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Predhovor
V roku 2004 získal Ústav biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (ÚBEV PF UPJŠ) prvý prietokový cytometer Beckton
Dickinson FACScalibur. Tento cytometer sa na ústave využíval na analýzu ľudských,
živočíšnych aj rastlinných buniek. Takéto použitie prístroja nie je ideálne, pretože odlišné typy
materiálu majú odlišné vlastnosti, napr. suspenzie jadier rastlinných buniek sú bohaté na
autofluoreskujúce chloroplasty alebo sekundárne metabolity rôznych vlastností, často takých,
ktoré vytvárajú koaguláty meraných častíc a následne zhoršujú kvalitu ďalších meraní.
V roku 2010, sa pristrojové vybavenie na ÚBEV PF UPJŠ rozrástlo o prietokový cytometer
Partec (dnes Sysmex) CyFlow ML, ktorý je koncepčne jednoduchší a určený na analýzu
rastlinného materiálu. Obidva prístroje sa začali používať výlučne v spojení s určitým typom
vzoriek, FACScalibur na analýzu ľudských a CyFlow ML na analýzu rastlinných buniek.
So zriadením samostatných laboratórií prietokovej cytometrie, sa prietoková cytometria
(flow cytometry, FCM) čoraz viac využívala vo výskume rôznych pracovných skupín na ÚBEV
PF UPJŠ, čo sa odzrkadlilo aj v tématickom posune zadávaných záverečných prác študentov.
Teoretické a praktické témy z prietokovej cytometrie, si kvôli záujmu študentov a potrebe
intenzívne využívať tieto laboratóriá a ich vybavenie, našli cestu do výučbového procesu
viacerých predmetov.
Na Katedre botaniky ÚBEV PF UPJŠ je téma prietokovej cytometrie a jej aplikácií
vyučovaná už takmer dve dekády v rámci predmetov Taxonómia rastlín a Seminárov
k záverečným magisterským prácam. Základnou odporúčanou literatúrou pre študentov bola
spočiatku dizertačná práca Jana Sudu (2004), An employment of flow cytometry into plant
biosystematics, a neskôr cudzojazyčná učebnica Flow Cytometry with Plant Cells s podtitulom
Analysis of Genes, Chromosomes and Genomes od editorov Jaroslav Doležel, Johann
Greilhuber a Jan Suda (2007). Pokrok vo využívaní prietokovej cytometrie za poslednú dekádu
viedol čiastočne ku aktuálizácii teoretických tém vo výučbe. Praktická práca študentov
v laboratóriách zasa preukázala potrebu tvorby praktických manuálov pre prácu na
prietokovom cytometri, ako aj aktualizáciu spočiatku zavedených protokolov. To vyústilo do
prípravy tohto výučbového textu.
Tieto skriptá sú určené každému so záujmom o využitie prietokovej cytometrie
v rastlinných vedách. Predstavujú princíp prietokovej cytometrie, jej praktické využitie pri
určení obsahu DNA v bunkových jadrách rastlinného materiálu a následnú aplikáciu tohto
3

parametra v základnom botanickom výskume. Počas výučby sa preukázalo, že študentom
chýbajú informácie o prietokovom cytometri na ktorom pracujú, preto je záverečná kapitola
venovaná opisu prietokového cytometra, Partec (Sysmex) CyFlow ML, ktorý je umiestnený
v Laboratóriu prietokovej cytometrie ÚBEV PF UPJŠ. Skriptá by mali byť nápomocné
študentom pri štúdiu botanických vedných disciplín, ako sú systematika, ekológia a evolúcia
rastlín, cytogenetika a karyológia, ale predovšetkým tým študentom, ktorí budú vypracovávať
záverečné práce s experimentálnym využitím prietokovej cytometrie, zvlášť na katedrách
ÚBEV PF UPJŠ.
Vladislav Kolarčik, Košice, 28.10.2021
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Úvod
Prietoková cytometria je diagnostická a výskumná technika, ktorá umožňuje rýchlu
analýzu buniek, jadier a organel rastlín a živočíchov. Pôvodne vyvinutá ako diagnostická
technika pre analýzu v biomedicínskom výskume, si prietoková cytometria našla široké
uplatnenie v rastlinných vedách až po roku 1983, kedy Galbraith a kolektív vyvinuli prípravu
vzoriek pomocou metódy homogenizácie rastlinných pletív sekaním žiletkou vo vhodnom
fyziologickom roztoku v Petriho miske. Táto jednoduchá technická inovácia viedla
ku skvalitneniu prípravy len jedného typu vzoriek – suspenzií bunkových jadier. Takéto vzorky
však boli vhodné na určenie obsahu DNA v jadrách, zvýšila sa presnosť a opakovateľnosť
meraní. Od roku 1983 sa prietoková cytometria stala súčasťou mnohých laboratórií zameraných
na štúdium systematiky, evolúcie a ekológie rastlín, kde je znalosť obsahu DNA buniek
organizmu základnou biologickou informáciou. Obsah DNA v nereplikujúcej sa bunke je
dôležitý parameter organizmu. Akékoľvek množstvo DNA vyžaduje určitý priestor na jej
„uskladnenie“ v bunkovom jadre, a zároveň, pomer objemu jadra a cytoplazmy sa musí
zachovať v úzkych medziach pre správne fungovanie bunkových metabolických procesov.
Obsah DNA v jadrách buniek má tak výrazny dopad na biologické procesy na rôznych
úrovniach, od buniek až po celé organizmy, ich spoločenstvá a celé ekosystémy.
Informácia o obsahu DNA bunkového jadra ďaleko presahuje jej využitie iba ako jednej
