, jelikož gen pro její vznik je uložen v DNA chloroplastů. Rostliny se dělí na stínomilné (sciofyty) a světlomilné (heliofyty). Stínomilné rostliny vyžadují nižší intenzitu světla a obsahují více zelených a žlutých pigmentů (chlorofyly a xantofyly). Intenzivněji využívají modrofialové světlo. Světlomilné rostliny mají vysoké požadavky na intenzitu světla, obsahují méně karotenoidů a intenzivněji využívají červené světlo.  
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Koncentrace CO2 a minerálních živin je dalším faktorem ovlivňující rychlost fotosyntézy. Obsah CO2 ve vzduchu kolísá mezi 0,02–0,03 %. Nejnižší koncentrace pro průběh fotosyntézy je potom 0,008–0,010 %. Obsah CO2 ve vzduchu každoročně vzrůstá. Současná koncentrace je limitující při dostatečném záření, jelikož rychlost fotosyntézy roste až do 1000 cm3·m-3 CO2 ve vzduchu. Odhaduje se, že během 21. století dojde až k zdvojnásobení rychlosti fotosyntézy z 350 na 700 cm3·m-3. Důsledkem bude rychlejší růst rostlin, s čímž souvisí také větší spotřeba vody. Rostoucí koncentrace CO2 a jiných tzv. skleníkových plynů, zvyšuje nebezpečí tzv. skleníkového efektu, který je spojen s ohříváním atmosféry o 2 až 5 °C, jelikož tyto plyny absorbují infračervené záření. Protože listy obsahují v mezibuněčných prostorech až o 50% méně CO2, dochází k omezené difúzní vodivosti CO2 v listech. Jestliže rostlina vadne, uzavírá průduchy, a tudíž do rostliny nevstupuje CO2. Pokud se tomu tak stane během dne za vyšších teplot, může se projevit pokles rychlosti fotosyntézy. Tento pokles může být spojen také s vyšší koncentrací asimilátů (cukrů), které se hromadí v listech. Zvýšená koncentrace CO2 v atmosféře může vést u mnoha rostlin k aklimační depresi, což je jev, kdy počáteční stimulace fotosyntézy působením zvýšené koncentrace CO2 klesá nebo mizí v časové periodě týdnů či měsíců. Významným faktorem zodpovědným za existenci aklimační deprese je porušení rovnováhy mezi produkcí a akumulací asimilátů. Především akumulace cukrů v asimilačním pletivu je častým důsledkem dlouhodobě působící zvýšené koncentrace CO2. Při výrazné kumulaci cukrů v chloroplastech může dojít k jejich popraskání a tím k přímému poškození funkce. Zvýšená akumulace cukrů v jehlicích může vést k eskalaci poškození savým hmyzem. Výsledný vliv zvýšení koncentrace CO2 a teploty na tvorbu biomasy je závislý na množství dostupných živin, zejména dusíku, a na dostupnosti světla. Může se pohybovat v amplitudě od  žádného efektu na přírůst (to může nastat i v případě deficitu vody), přes zvýšený nárůst kořenů i letorostů až po změnu poměru nárůstu letorostů a kořenů ve prospěch jednoho nebo druhého, a to vždy v souladu s principem rovnováhy mezi potenciálem dřeviny asimilovat a potenciálem kořenového systému dřeviny dodávat živiny. Nebo může být realizován pokles ve zmíněné aklimační depresi. Z minerálních látek je pro rostliny nejdůležitější dusík. Dusík je součástí stavebních proteinů a enzymů. Dalším důležitým prvkem je fosfor. Fosfor je důležitý pro syntézu adenylátů, zabezpečení přenosu energie a další. V neposlední řadě je pro  rostliny důležitý draslík, který reguluje turgor a pohyb svěracích buněk průduchů. Významné jsou dále i železo, mangan, hořčík, chlór a zinek.  Dalším faktorem ovlivňující rychlost fotosyntézy je teplota. U většiny rostlin mírného pásma kolísá teplota, při které začíná být čistá fotosyntéza měřitelná. U listnáčů je tomu v rozmezí -3 až 0°C, u jehličnanů -7 až -5°C. U tropických rostlin je tato teplota v rozmezí 4 a 8 °C. Při těchto teplotách se zastaví růst rostliny a začínají se hromadit asimiláty. Nejvyšší rychlosti fotosyntézy dosahují C3 rostliny v rozmezí teplot 15 až 25 °C, což je teplotní optimum, kolem 30 °C naopak fotosyntézu zastavují, jedná se o teplotní maximum. U C4 rostlin je teplotní optimum v rozmezí 25 až 40 °C. Průběh reakcí obecně urychluje zvýšení teploty o 10 °C 2−3krát. Rychlost fotosyntézy závisí na teplotě exponenciálně a limitujícím faktorem je intenzita světla, na které se nejvíce projeví vliv teploty. Závislost na teplotě je složitá, jelikož teplota ovlivňuje i další fyziologické pochody rostlin. Současně s fotosyntézou se zvyšuje i dýchání a to nerovnoměrně (Obrázek 6).  
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 Obrázek 6: Závislost rychlosti fotosyntézy a dýchání na teplotě.  Posledním jmenovaným vnějším faktorem ovlivňujícím rychlost fotosyntézy je voda. Závislost fotosyntézy na vodě je složitá, jelikož její působnost je přímá i nepřímá. Voda působí jako donor vodíku, hydratuje asimilační barviva, ovládá regulaci velikosti štěrbin průduchů a transpiraci, ovlivňuje růst asimilační plochy, přivádí ionty prvků a rozvádí asimiláty. Aby byla rychlost fotosyntézy maximální, musí mít rostlina vodní deficit v rozmezí 5 až 25 %. Je-li tento deficit 40 až 60 %, rychlost fotosyntézy rychle a výrazně klesá, až se plně zastaví, jelikož se uzavírají průduchy a rostlina nepřijímá CO2. Nedostatkem vody je ovlivněno i složení produktů. Převládají spíše jednodušší látky, jako jsou sacharidy nebo aminokyseliny a tvorba makromolekulárních látek, kterými jsou třeba bílkoviny, je snížena [2].  2.1.6 Vliv UV-B záření na fotosyntézu Fotosyntéza je jedním z nejcitlivějších metabolických procesů. Syntetický aparát rostlin je jedním z hlavních cílů působení UV-B záření. Závislost fotosyntetických drah na UV-B radiaci závisí na různých experimentálně vytvořených podmínkách, ať už růstových, dávce záření a dalších parametrech (sucho/mokro, minerální zdroje atd.). Mezi přímé efekty zvýšeného množství radiace na fotosyntézu patří ztráta celistvosti tylakoidních membrán, výraznější poškození fotosystému II oproti fotosystému I, rostlina hůř fixuje CO2 a tím pádem vytváří méně kyslíku, snižuje se množství chlorofylu a škrobu v rostlině. Nepřímé efekty zvýšené koncentrace UV-B záření na fotosyntézu zahrnují nižší efektivnost průchodu plynů přes průduchy, dochází ke změnám tloušťky a anatomie listů a změně morfologie [2].  Proteiny v rostlinách mají schopnost absorbovat UV záření, a proto podléhají snadno degradaci. Záření také ovlivňuje fotosyntetické pigmenty (především karotenoidy, které chrání chlorofyl před degradací oxidací) inhibicí jejich syntézy, čímž se sníží kapacita procesu. Úbytek chlorofylu a a chlorofylu b je je srovnatelný. UV-B záření má vliv také na expresi genů odpovědných za fotosyntézu. Geny kódované v jádře jsou mnohem citlivější na UV-B záření než geny kódované v chloroplastech [10][11][12][13]. 
