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Genetika rostlin
● Modelové rostliny
● Struktura a velikost rostlinného genomu
● Genetika reprodukce

● Samčí sterilita
● Inkompatibilita

● Heteroze
● Mutace, vč. genomových změn
● Vzdálená hybridizace
● Genetické založení znaků kulturních rostlin, 

konstrukce map, MAS, genetika rezistence
● Genetika explantátových kultur
● GM rostliny
● Molekulární markery



Genetika rostlin
● Modelové rostliny

● Arabidopsis thaliana
● RC brukvovité rostliny
● tabák, petunie
● rýže, kukuřice

● Arabidopsis thaliana – analýza genomu
● rýže – kulturní rostlina s malým 

genomem 
● pšenice – rostlina s velkým genomem, 

sekvenování a analýza funkce genomu



Genetika rostlin

● Struktura rostlinného genomu
● jaderný genom

● plastidový (chloroplastový) genom
● mitochondriální genom



Jaderný genom

Většina DNA se nachází v buněčném
jádře – jaderný genom



Genom plastidů a mitochondrií

• původ plastidů a mitochondrií a 
jejich funkce

• struktura, replikace a exprese 
genomu organel

• introny v rostlinném genomu
• vztah mezi jádrem a organelami



Vlastnosti organel

• ohraničení dvouvrstevnou membránou
• značně autonomní - množení dělením, 

vlastní DNA a ribozomy 
• syntéza vlastních proteinů
• stěhování genů do jádra a jejich postupné 

zanikání v genomu organel
• stromula plastidů (tubulární výběžky) 

fúzují, výměna genetického materiálu



Endosymbiotická teorie 
vzniku organel



Formy plastidů

1. Proplastidy - precursory všech plastidů, v 
meristémech

2. Amyloplasty - obsahují škrobová zrna, bezbarvé
3. Leukoplasty – bezbarvé, produkce monoterpenů
3. Etioplasty – vznik ve tmě, v bílých nebo 

nažloutlých listech, kořenech
4. Chloroplasty – v zelených pletivech, obsahují 

chlorofyl, fotosynéza
5. Chromoplasty – obsahují karoteny a xantofyly, ve 

zralém ovoci a zelenině



Vývojový cyklus plastidů



Funkce plastidů

• fotosyntéza
• syntéza škrobu
• syntéza mastných kyselin
• syntéza aminokyselin
• syntéza pigmentu
• syntéza nukleotidů
• syntéza nukleových kyselin, proteinů
• asimilace síry a dusíku



Reprodukce plastidů dělením



Chloroplastová DNA (cpDNA)

Obecné vlastnosti:
• dsDNA, cirkulární
• obsah G-C zpravidla nižší než v jádře
• velké množství kopií (~30-100) na plastid
• 20-40 organel/genom
• bez histonů, navázány proteiny (Hu), organizace do

nucleoidů (5-10/chloroplast)
• tvoří 10-20% celkové DNA v listech

Genetika chloroplastů
• dědičnost zpravidla uniparentální (většinou z 

mateřské buňky)



Chloroplastová DNA (cpDNA)

Relaxovaná cpDNA 



Velikost 
chloroplastového 
genomu

velikost cp genomu 
70 – 250 kb



Typický cp 
genom

kruhová molekula 
DNA rozdělena na 
„long“ a „short“  
oblasti (LSC A SSC) 
jedinečných kopií, 
odděleny IR



Geny cpDNA

kódují asi 100 proteinů

cp geny:
1. Geny genetického aparátu (replikace, transcripce,

translace)
2. Geny fotosyntézy
3. Geny kódující komplexy tylakoidních membraán



DNA mitochondrií (mt DNA)

• většinou kruhová
• bez histonů
• malý počet kopií na organelu
• dědičnost většinou uniparentální

• gymnosperma: od obou rodičů
• angiosperma: mateřská (stejně jako cpDNA)



Mitochondrie

vnitřní membrána –
přepážky (zvětšení 
povrchu), obsahuje 
složky dýchacího 
řetězce a enzymy 
tvorby ATP

akumulace energie do 
energeticky 
bohatých 
fosfátových vazeb



Reprodukce mitochondrií dělením



Velikost genomu mitochondrií 



Genom 
mitochondrií 
kukuřice (Zea mays):
několik kruhových 
molekul:

„master“ molekula 570 kb 
(? 700 kb) a subgenomické 
kruhové molekuly 
odvozené od „master“

subgenomické kruhové 
molekuly odvozené od 
„master“ vznikají 
rekombinací v oblasti 
přímých repetic 



Genetika rostlin

● Velikost rostlinného genomu
● Genom size Arabidopsis thaliana -

125 MB (1C = 0.16 pg; 
approximately 157 Mbp, 2n=10 )
x

● Triticum aestivum - 17000 MB

● databáze C-value
● “plant genome“ databáze
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Velikost genomu

Base pairs Notes
Phi-X 174 5,386 virus of E. coli
Human mitochondrion 16,569
Mycoplasma pneumoniae 816,394 the smallest true organisms
E. coli 4,639,221 4,290 of these genes encode proteins; the rest 

RNAs
Agrobacterium tumefaciens 4,674,062 Useful vector for making transgenic plants 
Saccharomyces cerevisiae 12,495,682 Budding yeast. A eukaryote. 
Neurospora crassa 38,639,769 Plus 498 RNA genes.
Arabidopsis thaliana 115,409,949 a flowering plant (angiosperm)
Drosophila melanogaster 122,653,977 the "fruit fly"
Anopheles gambiae 278,244,063 Mosquito vector of malaria. 
Humans 3.3 x 109

Rice 4.3 x 108

Amphibians 109 - 1011



Velikost rostlinného genomu
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Genetika rostlin

● Struktura rostlinného genomu



Genetika rostlin

● Struktura rostlinného genomu



Genetika rostlin

● Struktura rostlinného genomu

● metody studia (mapování, FISH)



Genetika rostlin

● Genetika reprodukce
● amixis, amfimixis, apomixis

● Inkompatibilita
● Samčí sterilita



Genetika rostlin

● Genetika reprodukce
● amixis, amfimixis, apomixis



Genetika rostlin

● Genetika reprodukce
● amixis, amfimixis, apomixis

● Inkompatibilita
● gametofytická
● sporofytická

● Samčí sterilita



Genetika rostlin

● Autoinkompatibilita
● gametofytická
● sporofytická



Genetika rostlin



Genetika rostlin



Genetika rostlin

● Samčí sterilita
● jaderná
● cytoplazmatická
● cytoplazmaticko-jaderná
● PGS - GMO



Genetika rostlin

● Samčí sterilita



Genetika rostlin

● Samčí sterilita



Genetika rostlin



Genetika rostlin

Transgeny pro pylovou sterilitu

 systém Barnasa - Barstar
 gen pro barnasu (extracelulární RNáza)

z bakterie Bacillus amyloliquifefaciens
 gen pro barstar (inhibitor barnasy) z bakterie

Bacillus amyloliquifefaciens
 transgen obsahující promotor TA29 – specifická exprese

barnasy v buňkách tapeta vedoucí k úplné pylové
sterilitě



Systém Barnasa-Barstar
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Genetika rostlin

● Heteroze
● Genomové změny
● Mutace
● Vzdálená hybridizace

(nezkřižitelnost, sterilita vzdálených hybridů)



Genetika rostlin

● Genetika rostlinných 
explantátových kultur

● genetická stabilita a nestabilita v 
kulturách in vitro

● genetická a epigenetická variabilita
● somaklonállní variabilita



Genetika rostlin

● GMO – geneticky modifikované 
organismy

Inženýrství genové (recombinant DNA technology, gene
splicing, molecular cloning, plasmid engineering).
Technologie přípravy rekombinantních molekul DNA;
součást genetického inženýrství.

Transgenoze (transgenosis). Přenos klonovaného genu
do eukaryotického genomu.



Genetika rostlin

● GMO = organismus, jehož dědičný
materiál byl změněn genetickou modifikací,
tedy cílenou změnou dědičného materiálu
organismu způsobem, kterého se
nedosáhne přirozenou rekombinací. je to
vnesení cizorodého dědičného materiálu
organismu nebo vynětí části dědičného
materiálu.