zo základných charakteristík živého organizmu. Jej znalosť a presnosť s akou bola určená, je
nutným predpokladom pre správnu interpretáciu rôznych analýz v moderných „omics“
štúdiách, v metabolomike, proteomike, transkriptomike alebo genomike. Napríklad, moderné
sekvenačné technológie (Next generation sequencing, NGS) umožňujú detailné štúdium
genómu organizmov v nebývalej miere a poskytujú bezprecedentne nové informácie o
organizácii, funkcii a evolúcii genómu. Plánovanie a postup prípravy DNA knižníc pre NGS
vyžadujú znalosť obsahu jadrovej DNA organizmu, ten je v rastlinách extrémne variabilný,
v rozmedzi 0,0624–152,23 pg (pikogram) na jednu sadu chromozómov, čo predstavuje takmer
2,5-tisíc násobný rozdiel.
Obsah DNA v jadre buniek je možné zistiť aj priamo zo sekvenačných dát. Avšak súčasné
NGS technológie sú založené na sekvenácií miriád krátkych úsekov DNA, a preto nie sú
schopné správne odhadnúť množstvo DNA v jadrách buniek rastlín (a aj iných organizmov)
kvôli častej a prirodzenej prítomnosti vysokého množstva opakujúcich sa repetitívnych
sekvencií. Častá polyploidizácia v rastlinách naviac znásobuje tento problém. Opakovane sa
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preukazuje, že odhad pre obsah DNA založený na NGS technológiách je nižší oproti odhadom
získaným pomocou prietokovej cytometrie. Úspech štúdií vychádzajúcich z komparatívnej
sekvenácie väčšieho množstva jedincov (napr. v populačnej genetike) pritom záleží na kvalite
prvotného referenčného genómu. Čím je presnejšia „kompletná“ sekvencia referenčného
genómu, tým sú presnejšie výsledky takýchto štúdií.
V porovnávacích transkriptomických štúdiách cytotypovo odlišných organizmov je
„celkový“ transkript normalizovaný, teda prepočítaný na ploidnú úroveň organizmu (diploid
obsahuje dve sady chromozómov, tetraploid štyri). Zdanlivo vyriešený problém je však
zložitejší v polysomatických rastlinách, ktoré majú pletivá jedného jedinca s rôznym obsahom
cytotypovo odlišných buniek (2C bunky s dvoma sadami chromozómov, 4C so štyrmi).
Niektoré druhy rastlín môžu obsahovať vo vysokom zastúpení 2C–512C bunky v jednom type
pletiva! Pilotný skríning, kvantifikácia a separácia buniek rôznych ploidných úrovní pred
určením transkriptómu sú nutným predpokladom pre zvýšenie presností transkriptomických
štúdií.
Prietoková cytometria určená na analýzu obsahu DNA je vo vyššie spomenutých prípadoch
metódou prvej voľby. Jej význam narastá v porovnaní s konkurenčnými technológiami. Je
nedostižná v rýchlosti, presnosti, opakovateľnosti meraní a nízkej cene. Prietoková cytometria
sa stala štandardným nástrojom v laboratóriách zameraných na biologicko-ekologický výskum.
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1. História a princíp prietokovej cytometrie
Vývoj prietokovej cytometrie ako biomedicínskeho laboratórneho nástroja
Prietoková cytometria je efektívny biomedicínsky nástroj, ktorý umožňuje vyhodnotiť
vybrané parametre štatisticky významného množstva častíc, buniek, jadier a organel v relatívne
krátkom čase. Moderné multiparametrické prietokové cytometre umožňujú vďaka vývoju
v elektronike a informatike analyzovať až 10–20 parametrov naraz pre 10 000–100 000 častíc
za sekundu meracieho času. Nesporná prednosť tejto technológie je schopnosť analyzovať
častice jednotlivo, čo umožňuje detekciu subpopulácií častíc v minoritnom zastúpení až
1/100 000. Výhodou prietokovej cytometrie je aj nedeštruktívny prístup k biologickému
materiálu, pretože na jeho analýzu je potrebná len veľmi malá vzorka.
Prietokový cytometer je nástroj, ktorý kombinuje výhody mikroskopu a biochemickej
analýzy na úrovni celých častíc (napr. buniek). To znamená, že FCM analýza vlastností
jednotlivých zložiek častice (bunky) je za jej limitmi. Inými slovami povedané, pomocou
prietokového cytometra sme schopní detekovať signál pochádzajúci z častice ako celku (napr.
celej bunky). Do istej miery je to kompromis, rýchla analýza veľkého množstva častíc za cenu
nižšej kvality dát. Vo väčšine prípadov je však cena kompromisu veľmi malá alebo dokonca
nulová. Vývoj prietokových cytometrov napredoval postupne s vývojom fyzikálnych
a chemických vied ako sú fotometria, spektrometria a fluorometria a s ohromným rozvojom
v oblasti elektroniky a informatiky na konci 20. a začiatkom 21. storočia.
Počiatky prietokovej cytometrie sa spájajú s vývinom prvých cytometrických metód a
siahajú na začiatok 20. storočia. Ako prerekvizita poslúžil vývoj fotografie a jej uplatnenie pri
tvorbe záznamov z mikroskopických pozorovaní v 19. storočí. Začiatky cytometrie boli
z dnešného pohľadu veľmi triviálne. Cytometria bola limitovaná na „meranie“ morfologických
vlastností celých buniek a ich organel, ako sú ich počet a veľkosť. Až s vývojom
histochemických