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2.2 Rubisco Enzym ribulosa-1,5-bisfosfátkarboxylasa/oxygenasa (Rubisco) je považován za nejdůležitejší protein na Zemi, jelikož všechen život je závislý na jeho činnosti. Podílí se jak na sekundární fázi fotosyntézy, tak na fotorespiraci. Katalyzuje vazbu vzdušného CO2 a kyslíku na organickou sloučeninu. Enzym se nachází ve stromatu chloroplastů a tvoří polovinu rozpustných bílkovin v buňkách listů [8][14].   2.2.1 Struktura Struktura enzymu byla stanovena rentgenovou analýzou. Skládá se z 8 velkých podjednotek, kódovaných v chloroplastové DNA, a z 8 malých podjednotek, kódovaných jaderným genem. V přírodě se vyskytují 2 formy, které se liší zejména přítomností nebo absencí malých podjednotek. Velké podjednotky mají sled aminokyselin téměř shodný u všech vyšších rostlin. Každá má terminální část označovanou N a hlavní část označovanou B. Velká podjednotka obsahuje katalytické centrum enzymu, které je enzymově aktivní i v nepřítomnosti malých podjednotek. Šroubovice α a β-struktury tvoří tzv. α-β-tunely. Aktivní místo se nachází blízko ústí jednoho z nich. Dojde-li k bodovým mutacím v blízkosti aktivního centra, dojde k silnému snížení aktivity centra. Sled úseků β-struktur ležících v ústí tunelů je většinou shodný u nejrůznějších organismů. Malé podjednotky vytvářejí pravděpodobně jen kvartérní strukturu enzymu, ale neobsahují katalytická místa. Spekuluje se, že mají regulační funkci, ale tato domněnka zatím nebyla prokázána. Sledy jejich aminokyselin jsou proměnlivé. Nejběžnější struktura malé podjednotky je tvořena ze čtyř úseků antiparalelních β-struktur s dvěma α-helixy na jedné straně.  Existují dvě hlavní formy enzymu Rubisco. Forma I je hexadekamer L8S8, složený z 8 velkých a 8 malých podjednotek (Obrázek 7). Tvoří čtyřboký hranol. Najdeme ho u všech vyšších rostlin, u většiny chemoautotrofních bakterií, cynobakterií a řas. Forma II se skládá pouze z velkých podjednotek (L2), postrádá podjednotky malé. Vyskytuje se u purpurových bakterií, obrněnek a některých chemoautotrofních bakterií (Obrázek 8) [8][14][15].  

 Obrázek 7: Struktura enzymu Rubisco – forma I – L podjednotky modře a tyrkysově, S podjednotky žlutě, substrát navázaný na aktivní centrum červeně – B) a C) hexadekamer L8S8 z různých úhlů pohledu. 
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 Obrázek 8: Struktura enzymu Rubisco – forma II – dimer L2, barevné značení stejné jako u předchozího obrázku. 2.2.2 Syntéza Syntéza a posttranskripční úpravy enzymu Rubisco probíhají u prokaryot v cytoplazmě buňky po transkripci jediného genu pro L podjednotku, nebo po přepisu operonu kódujícího obě podjednotky. U vyšších rostlin jsou geny pro syntézu S podjednotek nazývané rbcS geny a jsou umístěné v jaderném genomu. Tvoří malou multigenní rodinu obsahující 2 až 12 členů. rbcS geny obsahují jeden až tři introny a kódují bílkoviny o velikosti asi 120 aminokyselin. rbcS mRNA je transkribována na ribozomech v cytoplazmě a převedena pomocí N-tranzitního peptidu do chloroplastu. Tento přenos vyžaduje ATP. Po transportu je tranzitní peptid odstraněn a polypeptid je pomocí chaperonů uveden do funkčního stavu. Geny kódující vznik L podjednotek se nachází v genomu chloroplastu vždy v jedné kopii. Těchto kopií genomu je v chloroplastech mnoho, proto lze určit několik shodných rbcL genů. Až na pár výjimek rbcL neobsahují introny a kódují asi 475 aminokyselin. Svojí strukturou jsou rbcL geny velmi podobné prokaryotickým genům, právě například díky nepřítomnosti intronů, podobnými promotory, translací probíhající ve stromatu atd. Po přenosu a úpravě S podjednotek v chloroplastu dochází ke spojování s nasyntetizovanými L podjednotkami do L8S8 Rubisco holoenzymu. Správnému spojení napomáhají opět chaperony. Velká část L podjednotek se spojuje s intermediáty s oligomerním proteinem chaperoinem cpn60, který obsahuje podjednotky s molekulovou hmotností 60 kDa. Před složením do holoenzymu vzniká binární komplex mezi cpn60 a L podjednotkou, který následně umožní připojení S podjednotky [16][17][18].  2.2.3 Karboxylace a oxydace Průběh karboxylace a oxygenace je analogický. Obě reakce jsou vícekrokové a tvoří podobné meziprodukty. Nejprve je ribulosa-1,5-bisfosfát (RuBP) přeměněn na enediol, který poté reaguje buď s CO2, nebo s O2. Mechanismus se liší až konečnou protonací, která probíhá jen u karboxylace.   Katalytická karboxylace má 5 kroků. Nejdřív je RuBP přeměňováno na enediol, poté reaguje s CO2, který se váže na druhý uhlík a vzniká tak šesti uhlíková sloučenina. Dochází k hydrataci a následné protonaci, kdy je meziprodukt štěpen na dvě molekuly 3-fosfo-glycerátu, který je následně přeměňován v rámci fotosyntézy na sacharidy.  Při oxygenaci reaguje enediol s kyslíkem za vzniku peroxyderivátu. Ten je za přítomnosti vody štěpen na 3-fosfo-glycerát a 2-fosfogykolát. Dvě molekuly fosfoglykolátu spolu reagují 
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za vzniku jedné molekuly CO2. Zároveň dochází k spotřebě molekuly ATP. Jde o energeticky neefektivní proces [8][14][16][17]. 