Vnášení klonovaných genů 
do rostlin pomocí bakterií 
rodu Agrobacterium

rostlinný tumor



rostlina tabáku transformovaná 
genem pro luciferázu



Přenos genů rezistence vůči hmyzím škůdcům a 
virům do brambor pomocí bakteriálních plasmidů



Přímá transformace pomocí elektroporace a 
mikroprojektilů

„genové dělo“elektroporátor

embryogenní kalus

regenerace somatických emryí

detekce aktivity markerovacího 
genu - GUS



Gene gun



Přínosy transgenních rostlin

 Tolerance/rezistence k herbicidům.
 Rezistence k chorobám a škůdcům, rezistence k virům.
 Systémy řízené pylové sterility – tvorba F1 hybridů.
 Prodloužení doby zrání plodů a skladovatelnosti hlíz brambor.
 Modifikace olejů, škrobu a proteinů (surovina pro výrobu

potravin, biodegradovatelných plastů, detergentů, lubrikantů,
papírenský průmysl a obalovou techniku).

 Zvýšená tolerance ke stresům teploty, vodního režimu a
zasolení půdy, zvýšená schopnost některých rostlin
odstraňovat z půdy toxické kovy

 Architektura rostliny (trpasličí rostliny).
 Zvýšení obsahu minerálů, vitaminů a protinádorových látek.
 Eliminace alergenů z některých plodin.
 Produkce farmaceutických látek (jedlé vakciny).



Potenciální přínosy transgenních rostlin



Nejčastěji využívané 
transgeny

 Transgeny pro toleranci k herbicidům
 Transgeny pro rezistenci k hmyzím škůdcům
 Transgeny pro rezistenci k virům
 Transgeny pro pylovou sterilitu
 Transgeny pro změnu syntézy mastných kyselin

(změna spektra MK v semenech)
 Transgeny pro změnu spektra zásobních proteinů
 Transgeny pro prodloužení dozrávání
 Transgeny pro průmyslově významné enzymy
 Transgeny pro protilátky
 Geny pro biosyntézu β-karotenu v rýži („žlutá

rýže“) …



Transgenní zemědělské 
plodiny



Transgenní zemědělské 
plodiny



GMO/GMP – informační 
zdroje

•PPT\MONSANTO.PPT



Genetika rostlin

● Genetické markery



Molekulární marker

 Dobrý marker = použitelný v selekci zajímavé alely cílového 
lokusu v jakémkoli genetickém materiálu

 Ideální, univerzální marker = detekuje funkční alelickou odlišnost
v cílovém genu (lokusu)  alelicky specifický marker (SNP)

Většina markerů = markery vázané s kódujícími sekvencemi genů

Marker Gen

konstantní vzdálenost v různých genetických materiálech

 Marker - Mendelisticky děděný znak
 Neovlivňovaný prostředím, stavem rostliny, ...



Identifikování markeru („zviditelnění souvislosti“ marker-gen)

 Molekulární markery : „band“ (pruh, pás, zóna, skvrna) v gelu
vrchol křivky, píku ... 

 Identifikování markerů („bandů“) – segregující potomstvo
vytvořené křížením (intra-, inter – F2, BC1, DH, RIL, NIL) kontrastních 
fenotypů

Kosegregace  Marker - Gen (fenotypový znak)

Znak genetické vazby (úplné, neúplné)



Genetický materiál pro identifikování markeru

NIL a RIL
 časová náročnost – vytvoření  F1 + 6 x BC, selekce na daný gen

(znak) v každé generaci
 stejné genetické pozadí NILs (vysoká homozygotnost), rozdíl v 

lokusu genu a jeho okolí
 polymorfismus (DNA) mezi NILs s vysokou pravděpodobností 

souvisí s vazbou Marker-Gen

X

BC1 BC2 BCn

Donor

Rekurentní rodič



Tradiční a „markery asistované“ zpětné křížení

Tradiční :

F1                     BC1                    BC2                    BC3                  BC20                 BC100

Roky  0,5                 1                  1,5                   2                  10                  50

Roky  0,5                  1                  1,5  

Zpětné křížení spojené se selekcí pomocí markerů :

Rychlost návratu genomu do stavu rekurentního rodiče :

BC1 BC2 BC3 BC4
Trad. BC              75%                    87,7%                   93,3%                    99%
MA-BC               85,5%                    98%                     100%



MAS

Princip selekce pomocí markerů (MAS) :
(Ribaut, J.-M., Hoisington, D. : Trends in Plant Science 6, 236-239, 1998)

Výběr elitní a testovací linie

Příprava mapovací populace (F2, DH, ...)