metód

a uplatnením

spektroskopie

v chémii,

došlo

k rozvoju

mikrospektrofotometrie v biológii a meraniu jednak vnútorných optických vlastností buniek
a vnútrobunkových organel a štruktúr alebo farbív viažúcich sa k rôznym komponentom
buniek. Prvé mikrospektrofotometre boli jednoduché nástroje, pozostávajúce z mikroskopu,
v ktorého optickej rovine bola „clona“ s apertúrou o veľkosti bunky prepúšťajúca optický
signál jednotlivých buniek do fotodetektora. Posunom preparátu voči apertúre clony bolo
možné odmerať jednotlivé bunky postupne jednu za druhou.
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Praktické klinické využitie cytometrie limitovala časová náročnosť a potreba zberu údajov
pre vysoký počet buniek. Malým krokom vpred bolo navrhnutie zariadenia „Cytoanalyzer“ na
začiatku druhej polovice 20. storočia. Toto zariadenie vychádzajúce z mikroskopu malo slúžiť
na automatické vyhodnotenie veľkosti a denzity bunkových jadier v cytologickej diagnostike
rakovinového ochorenia krčka maternice, čo umožnilo rýchle vyhodnotenie buniek a rozlíšenie
medzi zdravými a malígnymi bunkami. Cytoanalyzer nebol vhodný na klinické použitie, ale
demonštroval schopnosti automatických zariadení v cytológii v dostatočnej miere na to, aby
bol vývin podobných prístrojov aj naďalej podporovaný.
Posúvanie preparátu oproti analyzátoru ako technický princíp skenovania jednotlivých
buniek bol neefektívny, pomalý a náchylný na chyby. V tom čase už boli známe pokusy
o počítanie buniek, ktoré boli počas analýzy unášané v prúde kvapaliny, ale až motivácia
armády Spojených štátov amerických počas druhej svetovej vojny vývinúť zariadenia na
detekciu baktérií v aerosóle znamenala pokrok vedúci k vzniku prvého prietokového cytometra.
Gucker a kolektív (1947) vyvinuli zariadenie, v ktorom bola biologická vzorka v podobe
aerosólu vstreknutá do unášacieho (flow) prúdu vzduchu, prúdiaceho v ohniskovej rovine
mikroskopu na tmavom pozadí. Tento prístroj predstavuje prvý prietokový cytometer a stal sa
vzorom pre vývoj cytometrov vhodných na počítanie krvných buniek v soľnom roztoku. Všetky
tieto zariadenia mali ďaleko od ideálu, ale predstavovali prvé prístroje, ktoré boli koncepčne
takmer identické s dnešnými modernými prietokovými cytometrami.
S nástupom a následným vývojom fluorescenčnej mikroskopie, ktorá umožnila hodnotiť
intenzitu emitovaného žiarenia na tmavom pozadí, sa otvorili nové obzory aj vo vývoji
cytometrie. Nájdenie vhodných fluorescenčných farbív, ako je napr. fluoresceín a ich použitie
na značenie protilátok, umožnilo v oveľa lepšej miere odlíšiť značené objekty od
autofluorescencie okolitých štruktúr a pozadia. Pre rozvoj prietokovej cytometrie v takej
podobe, v akej ju poznáme dnes, mal význam vývoj zariadenia na rozlíšenie a počítanie
fluorescenčne farbených buniek v hematológii.
Limitujúcim faktorom bola výpočtová technika, ktorá v tom čase nemala kapacitu na
automatické spracovanie získaného množstva údajov. Ďalší pokrok preto nastal pri vývoji
vlastného zariadenia firmou IBM (International Business Machines, USA). Vývojový program
viedol Louis Kamentsky. Na základe štúdia patologických vlastností rakovinových buniek
krčka maternice a mikrospektrofotometrie, zostrojil prietokový cytometer, ktorý bol schopný
meraním viditeľných vlnových dĺžok odhadnúť veľkosť buniek a meraním absorbcie v oblasti
UV (260 nm) určiť obsah nukleových kyselín. Takéto zariadenie doplnené o špecializovaný
softvér bolo schopné merať naraz štyri bunkové parametre.
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Prvý komerčný cytometer bol zostavený na začiatku 70-tych rokov 20. storočia (Hemalog
D, Technicon Corporation, USA). Slúžil na diferenciálnu analýzu leukocytov. Aj keď tento
prístroj bol kvalitatívne porovnateľný s vtedajšími zariadeniami na diferenciálnu analýzu
leukocytov v hematológii založenými na obrazovej analýze, nedôvera v prietokovú cytometriu,
ktorá predstavovala neoverenú novinku v hematológii, spomalila jej nástup ako štandardného
laboratórneho nástroja.
Jeden zo smerov pri vývoji prietokových cytometrov zohľadnil nedostatok prietokovej
cytometrie v schopnosti potvrdiť ďalšími optickými pozorovaniami, či rozlíšené subpopulácie
častíc skutočne zodpovedajú interpretácií ich optických signálov. Tento nedostatok bol
čiastočne vyriešený vývojom zariadení určených na separáciu buniek (z angl. cell sorter), ktoré
boli pridané k existujúcemu cytometru a slúžili na separovanie buniek s istými vlastnosťami.
V súčasnosti ďalej pokračuje vývoj rôznych typov cytometrov na báze prietokového
cytometra. Vysokocitlivé a rýchle kamerové systémy umožnili rozvoj obrazovej prietokovej
cytometrie (z angl. imaging flow cytometry). Kombinácia atómovej hmotnostnej spektrometrie
a prietokovej cytometrie viedli k vývoju hmotnostnej cytometrie (z angl. mass cytometry).
Vlastnosti častíc narúšajú elektrické pole v prúde unášacej kvapaliny, čo sa využíva v tzv.
impedancie flow cytometry. Vo všetkých týchto oblastiach naviac dochádza k miniaturizácii
zariadení a vývoju „on-the-chip“ technológií.
Prietoková cytometria v rastlinných vedách
Prietoková cytometria bola pôvodne vyvinutá pre potreby biomedicínskeho výskumu.
Zmena koncepcie skríningu buniek, posunu z časovo náročneho snímania buniek na
mikroskopických preparátoch k analýze ich optických vlastností počas rýchleho unášania
v prúde kvapaliny (presúvania buniek pod objektívom mikroskopu) a technologický pokrok vo
vývoji elektroniky a výpočtovej techniky viedli k výraznému pokroku v technickom vývoji
prietokovej cytometrie v 60-tych a 70-tych rokoch 20. storočia. Prietoková cytometria sa však
len pomaly presadzovala vo výbave laboratórií v rastlinnom výskume. Prekážkou bola
predovšetkým problematická príprava vzoriek, zvlášť uvoľnenie buniek z rastlinných pletív do
vhodného kvapalného roztoku, ktorý by mohol byť vstreknutý do prúdu unášacej kvapaliny.
Enzymatické alebo chemické natrávenie bunkových stien a uvoľnenie protoplastov buniek je
jedným z riešení, ale kvalita výsledkov ich FCM meraní nebola dostatočná. Čiastočne bol tento
problém vyriešený v roku 1983 použitím jednoduchej techniky na prípravu rastlinných vzoriek
– uvoľnenie obsahu buniek vo vhodnom pufri intenzívnym sekaním rastlinného pletiva čepeľou
skalpela alebo žiletky. Napriek tomu, že táto metóda neumožňuje FCM merania celých
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protoplastov, stala sa vhodnou a populárnou metódou na izoláciu bunkových jadier a určenie
obsahu jadrovej DNA. Posledné dekády preukázali, že prietoková metóda je nedostižná
v rýchlosti, cenovej dostupnosti a presnosti merania obsahu DNA v jadrách buniek. Preto tento
spôsob využitia prietokovej cytometrie v rastlinných vedách prevláda. Od roku 1983
s nástupom rýchlej izolácie bunkových jadier došlo k vývoju rôznych aplikácií a využitiu
určenia obsahu jadrovej DNA. Predovšetkým je to určenie absolútnej veľkosti genómu, angl.
genome size, určenie relatívnej veľkosti genómu vhodnej zväčša na determináciu ploidnej
úrovne rastlín, určenie reprodukčných spôsobov rastlín a odhad úrovne endopolyploidie.
Prehľad aplikácií, kde sa využíva prietoková cytometria v rastlinách, je uvedený v kapitole 2.
Princíp prietokovej cytometrie
Princíp prietokovej cytometrie tkvie v účelnej kombinácii mikroskopickej techniky
snímajúcej fluorescenčne „značené“ častice a technológie, ktorá veľmi rýchlo presúva častice
v prúde unášacej kvapaliny pred objektívom mikroskopu. Signál zaznamenaný z častíc je
prevedený do elektronickej podoby a simultánne vyhodnotený príslušným softvérom.
Nesmiernou výhodou je rýchle snímanie vysokého počtu častíc. Počas jedného merania
trvajúceho obyčajne 5 minút, je možné zaznamenať až 5 000 častíc (pri niektorých aplikáciach
až 20 000) a zaznamenať a vyhodnotiť jednotlivé, aj minoritne zastúpené, subpopulácie častíc.
Prietokový cytometer pozostáva z troch základných častí:
 fluidika
 optika
 elektronika
Fluidika predstavuje sústavu plastových hadičiek, spájajúcich (v nasledujúcom poradí)
prietokovú nádobu (zdroj) unášacej kvapaliny, skúmavku so vzorkou, prietokovú komôrku
(kyvetu) a odpadovú nádobu. Patrí sem aj okruh vzduchu začínajúci kompresorom, ktorý sa
využíva na vytvorenie tlaku v systéme fluidiky, i) tlak v nádobe (zdroj) unášacej kvapaliny, ii)
a tlak v skúmavke so vzorkou, ktorý je regulovaný pomocou piestovej pumpy.
Optika zahŕňa sústavu šošoviek (objektív), optických filtrov, ktoré slúžia na zber optických
signálov z meraných častíc počas FCM merania.
Elektronika je systém detektorov slúžiacich na zachytenie optických signálov a ich prevod
do digitálnej podoby. Súčasťou elektroniky je aj zdroj ionizujúceho žiarenia (laser), ktorý slúži
na excitáciu fluorescenčných farbív. Neyhnutnou súčasťou prietokového cytometra je aj počítač
s príslušným softvérom, ktorý umožňuje zobraziť digitálne signály vo vhodnej grafickej
podobe.
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Obrázok 1. Schématický nákres časti
prietokovej

kyvety

unášacej

kvapaliny

v mieste

vstupu

a injektovanej

suspenzie častíc do kyvety. V mieste, kde
dochádza k hydrodynamickému zaostreniu,
sú častice zoradené jedna za druhou, a to
umožňuje ich samostatnú analýzu.