 Obrázek 9: Karboxylace a oxygenace.  2.3 Spektrofotometrické stanovení aktivity enzymu Rubisco Stanovení aktivity enzymu Rubisco spektrofotometricky je založeno na spřažení prvních tří reakcí Calvinova cyklu. V nich se ribulosa-1,5-bisfosfát mění za katalýzy enzymem Rubisco na 3-fosfoglycerát, který se fosforyluje pomocí ATP na 1,3-bisfosfoglycerát. 1,3-bisfosfoglycerát se redukuje účinkem NADH na glyceraldehyd-3-fosfát. V reakční směsi se hromadí ADP, který inhibuje enzym fosfoglycerátkinasu a proto je do směsi přidáván enzym kreatinfosfokinasa, která regeneruje ADP na ATP. Měří se pokles absorbance při oxidaci NADH při vlnové délce 340 nm.  Při současném spektrofotometrickém stanovení aktivity enzymu Rubisco se postupuje podle metody, kterou publikovali Lilley a Walker v roce 1974 a později byla mnohokrát modifikována. Základním pufrem je zde roztok N-2-hydroxyethylpiperazin-N´-ethansulfonové kyseliny (HEPES), tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS) nebo N,N-bis-2-hydroxyethylglycin (BICIN) o pH 7,7–8,2. Pro aktivaci se přidává do reakční směsi MgCl2. V pracovním roztoku je pak přítomen KHCO3, který poskytuje CO2 pro aktivaci Rubisco karboxylaci. Do směsi se přidává také ATP, který eliminuje nežádoucí efekt časové prodlevy karboxylace a oxidace NADH. ADP z reakční směsi je odstraňován pomocí fosfokreatinu.  Při spektrofotometrickém stanovení aktivity se rozlišuje počáteční a celková aktivita. Počáteční se stanovuje ihned po extrakci vzorku. Rubisco se ještě nestačí aktivovat více než bylo in vivo, tím pádem je tato aktivita závislá na podmínkách, při kterých byl vzorek odebrán. Celková aktivita se měří po 15 minutové inkubaci na ledu, kdy se aktivují všechna aktivní centra Rubisco, která nejsou blokována pevně vázanými inhibitory ribulosa-1,5-bisfosfátu a ribosa-5-fosfátu. Po inkubace se iniciuje reakce přídavkem substrátu, kterým je 
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ribosa-5-fosfát (R5P). Opět se kyveta před samotným měřením zahřeje v dlani a měří se pokles absorbance ve stejných časových limitech po stejnou dobu [22][23][24].  2.4 Stanovení obsahu enzymu Rubisco – SDS-PAGE Elektromigrační neboli elektroforetické metody obecně, jak už název napovídá, jsou souborem technik, které využívají pohybu ionizovaných částic v elektrickém poli. Látky nesoucí náboj se rozpustí v elektrolytu. Když se dostanou do elektrického pole, začnou se pohybovat vlivem působení elektrické síly konstantní rychlostí v závislosti na velikosti náboje. V případě, že látky nejsou elektricky nabité, působí na ně síla odporová, která je silou opačnou k síle elektrické. Při elektroforéze dochází k vyrovnání síly elektrické a odporové. Rychlost pohybu iontů je ovlivněna mnoha faktory, ne jenom velikostí náboje. Příkladem faktorů ovlivňujících rychlost mobility jsou viskozita prostředí, teplota, pH roztoku, iontová síla nebo koncentrace pufru užívaného pro elektroforézu. Úspěšnou separaci lze předpokládat pouze v případě, že budou mít separované látky dostatečně odlišné efektivní elektroforetické pohyblivosti. Díky tomu bylo vypracováno několik technik. Máme-li pohyblivé rozhraní, mluvíme o elektroforéze volné. V případě elektroforézy na nosičích mluvíme o zónové elektroforéze a rovnovážná elektroforéze je též označována jako izoelektrická fokusace nebo izotachoforéza. Při separaci se nejčastěji používá akrylamidová gel, který je inertní, mechanicky pevný, průhledný a umožňuje přípravu gelů o různé hustotě zesíťování. Připravuje se kopolymerací monomeru akrylamidu a N,N´-methylenbisakrylamidu (BIS) (Obrázek 10). Fyzikální vlastnosti gelu jsou velmi podstatně ovlivněny poměrem obou složek. Ovlivňuje například velikost pórů, křehkost, ale i tvrdost gelu. Při vyšší koncentraci obou složek vznikají gely tuhé a křehké, při malých koncentracích naopak gely měkké. Nejčastější celková koncentrace akrylamidu se pohybuje v rozmezí 3–15 % a v porovnání s množstvím akrylamidu se přidává 5 % BIS. Kopolymerace se provádí v roztoku pufru za přítomnosti iniciátoru, kterým je peroxodisíran amonný nebo riboflavin. Když na iniciátor působí světlo, jeho molekuly se rozkládají a vznikají volné radikály, které jsou zodpovědné za zahájení průběhu polymerační reakce. Vzniklé volné radikály se musí stabilizovat, na což se používá tetramethylethylendiamin (TEMED) nebo dimethylaminopropionitril (DMPN). Jestliže polymerační reakce probíhá za nepřítomnosti vzduchu, vznikají dlouhé lineární řetězce polyakrylamidu, které jsou křížově propojené můstky bifunkčního činidla BIS. Struktura gelu je dána otevřenými póry o určité velikosti, které obsahují kapalinu a pufr. Je-li velikost pórů srovnatelná s velikostí separovaných bílkovinných molekul, vzniká odpor molekul při průchodu gelem a díky tomu se dělí podle své velikosti. Velikost pórů je nepřímo úměrná koncentraci bifunkční složky gelu (BIS). 
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 Obrázek 10: Chemická struktura polyakrylamidového gelu. Gel může být v trubičkách nebo v tenké vrstvě mezi dvěma skleněnými deskami. Zásadou při dělení není typ a tvar gelu, ale zda probíhá v kontinuálním nebo diskontinuálním prostředí. Diskontinuita bývá buď v koncentracích gelu, nebo převážně v pH a iontové síle. Velmi často se využívá elektroforéza v přítomnosti SDS, který se váže na bílkoviny v poměru přibližně 1,4 g SDS na 1 g bílkoviny, čímž jim udává uniformní, záporný náboj, který překrývá vlastní náboj proteinu a dojde k částečnému narovnání řetězce vlivem denaturace. Proteiny mají shodný poměr náboje na jednotku hmoty. SDS poruší nekovalentní interakce mezi podjednotkami bílkovin a po přidání SDS v kombinaci s 2-merkaptoethanolem se redukují také disulfidické můstky a lze tak stanovit molekulovou hmotnost jednotlivých podjednotek. Následkem je, že se bílkoviny dělí na základě rozdílné molekulové hmotnosti. Nevýhodou metody je, že nepodává informaci o nativním stavu bílkoviny.  Elektroforéza s SDS se často kombinuje s diskontinuálním provedením, při kterém se používají dva různé gely. Mezi elektroforetická skla je nalit separační gel, který se po jeho ztuhnutí překryje vrstvou zaostřovacího gelu. Zaostřovací gel má velké póry. Jeho úkolem je zakoncentrovat bílkoviny. V separačním gelu dochází k separaci v závislosti na pohyblivosti molekul (Obrázek 11). K detekci separovaných molekul se používá barvení pro zviditelnění rozdělených proužků, které odpovídají jednotlivým bílkovinám. K barvení se nejčastěji používá alkoholový roztok s barvivem Coomassie blue. Dochází k zafixování a denaturaci proteinů, které tvoří komplex barvivo-protein. Vymývání přebytečného barviva se provádí kyselým roztokem nebo elektroforetickým odbarvením. Intenzita zbarvení proužků je přímo úměrná koncentraci proteinu. Pro detekci méně koncentrovaných bílkovin se používá barvení stříbrem. Ke kvantifikaci se používá počítačová denzitometrie, která převede jednotlivé zóny na píky. Chceme-li vypočítat hodnotu koncentrace stanovovaného proteinu, musíme porovnat plochu píku určitého proteinu s plochou píku standardu [21][25]. 