Analýza genetické vazby Marker-Gen

Polní, laboratorní testování

Identifikovaný marker

Křížení  P1xP2, P1xP3, P1xP3, ...

F1

F2

MAS

F3



Genetika rostlin

● Genetické mapy



Genetické mapy a jak je získat



Genetické mapování
Klasicky – indikátorové linie – př. NW-100
Gene 
symbol 

Name Phenotype Location (chr. -
cM)

an-1 angustifolia narrow leaves, crinkled siliques 1-55.2

ap1-1 apetala no petals 1-99.3

py pyrimidine 
requiring 

white leaves, restored by pyrimidine 2-49.1

er-1 erecta compact inflorescence, blunt siliques 2-43.5

hy2-1 long hypocotyl elongated hypocotyl, slender 3-11.5

gl1-1 glabra no trichomes 3-46.2

bp-1 brevipedicellus short pedicels, siliques bent downwards, 
short plant 

4-15.0

cer2-2 eceriferum bright green stems, siliques bent 
downwards, short plant 

4-51.9

ms1-1 male sterile no siliques 5-2.5

tt3-1 transparent 
testa 

yellow seeds, no anthocyanin 5-57.4



Postup klasického mapování

• zkřížit NW100 s homozygotním mutantem (y/y)
• F1 mnohonásobný heterozygot
• selfing: F2-segregace
• ve F2 spočítat pro každý marker X frekvenci 

fenotypic. tříd XY, Xy, xY a yy
• odtud mapová vzdálenost k markrům



Mapování pomocí RILs

Arabidopsis: RIL ekotypů
(Col x Ler ... Lister + 
Dean lines)

Markery: přirozené 
polymorfismy, detekce na 
mol. úrovni



Struktura SLG genu u rodu Brassica



Genová mapa 76 – kb 
genomického fragmentu S9

haplotypu Brassica rapa.



Metody identifikace S-haplotypů

• S-testovací linie (B. rapa, B. oleracea, Raphanus 
sativus)

• polymorfismus SLG proteinů – IEF proteinů 
blizny (včetně western blot analýzy)

• RFLP analýza SLG genu
• PCR-RFLP analýza genu SLG (primery 

specifické pro dominantní a recesivní alely – SLG 
I a SLG II)



PCR-RFLP analýza genu SLG
• PCR produkty štěpené MboI, SLG I – B. oleracea

dle Nishio et al. 1996



PCR-RFLP analýza SLG genu
PCR analýza dominantního genu SLG I u odrůd řepky a donorů

kvality

Výsledky štěpení fragmentů PCR restriktázou MboI

PCR-RFLP analýza SLG I u různých druhů rodu Brassica



Klonování a sekvenování genů S-lokusu

a/ klonované PCR produkty
b/ zaklonované fragmenty po vyštěpení z plasmidu

c/ části sekvencí klonů – vysoká kompatibilita s SLG S15/SLG S29



Model segregace funkčního  S-lokusu



Příklady studií, které se zabývají využitím DNA markerů pro 
detekci hospodářsky významných vlastností – markery 
asistovaná selekce lokusů kvantitativních vlastností u čeledí 
brukvovitých

 Pomocí RAPD dominantních markerů byla prováděna markery
asistovaná selekce u řepky ozimé na gen restaurátor samčí ferility
pro CMS (cytoplazmatickou samčí sterilitu) typu Ogura. 14 RAPD
markerů bylo mapováno do oblasti 25 cM, kde se nachází lokus
příslušného genu.

 Byly identifikovány RAPD a RFLP markery vázané ke genu
restaurátoru pro CMS typu Polima u řepky.

 PCR primery pro CMS typu Ogura byla detekována přítomnost
specifické mitochondriální DNA sekvence u brokolice. Primery lze
použít pro selekci cytoplazmaticky sterilních cybridů.



 Jsou známé i RAPD a RFLP markery vázané k obsahu linolenové

kyseliny

 RAPD markery, které detekují různou úroveň kyseliny linolenové,

kyseliny erukové a obsah oleje u jarní řepky

 RAPD markery byly použity k identifikaci genu „Pb-Bn1“,

který je zodpovědný za rezistenci k Plasmodiophora brassicae

u Brassica napus.