Srdcom prietokového cytometra je prietoková komôrka, ktorou je štvorhranná kyveta
s vyfrézovaným kanálikom, kapilárou, ktorá má na priereze tvar elipsy (max. ~150 μm).
Vstupný injektor má postranné svorky, ktoré slúžia na držanie skúmavky so vzorkou počas
merania. Vo vrchnej časti sa nachádza tesniaci krúžok. Ten je podstatnou súčasťou injektora,
pretože utesňuje skúmavku, a tak umožňuje vyvinúť tlak na hladinu kvapalnej suspenzie častíc
v skúmavke. Tlak je vytvárany postupným vtláčaním vzduchu do skúmavky pomocou piestovej
pumpy (angl. syringe pump). Vyvinutý tlak v skúmavke vháňa suspenziu častíc do injektora
a následne do komôrky pred kapiláru kyvety, kde je suspenzia vstreknutá do prúdu unášacej
kvapaliny. Unášacia kvapalina je obdobne vtláčaná do systému fluidiky z nádoby (zdroja
unášacej kvapaliny) vytvorením tlaku na hladinu kvapaliny pomocou kompresora. Ten tiež
vtláča vzduch do piestovej pumpy, ktorá ho ďalej distribuuje do injektora. Tvar komôrky pred
kapilárou je kužeľovitý. Unášacia kvapalina prúdi v systéme veľmi rýchlo, a vďaka
kužeľovitému tvaru vstupu do kyvety, dochádza pred kapilárou k javu označovanom
ako hydrodynamické zaostrenie (fokusácia, Obr. 1). Rýchleší prúd unášacej kvapaliny strháva
analyzované častice jednotlivo, čo umožňuje zoradenie injektovaných častíc jednu za druhou
pred vstupom do kapiláry. Kapilára kyvety predstavuje miesto, kde dochádza k analýze
jednotlivých častíc. Tu sú jedna za druhou ožiarené lúčom svetelného zdroja (obyčajne laserom)
a následne emitovaný signál z častíc je uvoľnený do okolia, kde je zachytený optickou
sústavou. Po prechode kapilárou sú častice odvádzane v prúde kvapaliny do odpadovej nádoby.
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Obrázok 2. Absorpčné (prerušovná čiara) a emisné (plná oranžová plocha) spektrum na príklade fluorescenčného
farbiva propídium jodid (PI). Na excitáciu PI molekúl sa v prietokových cytometroch používa zelený laser
s vlnovou dĺžkou 532 nm. Zdroj: Fluorescence SpectraViewer: https://www.thermofisher.com/order/fluorescencespectraviewer/.

Optická sústava prietokového cytometra zachytáva signál emitovaný fluorescenčným
farbivom naviazaným špecificky na povrch alebo dovnútra vyhodnocovaných častíc. Ak sa
častica dostane k miestu snímania v kyvete, tak je ožiarená laserovým lúčom príslušnej vlnovej
dĺžky, ktorá spadá do absorpčného spektra fluorescenčnej chemickej látky (Obr. 2). Tým sa na
krátku dobu zvýši energetická hladina (excitácia) fluorescenčného farbiva, pričom sa hneď
vracia do pôvodného stavu a vyžiarená energia (emisia) v inej oblasti spektra (emisné spektrum
fluorescenčného farbiva, Obr. 2) je prepustená špecifickým optickým filtrom do detektora
elektronickej časti prietokového cytometra.
Elektronická sústava prietokového cytometra zachytáva, prevádza a znásobuje optický
signál do digitálnej, elektronickej podoby. Tieto signály sú vyhodnotené príslušným softvérom
a prezentované v grafickej podobe na monitore počítača. Softvér umožňuje výber ďalších
parametrov okrem fluorescencie aj rôzne nastavenia grafických výstupov, jednoparametrový
graf alebo dvojparametrový graf v rôznej kombinácii parametrov a škálovania na osiach grafov
(lineárna vs. logaritmická škála). Po ukončení meraní sú finálne záznamy uchovávané
v špeciálnom type súboru *.fsc (z angl. Flow Cytometry Standard file).
Príklad FCM záznamu vzorky suspenzie jadier – histogram
Pre správne pochopenie FCM záznamu z merania vzoriek pre určenie množstva jadrovej
DNA je potrebné pripomenúť, že bunky živého organizmu môžeme zachytiť počas prípravy
vzoriek v rôznych fázach bunkového cyklu (Obr. 3). Odlišné bunky majú iný obsah DNA,
v relatívnych hodnotách od 1,0 pre bunky v G0/G1 fáze, cez rôzne hodnoty medzi 1,0–2,0 pre
bunky v S fáze až po 2,0 pre bunky v G2 fáze bunkového cyklu.
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Obrázok 3. Schématicky nákres bunkového cyklu
a príslušný FCM histogram na príklade rastliny
s 2n = 10 chromozómami.
A) Počas S fázy dochádza k syntéze DNA
a zdvojnásobeniu obsahu DNA v jadre. Po úplnej
syntéze majú chromozómy dve chromatidy a táto
skupina buniek v G2 fáze dvojnásobné množstvo
DNA. K rozdeleniu chromatíd a prerozdeleniu
chromozómov do dcérskych buniek dochádza
v mitóze.
B) Na FCM histograme rozlíšime subpopuláciu
jadier v G0/G1 a v G2 fáze bunkového cyklu.

Jadrá analyzované pomocou prietokového cytometra vidíme na frekvenčnom FCM
histograme v podobe dvoch píkov (pre prípad endopolyploidie s viacerými píkmi pozri
kapitolu 6). Dominantný pík zodpovedá skupine jadier v G0/G1 fáze bunkového cyklu.
Z pohľadu obsahu DNA nie je možné odlíšiť jadrá v G0 od jadier v G1 fáze bunkového cyklu.
Druhý pík jadier v G2 fáze bunkového cyklu, ktoré sú v minoritnom zastúpení, nájdeme
v dvojnásobnej vzdialenosti od prvého dominantného píku. Medzi oboma píkmi môžme nájsť,
zvlášť pri mitoticky aktívnych pletivách, vo vyššom zastúpení ďalšie jadrá, v ktorých prebieha
syntéza DNA. Proporcia týchto troch skupín jadier sa môže rôzne meniť v závislosti od
rastlinnej skupiny a typu (pletiva, orgánu) rastlinného materiálu. Pri vyhodnocovaní zmesných
vzoriek jadier, ktoré majú minimálne dvojaký pôvod, je potrebné to mať stále na pamäti.
Zámena alebo zlá interpretácia píkov na FCM histograme vedie k nesprávnym výsledkom.
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2. Prietoková cytometria v rastlinných vedách. Analýza jadier,
chromozómov, chloroplastov, fytoplanktónu, génovej expresie
Pri vývoji prietokovej cytometrie v biomedicínskom výskume boli primárnym objektom
štúdia jadrá buniek. Rovnako tomu tak bolo aj pri prvých pokusoch o využitie prietokovej
cytometrie v rastlinných vedách. Elegantná a efektívna metóda izolácie jadier Galbraitha a kol.
(1983) a vývoj rozličných aplikácií umožnili rozšírenie prietokovej cytometrie a jej etablovanie
v laboratóriách špecializovaných na výskum genómu, fyziologických procesov v rastlinách
a mikroevolúcie rastlín. V rastlinných vedách dominuje využitie prietokovej cytometrie na
štúdium obsahu DNA v jadrách buniek. Presné určenie obsahu DNA v jadrách buniek je
predmetom viacerých aplikácií prietokovej cytometrie, určenie i) cytotypovej variability
prirodzených populácií a kultivovaných ekonomicky významných rastlín, ii) veľkosti genómu,
jednak ako dôležitého parametra rastlinných druhov, alebo ako prerekvizita potrebná pre
projekty „celogenómového“ sekvenovania, iii) úrovne endopolyploidie vo fyziologickom
výskume, a iv) reprodukčných spôsobov rastlín v biosystematickom alebo šľachtiteľskom
výskume.
Popri určení obsahu DNA, veľkosti genómu, je ďalšou významnou genomickou
charakteristikou akéhokoľvek organizmu pomer zastúpenia AT a GC bázových párov v DNA.
V tomto prípade je využitie prietokovej cytmetrie prvotnou voľbou. Podstatou tohto prístupu je
komparatívne fluorescenčné farbenie DNA pomocou interkalujúcich (napr. propídium jodid) a
bázovo špecifických fluorescenčných farbív, ktoré sa viažu na časti DNA bohaté na páry
adenín-tymín (AT, napr. DAPI – 4`,6-diamidino-2-phenylindole) alebo na páry guanín-cytozín
(GC, napr. 7-AAD –7-aminoactinomycin D). Porovnaním s celkovým obsahom DNA sme
schopní stanoviť podiel bázových párov v genóme.
Prietoková cytometria sa úspešne používa aj pri štúdiu bunkového cyklu a mitotickej
aktivity v pletivách. Štandardne sa stanovuje podiel buniek v G1,/G0 fáze bunkového cyklu,
ktoré v syntetickej S fáze prechádzajú do G2 fázy bunkového cyklu. Na tento účel sa aplikuje
dvojparametrická analýza, jeden parameter je obsah DNA, na jeho stanovenie sa používa
farbenie pomocou PI alebo DAPI, druhým je podiel buniek v S fáze, ktoré sú farbené 5-bromo2-deoxyuridínom (BrdU), čo je analóg tymidínu, ktorý sa počas syntézy inkorporuje do DNA.
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Obrázok 4. Schéma analýzy bunkového cyklu.
A) Dvojparametrický graf PI a BrdU fluorescencie
B) jednoparametrický histogram PI fluorescencie jadier buniek
analyzovaného pletiva s vyznačenými podielmi buniek v G1,/G0,
S a G2 fáze bunkového cyklu.