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 Obrázek 11: Aparatura pro diskontinuální polyakrylamidovou elektroforézu.   
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST  3.1 Materiál Vliv UV záření na aktivitu a obsah enzymu Rubisco byl sledován u buku lesního (Fagus sylvatica) na Bílém Kříži v Moravskoslezských Beskydech. Vzorky byly odebrány ve čtyřech termínech, a to 20. – 21. 7. 2016, 10. 8. 2016, 25. 8. 2016 a 14. 9. 2016. Při každém odběru bylo odebráno 18 vzorků. Z tohoto počtu bylo 9 vzorků ze stromů kultivovaných při normální koncentraci CO2 (AC) a 9 vzorků ze stromů kultivovaných při zvýšené koncentraci CO2 (EC, 700 μmol mol-1). Z každé skupiny vzorků byly 3 vzorky ze stromů kultivovaných za zvýšeného UV-B záření (UV+), 3 vzorky ze stromů kultivovaných při normálním (UV) a 3 vzorky ze stromů kultivovaných při odstíněném UV-B záření (UV-). Vzorky byly zváženy, vloženy do mikrozkumavky Eppendorf a ponořeny do termosky s tekutým dusíkem. Než byly vzorky analyzovány, byly uchovávány v hluboko mrazicím boxu při −70 °C a těsně před analýzou v mrazničce při −20 °C.  3.2 Spektrofotometrické stanovení aktivity enzymu Rubisco Aktivita enzymu Rubisco byla stanovena podle Lilleyho a Walkera [22] a Du a kol. [23]. Jako substrát byl použit ribosa-5-fosfát (R5P). Ten se působením enzymů z extraktu a ATP mění během reakce na ribulosa-1,5-bisfosfát. V reakční směsi přítomné KHCO3 a MgCl2 hrají taktéž významnou roli. Z KHCO3 se uvolňuje CO2, který je aktivátorem Rubisco a druhým substrátem reakce a Mg2+ ionty jsou aktivátorem enzymu Rubisco. Pro další reakce byly přidány enzymy fosfoglycerátkinasa (PGK), glyceraldehyd-3-fosfátdehydrogenasa (GAPDH) a kreatinfosfokinasa (CPK). Dále byl přidán NADH. V reakční směsi se hromadí ADP a ten inhibuje enzym PGK, proto se do reakční směsi musí přidávat fosfokreatin, který regeneruje ADP na ATP. Konečným produktem reakce je glyceraldehyd-3-fosfát. Aktivita enzymu Rubisco byla vypočítána podle Lambert-Beerova zákona z úbytku absorbance při oxidaci NADH.  ������– 5– ����á�  !"#$%–&–'#$'%(!$#)* %$%+,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,- ���./���– 5– ����á� ���./���– 5– ����á� + ���  !"01#$%–&–'#$'%(2!3%$%+,,,,,,,,,,,,,,,,,,,- ���./���– 1,5– �������á� + �� + �� ���./���– 1,5– �������á� + ��� + ��� 50"!$6#+,,,,- 273– �����9/:;��á�< + 2 �� 3– �����9/:;��á� + ��� '#$'#=1>6* á(2!3%$%+,,,,,,,,,,,,,,,- 1,3– ��������9/:;��á� + �� 1,3– ��������9/:;��á� + ��� + �� =1>6* %1?*@>?–A–'#$'á(?*@>? #=*3%$%+,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,- 9/:;���/B�ℎ:B– 3– ����á� + ��� + ���D 2– �����E������F + 2 �� 2 *%(!3'#$'#2!3%$%+,,,,,,,,,,,,,,- 2– E�����F + 2 ���  
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3.2.1 Přístroje Analytické váhy HR-120-EC firmy HELAGO® CZ Hradec Králové – parametry: kapacita 120g, nejmenší dílek 0,1 mg, atest ČMI Centrifuga MLW T52.1 pH metr HI 221 Absorpční spektrofotometr HELIOS γ od firmy Spectronic Unicam – parametry: měřící rozsah 190-1100 nm, spektrální šířka pásu 2 nm  3.2.2 Chemikálie HEPES – N-2-hydroxyethylpiperazin-N´-2-ethansulfonová kyselina; Sigma ALDRICH Na2EDTA – ethylendiamintetraoctan disodný; Sigma ALDRICH MgCl2 – chlorid hořečnatý; Sigma ALDRICH KOH – hydroxid draselný; Penta Tris – tris(hydroxymethyl)aminomethanhydrochlorid; Sigma ALDRICH DDT – dithiothreitol; Sigma ALDRICH Inhibitor proteas; Sigma ALDRICH HCl – kyselina chlorovodíková; Sigma ALDRICH GAPDH – glyceraldehyd-3-fosfátdehydrogenasa; Sigma ALDRICH CPK – kreatinfosfokinasa; Sigma ALDRICH PGK – 3-fosfoglycerátkinasa; Sigma ALDRICH R5P – ribosa-5-fosfát; Sigma ALDRICH KHCO3 – hydrogenuhličitan draselný; Sigma ALDRICH ATP – adenosin-5´-trifosfát; Sigma ALDRICH NADH – β-nikotinamidadenindinukleotid; Sigma ALDRICH Fosfokreatin; Sigma ALDRICH  3.2.3 Příprava roztoků 3.2.3.1 Zásobní roztok 50mM HEPES, pH 8,0 V 800 ml vody bylo rozpuštěno 11,92 g HEPES, 0,37 g Na2EDTA a 1,90 g MgCl2. Po rozpuštění bylo upraveno pH pomocí 3M KOH na hodnotu 8,0. Roztok byl převeden do odměrné baňky na 1000 ml a doplněn destilovanou vodou po rysku.  Roztok je stálý a uchovává se při teplotě 4 °C. Používá se pro přípravu GAPDH, CPK, R5P a pracovního roztoku.  3.2.3.2 Extrakční roztok V přibližně 80 ml destilované vody bylo rozpuštěno 1,21 g Tris, 0,04 g Na2EDTA, 0,19 g MgCl2, 0,077 g DTT a 60μl inhibitoru proteas. Po rozpuštění bylo upraveno pH pomocí HCl na hodnotu 7,8. Roztok byl převeden do odměrné baňky na 100 ml a doplněn destilovanou vodou po rysku. Roztok je stálý asi týden a uchovává se při 4 °C. Při práci se uchovává při laboratorní teplotě na ledu.   