 RAPD markery, kterými lze detekovat žlutosemennost řepky

(přenos z hořčice)



204 RFLP a 2 RAPD markery tvoří vazebnou mapu genomu 
řepky, která byla používána k lokalizaci vlastnosti – obsah 
glukosinolátů v semeni

Byly identifikovány 3 lokusy v 9., 16. a 18. vazebné 
skupině, které mají významný vztah k obsahu 
glukosinolátů v semeni řepky. Tyto tři lokusy mohou 
sloužit jako markery při selekci na tento znak.





Genetika rostlin

● Biochemické a molekulární markery



Molekulární markery

• RFLP (Restriction fragment length 
polymorfism) + Southern

• RAPD (Random amplified 
polymorphism detection)

• AFLP (Amplified fragment length 
polymorphism)

• SSR (Simple sequence repeats)
• SNP



RFLP



RFLP: pro a proti

• kodominantní markery
• dobrá reprodukovatelnost
• nutno předem charakterizovat všechny 

markery, t.j. zpravidla je klonovat
• jen málo genů vykazuje RFLP 

polymorfismus
• drahé a relativně pomalé



RAPD



RAPD: pro a proti

• netřeba nic klonovat, stačí dobrá sada 
primerů

• řada markerů současně
• úspěšný fragment lze snadno klonovat
• reprodukovatelnost mezi pracovišti
• pouze dominantní markery (z povahy 

PCR)



AFLP



AFLP: pro a proti

• netřeba znát markery předem ani nic 
klonovat

• řada markerů současně
• dobrá reprodukovatelnost
• kodominantní jako RFLP
• klonování fragmentů problematické
• patentovaná technologie



SSR

- problémem je obtížné hledání výchozích markerů (jako u RFLP)



Bulked segregant analysis
• Který z markerů A,B,C,D může za fenotypový rozdíl 

mezi P1 (r) a P2 (R)?

fenotyp r fenotyp R

Rr



Genetika rostlin

● Genetika populací planých rostlin, 
taxonomické aplikace



Dactylorhiza x silvae-gabretae Procházka et Čurn, hybr. nova
(= Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii x D. traunsteineri)

D i a g n o s i s : Planta habitu media inter parentes (Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii
et D. traunsteineri), 35-60 cm alta; tuberibus (2)3-4-fidis, apicibus breviter radiciformiter
attenuatis vel valde elongatis; caule stricto, anguste cavo, laxe foliato, in basi 5-7 mm in
diametro; foliis (plerumque praeter tria basalia squamoidea sine colore viridi) tribus
usque ad quatuor solum (super illis maiori parte etiam 2-3(4) folia parva bracteis similia
sine basi vaginata), erecto-patentibus, suberectis, lanceolato-linearibus, acutis, subplicate
carinatis, maculatis, iis medianis (12)13-16(18) cm longis, in medio fere 14-22 mm latis;
racemo erecto, breviter cylindraceo, mediocriter dense multifloro, 7-14 cm longo; floribus
mediocriter magnis, lucide purpureis. Labellum semper latius quam longum, trilobum,
atropurpuree pictum. Bracteae plerumque evidenter longitudinem florum excedentes.
Pollinia plerumque obscure rubra.

F l o r e n d i t e m p u s : pars secunda mensis Iunii usque ad Iulium.
I c o n o t y p u s : Bohemia meridionalis, montes Silvae Gabretae (Šumava, Czech

Bohemian Forest, Böhmerwald): campus fluvii Vltavae ca 1,2 km ad septentrio-
occidentem a pago Želnava versus, 735 m s. m., rare cum parentibus, 30. VI. 1995, V.
Čurn; phototypus hoc loco in plate Ib et IIb (additamentum color.).

Dactylorhiza traunsteineri



D. fuchsii D. traunsteineri
D. x silvae-gabretae



D. fuchsii
D. x silvae-gabretae

D. traunsteineri



Analýzy byly provedeny v laboratoři aplikované 
molekulární biologie JU ZF v Českých 
Budějovicích za podpory grantů GA ČR, GA AV 
ČR, MZe – NAZV, FRVŠ, MŠMT a EC.

Na zpracování výsledků se podílel celý kolektiv 
laboratoře Aplikované molekulární biologie JU 
ZF (Lenka Dolanská, Václav Dvořáček, Jan Bárta, Roman Sobotka, 
Milena Haraštová, Vendula Endrychová, Barbora Kubátová, Tomáš 
Nix, Jana Žaludová).