Dvojparametrická FCM analýza umožňuje identifikovať na bodovom grafe subpopuláciu jadier
v syntetickej S fáze bunkového cyklu (Obr. 4). Mitoticky vysoko aktívne bunky sú
predovšetkým

proliferujúce

bunky

rastových

vrcholov

rastlín

(meristematické

pletivá / meristémy). Analýza bunkového cyklu sa využíva pri výskume vplyvu cytotoxických,
alelopatických a genotoxických látok na bunkový rast v meristémoch alebo pri príprave vzoriek
pre štúdium chromozómov, kedy je potrebné synchronizovať bunkový cyklus v bunkách
pletiva na získanie potrebného množstva metafáznych chromozómov.
Prietoková cytometria umožňuje efektívnu separáciu mikroskopických častíc pomocou
metódy triedenia buniek (z angl. cell sorting) prostredníctvom zariadenia FACS (fluorescence
– activated cell sorter). Princíp metódy (Obr. 5) môžeme vysvetliť v troch bodoch: i)
zaznamenáme optické parametre záujmových častíc, ktoré chceme následne izolovať, ii) na
základe definovaného časového odstupu sú tieto častice izolované v mikroskopických
kvapôčkách unášacej kvapaliny, ktoré sú potom elektricky nabité, iii) v silnom elektrickom poli
sú nabité častice odklonené z hlavnej osi toku unášacieho prúdu a triedené do zberných
skúmaviek. Takto izolované častice je možné použiť v ďalších experimentoch a analýzach.
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Obrázok 5. Schéma triedenia častíc pomcoou
prietokovej cytometrie:
1. hydrodynamické zaostrenie
2. snímanie a charakteristika častíc
3.

tvorba

mikroskopických

kvapôčiek

obsahujúcich jednotlivé častice
4. elektrické nabitie častíc
5. odklon častíc v elektrickom poli
6. zber izolovaných častíc.

Peľové zrná sú jediné samostatné rastlinné štruktúry (po dozretí samostatne a spontánne
oddelené od materskej rastliny) o veľkosti jednotlivých buniek, a preto sú vhodné na analýzy
pomocou FCM. Nevýhodou klasických protokolov na testovanie viability peľu je časová
náročnosť mikroskopického vyhodnotenia vzoriek. Meranie optických vlastností desiatok
peľových zŕn za sekundu v prúde unášacej kvapaliny pomocou prietokového cytometra výrazne
znižuje testovací čas. Metóda prípravy vzoriek peľových zŕn na analýzu viability zahŕňa
farbenie pomocou dichlorodihydrofluorescein diacetate (H2DFDA), ktorý preniká do buniek
a stáva sa fluoreskujúcim až po oxidácií reaktívnymi formami kyslíka (reactive oxygen species,
ROS). ROS sú prítomné vo viabilných bunkách, a preto je ich možné rýchlo a spoľahlivo
odlíšiť od neviabilných peľových zŕn.
Uvoľnenie častíc z rastlinných pletív do kvapalnej suspenzie je podmienkou pre úspešné
použitie prietokovej cytometrie. Jedným riešením je použiť vo výskume voľné protoplasty, teda
celé bunky, zbavené bunkových stien. Príprava suspenzie voľných protoplastov je časovo
a technický náročná. Protoplasty sú zároveň pomerne veľké častice, ktoré ľahko podliehajú
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deštrukcii, na druhej strane je ich výhodou použitie v špecializovaných prípadoch. Izolácia
protoplastov je potrebná pri príprave suspenzie jadier na analýzu obsahu DNA v pletivách
bohatých na škrob (stonkové hľuzy Solanum tuberosum), fúzia protoplastov dvoch druhov je
metóda prípravy somatických hybridov a obsah sekundárnych metabolitov je možné
vyhodnotiť na úrovni buniek FCM analýzou protoplastov.
Aj v biotechnologických aplikáciach je možné využiť prietokovú cytometriu. In vitro
kultúry mikrospór sa používajú na získanie haploidných genotypov rastlín. V niektorých
rastlinách, napr. Brassica napus (Brassicaceae), je embryogénny potenciál indukovaných
mikrospór variabilný a čiastočne prediktívny. Indukované mikrospóry schopné embryogenézy
sú väčšie oproti ostatným bunkám a dajú sa odlíšiť a selektovať pomocou prietokovej
cytometrie.
Pomocou prietokovej cytometrie je možné analyzovať obsah sekundárnych metabolitov na
úrovni jednotlivých buniek, v izolovaných protoplastoch. Niektoré chemické látky, ktoré
rastliny môžu obsahovať, sú schopné autofluorescencie, iné je zas možné cielene fluorescenčne
značiť. FCM analýza preukázala, že medzi bunkami rastlinných pletív sú rozdiely v schopnosti
produkovať niektoré chemické látky. V biotechnologickom výskume môže mať zásadný
význam selekcia bunkových línií na základe FCM analýzy obsahu sekundárnych metabolitov.
Vhodné bunkové línie je možné následne izolovať a ďalej využiť v komerčnej produkcii.
Moderné metódy pri štúdiu chromozómov zahŕňajú aj prietokovú karyotypizáciu (flow
karyotyping).