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3.2.3.3 Roztok glyceraldehyd-3-fosfátdehydrofenasy (GAPDH) V 1 ml základního roztoku HEPES bylo rozpuštěno 7 mg GAPDH. Enzym byl alikvotován po 110 μl do mikrozkumavek, zmražen a uchováván při teplotě −20 °C.  3.2.3.4 Roztok kreatinfosfokinasy (CPK) V 1 ml základního roztoku HEPES byly rozpuštěny 2 mg CPK. Enzym byl alikvotován po 210 μl do mikrozkumavek, zmražen a uchováván při teplotě −20 °C.  3.2.3.5 Roztok 3-fosfoglycerátkinasy (PGK) Ke stanovení byl použit komerčně dodávaný enzym ve formě suspenze v síranu amonném. Síran byl odstraněn, aby nedocházelo k inhibici enzymu Rubisco. Suspenze PGK byla odstředěna, supernatant byl opatrně odlit a usazenina byla rozpuštěna v 0,81 ml 20% glycerolu. Aby byl roztok stálý alespoň několik měsíců, uchovává se v hlubokomrazících boxech při teplotě −80 °C. Roztok se používá při přípravě pracovního roztoku.  3.2.3.6 Roztok ribosa-5-fosfátu (R5P) V 1 ml základního roztoku HEPES bylo rozpuštěno 6 mg R5P. Enzym byl alikvotován po 220 μl do mikrozkumavek, zmražen a uchováván při teplotě −20 °C. R5P má funkci substrátu.  3.2.3.7 Pracovní roztok Do kádinky byly splachovány vždy malým množstvím základního roztoku HEPES následující chemikálie: 8 mg DTT 10 mg KHCO3 20 mg ATP 2 mg NADH 13 mg fosfokreatinu 100 μl roztoku GAPDH 200 μl roztoku CPK 10 μl suspenze PGK Směs byla rozpuštěna a převedena do odměrné baňky na 10 ml a doplněn základním roztokem HEPES po rysku. Pracovní roztok rychle stárne. Je stálý asi 3 hodiny. Je třeba jej uchovávat při laboratorní teplotě na ledu.   3.2.4 Extrakce enzymu Vzorek asi 100 mg listů buku lesního byl rozmražen a homogenizován ve vychladlé třecí misce s mořským pískem ve 2 ml ledového extrakčního pufru. Výsledná suspenze byla přelita do centrifugační zkumavky a centrifugována po dobu 30 s při 3500 otáčkách za minutu. Supernatant byl použit pro stanovení počáteční a celkové aktivity enzymu Rubisco. Extrakt rychle stárne, a proto je nutné pracovat rychle a uchovávat jej na ledu.   
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3.2.5 Měření aktivity 3.2.5.1 Počáteční aktivita Pro měření počáteční aktivity byla používána mikrokyveta, do které bylo pipetováno 620 μl pracovního roztoku a 10 μl extraktu. Při měření počáteční aktivity bylo hned přidáno 20 μl roztoku R5P. Směs byla v mikrokyvetě promíchána, zlehka v dlani zahřáta a ihned byl měřen pokles absorbance v časovém intervalu 30 sekund po dobu asi 7 minut při vlnové délce 340 nm.  3.2.5.2 Celková aktivita Pro měření celkové aktivity byla používána mikrokyveta, do které bylo pipetováno 620 μl pracovního roztoku a 10 μl extraktu. Při měření celkové aktivity byl roztok v mikrokyvetě promíchán a 15 minut inkubován při laboratorní teplotě na ledu. Po inkubaci bylo do mikrokyvety přidáno 20 μl roztoku R5P. Směs byla promíchána, zlehka v dlani zahřáta a byl měřen pokles absorbance v časovém intervalu 30 sekund po dobu asi 7 minut při vlnové délce 340 nm.  3.2.6 Výpočet aktivity enzymu Rubisco Celkem bylo během čtyř odběrových dnů odebráno 72 vzorků listů buku lesního. Každý vzorek byl zpracován výše uvedeným postupem. Každý vzorek byl měřen 7 minut a 30 sekund. Bylo naměřeno 16 hodnot absorbance A a z těchto hodnot byl vypočítán úbytek absorbance za 30 sekund ΔA. Ze změn absorbance v čase byla vypočítána aktivita enzymu z Lambert-Beerova zákona. ∆�∆� = I ∙ / ∙ ∆;∆�  A je absorbance [-], t je čas [s], ε je molární absorpční koeficient [cm2·mmol-1], l je délka optické dráhy kyvety (šířka) a c je koncentrace měřeného roztoku v mikrokyvetě. Po vyřazení chybných hodnot vlivem tzv. lag fáze je aktivita enzymu Rubisco počítána z rychlosti úbytku substrátu (CO2). Aktivitu jsme měřili od druhé minuty. ∆F = ∆� ∙ K2 ∙ I ∙ / Zde je ΔA rovna průměrnému úbytku absorbance po vyřazení odlehlých hodnot [min-1], V je objem reakční směsi v mikrokyvetě [μl], ε je molární absorpční koeficient [cm2·mmol-1] a l je délka optické dráhy. Hodnota ε je pro NADH 6300 cm2·mmol-1, objem reakční směsi v mikrokyvetě je 650 μl a délka optické dráhy mikrokyvety je 1 cm.   Příklad výpočtu aktivity: Aktivita je počítána z lineární části naměřených dat. Průměrná změna absorbance je uvažována za 30 sekund a proto ji převádíme ve výpočtu na minutu vynásobením dvěma.   Aktivita v kyvetě odpovídající 10 μl extraktu: ∆F7���< = 2 ∙ ∆� ∙ K2 ∙ I ∙ / = 0,002 M�F�
 ∙ 0,65 ;MA2 ∙ 6300 ;M�MM�/�
 ∙ 1 ;M = 1,03 ∙  10�DNM�/ ∙ M�F�
  



28 

Aktivita v 2 ml extraktu: ∆F7���< = 2 ∙ 1,03 ∙ 10�D0,01 = 0,0206 NM�/ ∙ M�F�
  Aktivita enzymu Rubisco vztažená na hmotnost vzorku listu buku lesního v gramech: ∆F7���< = OF7���< P� 2 M/M = 0,02060,111 = 0,1856 NM�/ ∙ M�F�
 ∙ 9�
  Shrnutí celého výpočtu následujícím vzorcem: ∆F7���< = 2 ∙ ∆� ∙ K2>R*(% ∙ K6*12.2 ∙ T ∙ K*U( %2( R 2>R*(ě ∙ M = 0,02060,111 = 0,1856 NM�/ ∙ M�F�
 ∙ 9�
  3.3 Stanovení obsahu enzymu Rubisco SDS-PAGE 3.3.1 Přístroje Analytické váhy HR-120-EC firmy HELAGO® CZ Hradec Králové – parametry: kapacita 120g, nejmenší dílek 0,1 mg, atest ČMI Centrifuga MLW T52.1 pH metr HI 221 Vortex – firma MERCI s.r.o. Termoblok TDB-100, firma BIOSAN, Riga (Lotyšsko) Aparatura pro elektroforézu Mini-PROTEAN 3, firma BIO-RAD (USA) Zdroj Power Pac HC, firma BIO-RAD Třepačka KS 130 BASIC, firma IKA  3.3.2 Chemikálie Akrylamid; Sigma ALDRICH N,N´-methylenbisakrylamid; SERVA TRIS – tris(hydroxymethyl)aminomethan; Sigma ALDRICH HCl – kyselina chlorovodíková, Sigma ALDRICH SDS – dodecylsulfát sodný; Sigma ALDRICH Peroxodisíran amonný; Sigma ALDRICH Bromfenolová modř; SERVA TEMED – N,N,N´,N´-tetamethylethylendiamin; SERVA Glycin; Sigma ALDRICH DTT – dithiotreitol; Sigma ALDRICH Glycerol; Sigma ALDRICH 2-Merkaptoethanol; Sigma ALDRICH Methanol; Sigma ALDRICH Coomasie Brilliant Blue G-250; SERVA Kyselina octová; Sigma ALDRICH Butanol; LACH-NER Ethanol; Lachema D-ribulosa-1,5-bisfosfátkarboxylasa – standard Rubisco; Sigma ALDRICH  
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3.3.3 Příprava roztoků 3.3.3.1 Roztoky pro přípravu gelů Roztok A: Ve 100 ml roztoku bylo rozpuštěno 29,2 g akrylamidu a 0,8 g bisakrylamidu. Roztok byl kvantitativně převeden do odměrné baňky na 100ml a doplněn po rysku. Roztok se uchovává při teplotě 4 °C. Roztok B: V 50 ml destilované vody bylo rozpuštěno 18,16 g TRIS a následně bylo po rozpuštění upraveno pH pomocí koncentrované HCl na hodnotu pH 8,8. Poté byl roztok kvantitativně převeden do odměrné baňky na 100 ml a doplněn vodou po rysku. Roztok se uchovává při teplotě 4 °C. Roztok C: V 50 ml destilované vody bylo rozpuštěno 18,16 g TRIS a následně bylo po rozpuštění upraveno pH pomocí koncentrované HCl na hodnotu pH 6,8. Poté byl roztok převeden do odměrné baňky na 100 ml a doplněn vodou po rysku. Roztok se uchovává při teplotě 4 °C. Roztok D: Ve 100 ml destilované vody bylo rozpuštěno 10 g DTT. Poté byl roztok kvantitativně převeden do odměrné baňky na 100 ml a doplněn vodou po rysku. Roztok se uchovává v temnu při laboratorní teplotě. Roztok E: V 1 ml destilované vody byl rozpuštěn 0,1 g peroxodisíranu amonného. Roztok je nutné připravit pro každé stanovení čerstvý. Roztok F: V 1 ml destilované vody bylo rozpuštěno 10 mg bromfenolové modři. Roztok se uchovává při teplotě 4 °C. TEMED – komerčně dodávaný roztok  3.3.3.2 Roztoky pufrů Elektrodový pufr: V 2000 ml destilované vody bylo rozpuštěno 12 g TRIS, 4 g SDS a 37,6 g glycinu. Roztok se uchovává při teplotě 4 °C a používá se opakovaně. TRIS extrakční pufr: Ve 450 ml destilované vody bylo rozpuštěno 3,76 g TRIS, 10g SDS, 5,02 g DTT a 50 ml glycerolu. Po rozpuštění bylo upraveno pH pomocí koncentrované HCl na pH 6,8. Roztok se uchovává laboratorní teplotě. Vzorkový pufr: Bylo smícháno 3,75 ml roztoku C, 6 ml roztoku D, 0,3 ml roztoku F a 15 ml 50% glycerolu. Roztok byl doplněn destilovanou vodou na celkový objem 30 ml. Těsně před použitím pufru bylo přidáno 50 μl 2-merkaptoethanolu na 950 μl vzorkového pufru.   
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3.3.3.3 Roztoky k vizualizaci bílkovin Stabilizační roztok: Bylo smícháno 100 ml methanolu a 400 ml destilované vody. Roztok se uchovává při laboratorní teplotě a používá se opakovaně. Barvicí roztok: Bylo smícháno 0,5 g Coomasie Brilliant Blue G-250, 450 ml methanolu, 100 ml koncentrované kyseliny octové a 450 ml destilované vody. Roztok se uchovává při laboratorní teplotě a používá se opakovaně. Odbarvovací roztok: Bylo smícháno 250 ml methanolu, 100 ml koncentrované kyseliny octové a 650 ml destilované vody. Roztok se uchovává při laboratorní teplotě.  3.3.4 Příprava gelů Elektroforetická skla byla nejprve odmaštěna odmašťovacím prostředkem a omyta vodou. Následně byla opláchnuta destilovanou vodou a vyleštěna buničitou vatou namočenou v ethanolu. Poté byla skla upevněna do stojanu tak, že větší sklo bylo vzadu. Spodní hrany skel ležely na gumové podložce a tlakem shora byla zajištěna proti vytečení gelu. Pro zintenzivnění tlaku byly použity gumové zátky. Ke stanovení byly použity 5% zaostřovací gel a 12% separační gel.  3.3.4.1 Separační gel Do kádinky byly pomocí automatických pipet napipetovány objemy roztoků podle tabulky 1. Roztoky E a TEMED byly přidány současně těsně před nalitím roztoku mezi skla. Roztok byl nalit mezi skla, do výšky asi 2 cm od horního kraje. Zbylý roztok byl ponechán v kádince pro kontrolu ztuhnutí gelu. Roztok mezi skly byl převrstven butanolem, aby se vyrovnala hladina a zabránilo se odpařování vody. Asi po hodině, po ztuhnutí separačního gelu, byl butanol slit a gel byl několikrát promyt destilovanou vodou. Přebytek vody byl odsát buničitou vatou.  Tabulka 1: Objemy roztoků pro přípravu 12% separačního gelu (30 ml - 6 gelů)  Roztok Objem [ml] Destilovaná voda 9,9 A 12,0 B 7,5 D 0,3 E 0,3 TEMED 0,012  3.3.4.2 Zaostřovací gel Do kádinky byly pomocí automatických pipet napipetovány objemy roztoků podle tabulky 2. 