Táto

metóda

umožňuje

identifikovať

jednotlivé

chromozómy

na

jednoparametrovom histograme alebo na dvojparametrovom bodovom grafe a kvantifikovať
ich veľkosť, prípadne ďalšie fluorescenčné parametre. Pri dvojparametrickej FCM analýze sa
obyčajne používajú DAPI fluorescenčné farbivo na farbenie celých chromozómov a fluorescein
isothiocyanate (FITC) značená GAA sonda, ktorá označuje mikrosatelitnú DNA na
chromozómoch. Jej abundancia na chromozómoch je rôzna, čo vedie k ich separácii na FCM
zázname prietokového cytometra s dvoma zdrojmi žiarenia o rôznych vlnových dĺžkach.
Jednotlivé chromozómy je možné ďalej izolovať a použiť na ďalší cytogenomický výskum,
napr. sekvenovanie DNA jednotlivých chromozómov.
Chloroplasty sú, okrem bunkového jadra, pravdepodobne najviac študované z organel
v rastlinnej bunke. Zabezpečujú fotosyntézu, kľúčový biologický proces živých systémov a
dajú sa ľahko uvoľniť do vhodného pufru pomocou mechanickej homogenizácie rastlinného
pletiva. V C4 rastlinách, napr. kukurica siata (Zea mays), je v listoch prítomná parenchymatická
pošva, ktorá obsahuje odlišné typy chloroplastov než v okolitom mezofyle. Primárnym
produktom fotosyntetickej fixácie CO2 je štvoruhlíkatá kyselina, kyselina oxaloctová (od toho
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pomenovanie C4). Pomocou prietokovej cytometrie je možné odlíšiť obidva typy
chloroplastov, mezofylové chloroplasty a chloroplasty parenchymatickej pošvy C4 rastlín.
Prietoková cytometria je vhodná aj na analýzu poškodenia chloroplastov vo výskume
fotosyntézy, napr. po experimentálnom pôsobení herbicídov.
Mnohé rastliny sú napádané patogénmi, vírusmi, baktériami, hubovými plesňami. Jednou
z možných aplikácií prietokovej cytometrie je detekcia viability patogénov. Využíva sa pritom
polopriepustnosť membrán živých buniek. Molekuly cFDA (carboxy fluorescein diacetate)
prenikajú do živých buniek a v nich sú hydrolyzované na fluorescenčný cF (carboxy
fluorescein). Naopak, molekula propídium jodidu nie je schopná prejsť cez membrány živých
buniek, a preto sa používa na odlíšenie populácie mŕtvych buniek. Dvojité farbenie
patogénnych buniek umožňuje ich spoľahlivé odlíšenie a ľahkú kvantifikáciu pomocou
prietokovej cytometrie. Imunofluorescenčná prietoková cytometria (IFCM) umožňuje rýchlu
analýzu vzoriek vopred inkubovaných s fluorescenčne značenými protilátkmi. IFCM umožňuje
napr. detekciu baktérií v extraktoch rastlinných pletív. Metóda je porovnateľná s klasickým
imunodetekčným testom ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay), ale má nespornú
výhodu v rýchlosti vyhodnotenia vzoriek.
Meranie optických vlastností častíc v prúde unášacej kvapaliny je jednou z inovácií, ktoré
viedli k úspechu prietokovej cytometrie. Preto je metóda vhodná zvlášť v environmentálnom
monitoringu na meranie takých častíc, buniek, jednobunkových organizmov, ktoré voľne žijú
v pelagiáli vôd, napr. v jazerách, moriach alebo dokonca odpadových vodách. Preto sa
prietoková cytometria využíva v algológii, resp. v analýze fytoplanktónu. Vodné prostredie
a v ňom voľne plávajúce alebo unášané mikroorganizmy predstavujú suspenziu častíc vhodnú
na FCM analýzu. Vzorkou je vodné prostredie a v nej sa vyskytujúce jednotlivé bunky alebo
kolónie fytoplanktónu. Prietokové cytometre určené na výskum fytoplanktónu sú špeciálne
upravené, pretože bunky fytoplanktónu typicky obsahujú autofluoreskujúci chlorofyl,
variabilita častíc je veľmi veľká a ich dĺžka môže podstatne presahovať šírku buniek. Cytometer
by mal byť upravený, tak aby umožnil dlhodobý záznam vzorky (v bežných cytometroch trvá
jeden záznam len 5-30 minút). Vo výskume fytoplanktónu sa používajú ponorné in situ
zariadenia s prietokovým cytometrom. Typickou aplikáciou prietokovej cytometrie je určenie
zloženia spoločenstiev fytoplanktónu vo vodnom stĺpci v oceánoch, moriach a jazerách.
Opakované merania v priebehu roka umožňujú študovať sezónne zmeny v štruktúre
a dynamike zmien spoločenstiev rias. Pomocou prietokovej cytometrie sa dá študovať aj
fotosyntetická účinnosť fotosyntetických reakčných centier v definovaných subpopuláciach
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fytoplanktónu v súvislosti so stresovou odpoveďou buniek na určité environmentálne faktory,
napr. zvýšené hodnoty železa v prostredí.
Fluorescenčné reportéry, ako je GFP (z angl. green fluorescence protein) umožňujú použiť
prietokovú cytometriu aj na vyhodnotenie génovej expresie v rastlinách. Efektívnym
nástrojom, ktorý umožňuje „dopraviť“ reportérovú DNA pre GFP do jadra buniek študovanej
rastliny, je tvorba transgénnych rastlín s použitím baktérie Agrobacterium tumefaciens. Tá je
schopná začleniť plazmidovú DNA do DNA príslušnej rastliny. Moderný prístup zahŕňa
využitie CRISPR/Cas technológie, kde Cas nukleáza je schopná s pomocou gRNA vytvoriť
zlom v DNA na želanom mieste a následne včleniť „ľubovoľný“ úsek DNA. Naviac pre účely
použitia prietokovej cytometrie je potrebné izolovať protoplasty buniek, ktoré sú schopné voľne
prúdiť v unášacej kvapaline. Pri expresii pozorovaného génu sa zároveň exprimuje aj GFP
reportér a to umožňuje vizualizáciu pomocou fluorescenčnej mikroskopie alebo vyhodnotenie
pomocou prietokovej cytometrie.
Vyššie uvedené príklady využitia prietokovej cytometrie v rastlinných vedách ilustrujú
rozmanitosť aplikácií tohoto analytického nástroja. S vývinom nových technológií (impedance
/ imaging / mass flow cytometry) a ich prienikom do špecifických vedných oblastí, sa spektrum
aplikácií prietokovej cytometrie v rastlinných vedách neustále rozširuje.
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3. Príprava vzoriek a určenie množstva jadrovej DNA
v rastlinných bunkách
Príprava vzorky – suspenzie voľných jadier
Rastlinné bunky majú pevnú bunkovú stenu a sú usporiadané do komplexných pletív.
Podmienkou úspešného prevedenia FCM analýzy je nutnosť uvoľniť jednotlivé bunky z pletiva
a pripraviť suspenziu jednotlivých buniek. Prietoková cytometria bola prvykrát použitá na
analýzu rastlinných buniek v roku 1973. Heller uvoľnil bunkové jadrá z fixovaného pletiva
pomocou enzýmov pektináza a pepsín. Jeho metóda bola pracná a časovo náročná.
Galbraith v roku 1983 použil odlišný metodický prístup, pri ktorom „mechanicky“ uvoľnil
jadrá z pletív sekaním rastlinného pletiva pomocou ostrej čepieľky žiletky (skalpelu) v Petriho
miske v malom množstve vhodného pufru (Obr. 6A). Táto metóda bola jednoduchá, rýchla,
finančne nenáročná, poskytovala dostatočnú kvalitu získaných jadier a bola použiteľná na
široké spektrum rastlín. Nie je prekvapujúce, že neskôr bola úspešne použitá aj na izoláciu
bunkových jadier z pletív živočíšnych organizmov, hmyzu, rýb i cicavcov.
Výber rastlinného materiálu a množstvo, z ktorého pripravíme suspenziu jadier závisí od
druhu rastliny, dostupnosti materiálu, jeho kvalite a účelu FCM. Obyčajne sú bunkové jadrá
izolované z listov z plochy ca. 1 cm2. Ak je kvalita listov horšia (staršie listy, suchý materiál)
je potrebné experimentálne testovať vhodné množstvo. Ak analyzujeme reprodukčné spôsoby
rastlín, analyzujeme jednotlivé semená, ich veľkosť je rôzna a závisí od rastlinného druhu. Pri
druhoch s veľkosťou semien približne 1 cm a viac, obyčajne použijeme na prípravu vzorky len
ich časť. Ak sú semená menšie, vzorku pripravíme z celého semena.
Suspenziu jadier je potrebné zbaviť veľkých zvyškov rastlinného pletiva prefiltrovaním
napr. cez nylonový filter a ofarbiť príslušným fluorescenčným farbivom (Obr. 6B). Obyčajne
postačuje 5–10 minútová inkubácia jadier v roztoku fluorescenčného farbiva, avšak
v niektorých prípadoch môže byť potrebné túto dobu predĺžiť až na niekoľko desiatok minút.
Vzorku následne analyzujeme pomocou prietokového cytometra (Obr. 6C) a vyhodnotíme
príslušným softvérom (Obr. 6D).
Pri príprave vzoriek na určenie obsahu DNA pomocou prietokovej cytometrie je potrebné
vybrať vhodný tlmiaci roztok, pufor, do ktorého uvoľníme bunkové jadrá. Rôzne laboratória
používajú viaceré pufre, ktoré sa dajú ľahko pripraviť z bežne dostupných chemických látok
a vody.
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Obrázok 6. Prietoková cytometria, postup prípravy vzorky a jej analýzy.
A) ľubovoľný rastlinný materiál je homogenizovaný sekaním žiletkou alebo skalpelom v malom množstve
stabilizujúceho roztoku za účelom uvoľnenia jadier z pletiva
B) suspenzia jadier je filtrovaná a ofarbená fluorescenčným farbivom
C) vzorky sú analyzované pomocou prietokového cytometra
D) signál z prietokového cytometra je vizualizovaný v grafickej podobe príslušným softvérom na obrazovke
počítača, softvér umožňuje komplexnú analýzu vzorky a archiváciu celého záznamu.

Najčastejšie používané pufre na izoláciu bunkových jadier sú uvedené v Tab. 1. Používajú
sa aj komerčné pufre priamo dodávané výrobcami prietokových cytometrov, ich zloženie však
nie je uvádzané. Výber pufru môže ovplyvniť kvalitu vzoriek a teda aj kvalitu meraní a
výsledkov, preto sa odporúča testovať viacero odlišných pufrov pri práci s novým typom
materiálu (s novými druhmi, s odlišnými orgánmi). Ak je to potrebné, pufre sa môžu
modifikovať ďalšími aditívami.
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Tabuľka 1. Prehľad niektorých nekomerčných pufrov na prípravu vzorky – suspenzie jadier.

Pufor

Zloženie

MgSO4

9,53 mM MgSO4.7H2O; 47,67 mM KCl; 4,77 mM HEPES; 6,48 mM DTT;
0,25% (v/v) Triton X-100; pH 8,0

LB01

15 mM Tris; 2 mM Na2EDTA; 0,5 mM spermín.4HCl; 80 mM KCl; 20 mM
NaCl; 15 mM β-merkaptoetanol; 0,1% (v/v) Triton X-100; pH 7,5

Otto

Otto I: 100 mM monohydrát kys. citrónovej; 0,5% (v/v), Tween 20 (pH ~ 2–3)
Otto II: 400 mM Na2PO4.12H2O (pH ~ 8–9)
Poznámka: pufre Otto I a Otto II sa používajú pri príprave vzorky v dvoch
krokoch, izolácia jadier prebieha v pufri Otto I, farbenie vzoriek v pufri Otto II

Tris.MgCl2 200 mM Tris; 4 mM MgCl2.6H2O; 0,5% (v/v) Triton X-100; pH 7,5
GPB

0,5 mM spermín.4HCl, 30 mM citrát sodný, 20 mM MOPS, 80 mM KCl, 20
mM NaCl, 0,5 % (v/v) Triton X-100, pH 7,0

WPB

0,2 M Tris.HCl, 4 mM MgCl2.6H2O, 2 mM EDTA Na2.2H2O, 86 mM NaCl, 10
mM Na₂S₂O₅, 1 % PVP-10, 1 % (v/v) Triton X-100, pH 7,5

Tlmiaci roztok, pufor, má obyčajne niekoľko zložiek:
 Organické tlmivé látky; MOPS (3-(N-morfolino)-propán sulfonová kyselina) alebo
Tris (Tris-(hydroxymetyl) aminometán), tieto látky slúžia na kontrolu pH (obyčajne
~ 7,0–8,0) a na stabilizáciu jadier.
 Neiónové detergenty; Tween 20 alebo Triton X-100, slúžia na uvoľnenie jadier
z pletív a zabraňujú tvorbe zhlukov jadier.
 Látky stabilizujúce chromatín; napr. MgCl2, MgSO4 alebo spermín.
 Chelátotvorné činidlá; môžu byť použité EDTA, citrát sodný (Na3C6H5O7), viažu
katióny a blokujú aktivitu DNAázy.
 Anorganické soli; NaCl, KCl, zabezpečujú vhodnú mieru koncentrácie solí v pufri.
Štandardne sa sa pri farbení jadier pridáva do pufrov, ako sú napr. Otto II alebo GPB,
antioxidant β-merkaptoetanol a naviac sa pridávajú látky ako PVP-40, ktoré viažu organické
produkty sekundárneho metabolizmu rastlín, a tak redukujú ich vplyv na kvalitu vzoriek. Ak je
cieľom štúdie len orientačné určenie obsahu DNA za účelom určenia ploidnej úrovne, General
purpose buffer (GPB) a kombinácia dvoch Otto I + Otto II pufrov obyčajne poskytuje
dostatočne kvalitné výsledky. Odporúčané je tiež použiť čerstvý pufor a uskladňovať ho po
dobu najviac niekoľkých týždňov. Použitie staršieho (a znehodnoteného) pufru môže viesť
k vysokej hodnote šumu na pozadí, a tým k zhoršeniu kvality meraní (Obr. 7).
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Obrázok 7. Použitie znehodnoteného pufru môže viesť k výraznému nárastu šumu na pozadí FCM záznamu. Šípky
označujú miesta na FCM záznamoch, kde došlo k neželanému nárastu šumu na pozadí pri použití znehodnoteného
pufru.
A) a B) FCM záznam vzorky pripravenej s čerstvým pufrom
C) a D) FCM záznam vzorky pripravenej so znehodnoteným, niekoľko týždňov starým pufrom.

Problémy spojené s prípravou vzoriek na FCM
V rastlinách môžeme nájsť množstvo rozličných chemických látok, sekundárnych
metabolitov, ktoré môžu mať nežiaduci efekt pri príprave a farbení vzoriek. Pri izolácií jadier
môžu byť problematické mucilaginózne látky, polysacharidy, ktoré zahusťujú suspenziu jadier
a spôsobujú jej slizovitú konzistenciu. To sťažuje filtráciu jadier a vyúsťuje do nízkych
výťažkov. Zvýšenie objemu pufru pri izolácií jadier, pridanie ďalšieho objemu po
mechanickom sekaní rastlinného materiálu alebo príprava vzoriek v ultrazvukovom vodnom
kúpeli, môžu čiastočne eliminovať problémy pri filtrácii vzoriek a aj zvýšiť výťažky
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izolovaných jadier. V určitých prípadoch, ak je napr. potrebné analyzovať obsah DNA v jadre
buniek pletív bohatých na zásobné produkty metabolizmu rastlín (škrob), je nevyhnutné zvoliť
časovo náročný a technicky komplikovaný postup izolácie jadier, kombinujúci izoláciu
protoplastov a ich lýzu za kontrolovaných podmienok.
Rastliny ďalej obsahujú široké spektrum sekundárnych metabolitov, ktoré môžu
interagovať s DNA alebo fluorescenčnými farbivami, a tak dvojakým spôsobom ovplyvniť
výsledok FCM meraní. Prítomnosť obidvoch typov látok sa prejavuje odlišným efektom na
FCM záznamoch:
 inhibítory farbenia; látky, ktoré blokujú naviazanie fluorescenčných farbív do
dvojzávitnice DNA
 promótory