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Roztoky E a TEMED byly opět přidány současně těsně před nalitím roztoku na vrstvu ztuhlého separačního gelu až po okraj. Do prostoru mezi skly byl ihned vložen elektroforetický hřebínek tak, aby se v gelu nevytvořily bublinky. Takto připravený gel bylo možno uchovávat do druhého dne v lednici. Hřebínek byl odstraněn až po zatuhnutí zaostřovacího gelu (asi 45 minut) před samotným nanášením vzorků, z důvodů vysychání gelu.   Tabulka 2: Objemy roztoků pro přípravu 5% zaostřovacího gelu (8 ml - 6 gelů)  Roztok Objem [ml] Destilovaná voda 5,5 A 1,3 C 1,0 D 0,08 E 0,08 TEMED 0,008  3.3.5 Příprava standardu V mikrozkumavce Ependorf byl rozpuštěn 1 mg D-ribulosa-1,5-bisfosfátkarboxylasy v 1 ml vzorkového pufru (standard 1 mg ml-1). Bylo přidáno 0,01 g DTT. Směs byla promíchána na vortexu a 10 minut vařena na termobloku při 90 °C. Po zchladnutí byl standard alikvotován po 100 μl. Dále byl uchováván v mrazničce při teplotě −18 °C. Příprava standardu probíhala stejně jako příprava vzorků, což je důležité pro výpočet.  3.3.6 Příprava vzorků Vzorek listů, přibližně 100 mg, byl rozdrcen v třecí misce spolu s mořským pískem. Následně byly přidány 2 ml TRIS pufru. Vzorek byl asi 30 sekund homogenizován a výsledná suspenze byla přelita do centrifugační zkumavky. Suspenze byla asi 1 minutu centrifugována při 3500 otáček za minutu. Ze získaného extraktu bylo odpipetováno 0,5 ml supernatantu do mikrozkumavky Ependorf. Bylo přidáno 0,5 ml vzorkového pufru a 0,01 g DTT. Směs byla promíchána na Vortexu a 10 minut vařena na termobloku při 90 °C. Po zchladnutí byly vzorky uchovávány v mrazničce při teplotě -18 °C.  3.3.7 Elektroforéza Ze skel s připraveným a dokonale ztuhlým gelem byly odstraněny elektroforetické hřebínky. Skla byla vytažena ze stojanu a očištěna od zbytků gelu. Takto připravené gely byly upevněny do stojanu pro elektroforézu větším sklem ven. Stojan byl spolu s gely umístěn do elektroforetické vany. Vnitřní prostor stojanu byl zcela naplněn elektrodovým pufrem. Vnější prostor byl naplněn po rysku na vaně. Pomocí automatické pipety za použití dlouhé špičky byly do jamek dávkovány standardy a vzorky v množství 5 μl. První a poslední jamka zůstala prázdná, standard se pipetoval do 2 jamek, každý vzorek potom do 3 jamek. Takto připravená aparatura byla připojena ke zdroji a byla spuštěna elektroforéza. Prvních 10 minut se nechala probíhat při konstantním napětí 50 V, poté bylo napětí změněno 
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na 100 V a elektroforéza probíhala ještě asi 100 minut, až čelo vzorku dosahovalo asi 2 cm od spodního okraje gelu. V průběhu elektroforézy bylo nutné sledovat, zda elektrodový pufr nevytéká z vnitřního prostoru, případně bylo třeba jej doplnit.   3.3.8 Vizualizace bílkovin Po ukončení elektroforézy byla elektroforetická skla s gely vyjmuta ze stojanu a ponořena do misky s destilovanou vodou. Pomocí umělohmotné špachtle bylo spodní sklo odlepeno od gelu. Na gelu byl udělán zářez pro lepší orientaci. Gel byl pod vodou sejmut i z druhého skla. Voda byla z misky vylita a gely byly převrstveny stabilizačním roztokem, ve kterém byly 5 minut stabilizovány na třepačce. Následně byl stabilizační roztok slit a gely byly převrstveny barvícím roztokem, ve kterém byly barveny po dobu 30 minut. Barvicí roztok byl opět slit a byl použit poslední, čistý odbarvovací roztok, ve kterém byly gely protřepávány 90 minut. Po asi hodině byl odbarvovací roztok vyměněn za nový, pro lepší odbarvení. Po slití použitého odbarvovacího roztoku byly gely promyty v destilované vodě, položeny na elektroforetické sklo a zabaleny do potravinářské fólie, která gely chránila před vysycháním. Hotové gely byly skladovány v lednici při teplotě 4 °C. Při práci s gely bylo nutno po celou dobu používat ochranné rukavice, jelikož akrylamid představuje vysoce toxickou látku.  

 Obrázek 12: Naskenovaný polyakrylamidový gel po elektroforéze. Zleva: sloupce 1-2 standard Rubisco, sloupce 3-5 vzorek 10, sloupce 6-8 vzorek 11 z odběru 20. 7. 2016. Horní vyznačené zóny ukazují velké podjednotky Rubisco, dolní označené zóny pak malé podjednotky Rubisco.  3.3.9 Vyhodnocení gelů Hotové gely byly naskenovány do počítače pomocí HP Scanjet. Kvantifikace velké i malé podjednotky byla provedena pomocí programu Science Lab 2006, Multi Gauge, verze 3.X. Zóny podjednotek enzymu Rubisco byly převedeny na píky (intenzita zbarvení proti vzdálenosti od okraje gelu) a integrací byla vypočítána jejich plocha. Velikost plochy byla přímo úměrná koncentraci bílkovin. Koncentrace enzymu Rubisco byla tedy vypočítána pomocí porovnání plochy a koncentrace se standardem. Poměr velikosti plochy a koncentrace standardu byl ovlivněn mnoha faktory, a proto bylo nutné nanést standard na každý gel. 
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Pro přesnější výsledky byl standard nanášen na každý gel 2krát, vzorky 3krát. Pro výpočet se použila průměrná plocha píků. 

 Obrázek 13: Počítačová denzitometrie. Zóny rozdělených fragmentů bílkovin převedené na píky o ploše vyznačené na ose y (největší pík, označený číslem 1, patří zóně velké podjednotky Rubisco, pík označený číslem 2 patří malé podjednotce enzymu Rubisco).  3.3.10 Výpočet obsahu enzymu Rubisco Obsah enzymu Rubisco byl vypočítán z velikosti plochy standardu enzymu Rubisco o známé koncentraci, plochy zóny stanovovaného vzorku a jeho hmotnosti.   Příklad výpočtu obsahu:  Obsah enzymu Rubisco – velká podjednotka: ; = WRX ∙ ;$( ∙ 4WRZ ∙ MRZ  ; = 184221,77 ∙ 1 ∙ 4753563,05 + 184234,71< ∙ 0,1 = \], ^__ `a ∙ a�b Obsah enzymu Rubisco – malá podjednotka: ; = W)X ∙ ;$( ∙ 4WRZ ∙ MRZ  ; = 49024,255 ∙ 1 ∙ 4753563,05 + 184234,71< ∙ 0,1 = _, def `a ∙ a�b kde Svp je průměrná plocha píku pro velkou podjednotku vzorku (n = 2-3)  cst je koncentrace standardu [mg∙ml-1] Svz je součet průměrných ploch píků malé a velké podjednotky vzorku mvz je hmotnost vzorku [g] násobeno 4, jelikož se jednalo o 2 ml (celkový objem) dvakrát zředěného extraktu 
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3.3.11 Statistické zpracování výsledků Pro každou variantu byly odebrány tři vzorky (n=3),ze získaných výsledků byl vypočítán aritmetický průměr a směrodatná odchylka pomocí programu Microsoft Excel.   
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4 VÝSLEDKY A DISKUSE Za interakce mezi UV-B zářením a enzymem Rubisco je zodpovědná aromatická aminokyselina tryptofan, která může absorbovat toto záření. Vzhledem k tomu, že velká i  malá podjednotka Rubisco tryptofan obsahují, může tento protein absorbovat UV-B záření a být tímto zářením poškozen. Vliv UV záření na Rubisco začal být studován v 90. letech minulého století a zatím na toto téma bylo publikováno asi 45 prací. Mnohé z nich uvádějí, že vlivem UV-B záření se snižuje aktivita a obsah Rubisco [26][27][28]. Inaktivace Rubisco vyvolaná UV-B zářením může být způsobená modifikací peptidového řetězce nebo zmenšenou transkripcí genu [12][29][30]. Dlouhé působení UV-B radiace může způsobit oxidativní modifikaci velké podjednotky Rubisco a její přeměnu na protein o 66 kDa.  Závislost obsahu Rubisco na datu odběru a koncentraci CO2 ukazuje Obrázek 14. Z obrázku je zřejmé, že u rostlin kultivovaných při zvýšené koncentraci CO2 je pokles obsahu Rubisco výraznější a dochází k němu dříve než u rostlin rostoucích při normální koncentraci CO2 (aklimační deprese). 

 Obrázek 14: Srovnání obsahu enzymu Rubisco u listů buku lesního v AC a EC v závislosti na datu odběru (pro velkou podjednotku)  V této práci jsme se pokusili ověřit hypotézu, že UV-B záření snižuje obsah Rubisco. Závislost obsahu velké podjednotky Rubisco na UV-B záření ukazuje Obrázek 15. Rozdíly v obsahu Rubisco v režimech UV+, UV a UV- jsou malé, ale spojnice trendů ukazují, že s výjimkou odběru 14. 9. 2016 je obsah velké podjednotky Rubisco nižší při působení UV-B radiace v podmínkách normální koncentrace CO2. Při zvýšené koncentraci se vliv UV-B záření neprojevil. Zdá se tedy, že zvýšená koncentrace CO2 snižuje obsah enzymu Rubisco významněji než UV-B záření. 

0,05,010,015,020,025,030,035,040,045,0

červenec 10.8.2016 25.8.2016 září

A [μmol 
CO 2/min

·g] ACEC



36 

 Obrázek 15:Srovnání vlivu UV záření na obsah velké podjednotky enzymu u listů buku lesního v AC i EC – srovnání pro všechny odběry  Dále jsme se pokusili ověřit hypotézu, že UV-B záření mění poměr obsahu velké (LSU, 54 kDa) a malé (SSU, 14 kDa) podjednotky, který je normálně 54 : 14 = 3,9. Výsledky ukazuje Tabulka 3.  Tabulka 3: Poměr obsahu velké a malé podjednotky Rubisco v různých režimech UV-B radiace. AC UV- SD UV SD UV+ SD 21. 7. 2016 4,1 1,0 3,9 0,1 4,5 0,8 10. 8. 2016 4,7 0,2 4,1 0,3 3,8 0,6 25. 8. 2016 5,2 1,1 3,5 0,3 - - 14. 9. 2016 5,0 1,6 4,2 0,3 5,5 0,2 EC UV- SD UV SD UV+ SD 21. 7. 2016 3,9 0,8 3,5 0,1 4,6 1,0 10. 8. 2016 4,8 1,2 5,0 0,3 5,1 0,4 25. 8. 2016 6,6 1,2 4,9 1,4 5,9 0,4 14. 9. 2016 4,2 0,6 5,1 0,6 5,0 0,5  Poměr obsahů velké a malé podjednotky je v rámci jednoho odběru ve většině případů větší v UV+ nežli v UV-. Zdá se tedy, že vlivem dlouhodobého působení UV-B záření došlo k částečné oxidativní modifikaci velké podjednotky Rubisco na protein a větší relativní molekulovou hmotnost, jak uvádí Takeuchi a kol. [29]. 
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V literatuře se uvádí, že UV-B záření snižuje rovněž aktivitu Rubisco. Allen a kol. [31] to připisují snížení obsahu enzymu, jiní autoři [27][32][33] se domnívají, že aktivitu Rubisco snižují reaktivní kyslíkaté radikály vznikající působením UV-B radiace. Ishida a kol. [34] dokázali, že velká podjednotka Rubisco může být působením kyslíkatých radikálů při osvětlení chloroplastů rozštěpena na dva polypeptidy. John a kol. [35] uvádějí, že expozice UV-B radiaci indukuje expresi genů spojených se stárnutím listů, což zvyšuje degradaci Rubisco. Navíc UV-B radiace může podle [11][28] snižovat regeneraci RuBP, což má rovněž vliv na snížení aktivity Rubisco. V naší práci jsme se pokusili prokázat, že UV-B záření snižuje aktivitu Rubisco. Vzorky pro stanovení aktivity byly odebírány paralelně se vzorky pro stanovení obsahu, tedy 20. – 21. 7. 2016, 10. 8. 2016, 25. 8. 2016 a 14. 9. 2016. 

 Obrázek 16: Srovnání vlivu UV záření na počáteční aktivitu enzymu u listů buku lesního AC a EC – srovnání pro všechny odběry 
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 Obrázek 17: Srovnání vlivu UV záření na celkovou aktivitu enzymu u listů buku lesního AC a EC – srovnání pro všechny odběry   Z Obrázek 16 a Obrázek 17 vyplývá, že vliv UV záření na počáteční a celkovou aktivitu enzymu Rubisco se nepodařilo prokázat. Příčina však může spočívat v metodě. Aktivita Rubisco u dlouhověkých stromů je nízká a leží na hranici námi používané spektrofotometrické metody, jak ostatně dokazují i velké směrodatné odchylky v grafech na Obrázek 16 a Obrázek 17.   
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5 ZÁVĚR  Cílem bakalářské práce bylo zjistit vliv UV-B záření na obsah a aktivitu enzymu Rubisco v listech buku lesního (Fagus sylvatica). Rostliny byly kultivovány v režimu normální (UV), snížené (UV-) a zvýšené (UV+) UV-B radiace, jednak při normální koncentraci CO2 (AC), jednak při zvýšené koncentraci CO2 (EC = 700 μmol mol-1).  Vzorky listů byly sbírány ve čtyřech termínech, a to 20. – 21 . 7. 2016, 10. 8. 2016, 25. 8. 2016 a 14. 9. 2016. Pro stanovení aktivity enzymu Rubisco byla použita spektrofotometrická metoda, obsah proteinu Rubisco byl stanoven metodou  SDS-PAGE a kvantifikován počítačovou denzitometrií.  Výsledky potvrdily redukci obsahu a aklimační depresi enzymu Rubisco v atmosféře se zvýšenou koncentrací CO2. S výjimkou odběru 14. 9. 2016 byl obsah Rubisco při působení UV záření nižší při působení UV-B radiace v podmínkách normální koncentrace CO2. Při zvýšené koncentraci se vliv UV-B záření neprojevil. Byla potvrzena hypotéza, že UV-B záření mění poměr obsahu velké a malé podjednotky Rubisco.  Vliv UV-B radiace na aktivitu Rubisco nebyl prokázán.  
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7 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ  A absorbance ADP adenosindifosfát ATP adenosintrifosfát AV ČR Akademie věd České republiky BICIN N,N´-bis-2-hydroxyethylglycin BIS N,N´-methylenbisakrylamid C6H12O6 glukóza CO2 oxid uhličitý CPK kreatinfosfokinasa DMPN dimethylaminopropionitril DTT dithiotreitol DNA deoxyribonukleová kyselina e- elektron FCH VUT Fakulta chemická Vysokého učení technického GAPDH glyceraldehyd-3-fosfátdehydrogenasa H+ vodíkový kation H2O voda HCl kyselina chlorovodíková HEPES N-2-hydroxyethylpiperazin-N´-ethansulfonová kyselina KHCO3 hydrogenuhličitan draselný KOH hydroxid draselný Mg2+ hořečnatý kation MgCl2 chlorid hořečnatý Na2EDTA ethylendiamintetraoctan disodný NADP nikotinamidadenindinukleotid NADPH nikotinadenindinukleotidfosfát O2 kyslík P fosfát PAGE-SDS eektroforéza na polyakrylamidovém gelu za použití SDS PGK fosfoglycerátkinasa R5P ribulosa-5-fosfát Rubisco ribulosa-1,5-bisfosfátkarboxylasa/oxygenasa RuBP ribulosa-1,5-bisfosfát SDS dodecylsulfát sodný TEMED tetramethylethylendiamin TRIS tris(hydroxymethyl)aminomethan UV záření ultrafialové záření 