farbenia;

látky,

ktoré

viažu

fluorescenčné

farbivá

alebo

autofluoreskujúce častice
V prvom prípade dochádza k redukcii intenzity fluorescencie jadier, čo sa prejaví v posune
píku na FCM histograme vľavo. V druhom prípade sa určitý podiel jadier objaví na histograme
viac vpravo (pík je zošikmený sprava).
Pri pilotných testoch na neznámom a novom rastlinnom materiály sa odporúča venovať
pozornosť potenciálnej prítomnosti sekundárnych metabolitov. Ten sa môže prejaviť zmenou
farby suspenzie jadier, jej zožltnutím až zhnednutím. Iným prejavom môže byť vznik
precipitátu, t.j. drobných vyzrážaných čiastočiek v suspenzii jadier.
Inhibičný alebo promočný efekt sekundárnych metabolitov sa dá odhaliť jednoduchým
testom. V tomto teste sa pripravia a zafarbia dve vzorky, jedna predstavuje suspenziu jadier
neznámej rastliny a referenčného štandardu (vzorka A), druhá je suspenziou len jadier
referenčného štandardu (vzorka B). Po krátkej inkubácii odmeriame najprv vzorku A (Obr. 8
histogram vľavo). Následne zmiešame vzorky A a B a meriame zmesnú vzorku A + B (Obr. 8
histogram vpravo). Inhibičný alebo promočný efekt preukážeme ak pozorujeme zmenu pomeru
píkov jadier neznámej rastliny a referenčného štandardu medzi oboma záznamami, resp.
prítomnosť dvoch píkov pre jadrá referenčného štandardu v zmesnej vzorke A + B.
Ak neznáma rastlina obsahuje látky viažuce sa na jadrá a ďalej viažuce fluorescenčné
farbivá mimo DNA alebo viažuce autofluoreskujúce častice, pozorujeme tzv „tannic acid
effect“. Na dvojparametrovom bodovom grafe (FL vs. SSC) môžeme pozorovať napravo od
skupiny jadier „chvost“ jadier s vyššou intenzitou fluorescencie.
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Obrázok 8. Príklad histogramov dokumentujúcich promočný efekt chemických látok prítomných v pletive
neznámej analyzovanej rastliny po pridaní externej samostatne pripravenej suspenzie jadier referenčného
štandardu. IRSA – pík jadier referenčného štandardu; IRSEX – pík jadier referenčného štandardu pridaného externe
do zmesnej vzorky; VA – pík jadier rastliny s neznámym obsahom DNA.

Ak preukážeme prítomnosť sekundárnych metabolitov v neznámej vzorke, odporúča sa
modifikovať použitý izolačný pufor, t.j. obohatiť ho o antioxidanty (β-merkaptoetanol) alebo
PVP-40. Riešením môže byť aj odlišný výber materiálu na izoláciu jadier (napr. korunné
lupienky, stonky, koreňové špičky). Samozrejmosťou by mala byť príprava vzoriek pri nízkych
teplotách, t.j. udržiavanie vzoriek a pufru na ľade pri príprave a farbení vzoriek. Jednou
z možností je aj zníženie intenzity sekania materiálu pri príprave vzoriek, ale len natoľko, aby
nedošlo k neúmernému zníženiu počtu získaných jadier (aspoň 5 000 meraných jadier).
Zníženie intenzity sekania vedie k zníženiu koncentrácie sekundárnych metabolitov vo vzorke.

Farbenie vzoriek
DNA v jadrách je farbená fluorescenčnými farbivami, najčastejšie sa používa farbivo
DAPI (4`,6-diamidino-2-fenylindol), ktoré sa špecificky viaže na oblasti DNA s vysokým
zastúpením AT bázovych párov. DAPI sa pridáva v koncentrácii 2–5 μg/ml suspenzie jadier.
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Obrázok 9: Efekt predĺženej inkubácie na
relatívnu veľkosť genómu v prípade
dvoch

odlišných

populácii

Sonchus

palustris. Plná saturácia fluorescenčného
farbiva

do

dvojzávitnice

DNA

sa

dosiahne až po 240 minútach (4 hodiny).
Údaje predstavujú priemer±sd.

Naopak na určenie absolútnej veľkosti genómu je potrebné použiť fluorescenčné farbivo, ktoré
sa špecificky a rovnomerne interkaluje do dvojzávitnice DNA, napr. propídium jodid (PI) alebo
etídium bromid (EB). Vo väčšine prípadov postačujú nižšie koncentrácie fluorescenčného
farbiva, 30–50 μg/ml suspenzie jadier. Obvykle je 5 až 10 minútová dĺžka inkubácie vzoriek
po pridaní fluoresenčného farbiva postačujúca. V niektorých prípadoch však môže byť
dynamika naviazania fluorescenčného farbiva do DNA spomalená, a preto je potrebné testovať
efekt dĺžky inkubácie na výsledné FCM merania (Obr. 9). Dynamika interkalácie
fluorescenčného farbiva do DNA závisí od použitého rastlinného materiálu a od koncentrácie
fluorescenčného farbiva.
Propídium jodid je obľúbené fluorescenčné farbivo, keďže sa môže využiť vo väčšine
prípadov použitia FCM. Ale výber DAPI sa preferuje všade tam, kde nám postačuje určiť
relatívny obsah DNA a tam, kde je potrebná vyššia presnosť meraní, t.j. s nízkym CV pre
jednotlivé píky na FCM histograme.
Vyhodnotenie FCM záznamov a výpočet obsahu DNA
Pri vyhodnotení FCM záznamu je potrebné odlíšiť a definovať jednotlivé subpopulácie
jadier. Tie sú viditeľné na FCM histograme ako píky. Štandardne je možné odlíšiť dominantné
píky pre jadrá referenčného štandardu so známym a študovanej rastliny s neznámym obsahom
DNA v G0/G1 fáze bunkového cyklu. Pre obidva typy rastlinného materiálu ďalej vidíme jadrá
v G2 fáze bunkového cyklu. Po ohraničení príslušných píkov G0/G1 jadier stanovíme základné
parametre, počet jadier, priemernú hodnotu relatívnej fluorescencie a koeficient variancie (CV).
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Obrázok 10. Príklad FCM histogramu
a jeho vyhodnotenie za účelom výpočtu
obsahu DNA v neznámej rastline. Pík 1
zodpovedá G0/G1 jadrám referenčného
štandardu, pík 2 G0/G1 jadrám neznámej
rastliny. Pík 3 nie je vo výpočte obsahu
DNA zohľadnený, zodpovedá G2 jadrám
referenčného štandardu (v dvojnásobnej
pozícii oproti G0/G1 jadrám).

Na účely určenia obsahu DNA postačí vyhodnotiť parametre pre jadrá v G0/G1 fáze bunkového
cyklu. Počet jadier poskytuje informáciu o veľkosti súboru častíc, z ktorého sú vypočítané
štatistické parametre, priemer a CV. Parameter CV udáva informáciu o rozptyle jadier okolo
priemernej hodnoty a je ukazovateľom kvality záznamu. Štandardne sú akceptované také
merania, kde CV hodnota pre píky G0/G1 jadier je < 5,0 %.
Obsah DNA v jadre buniek rastliny s neznámym obsahom DNA (vzorky) vypočítame
podľa nasladujúceho vzorca, kde IRS je skratka pre referenčný štandard:

Obsah DNA vzorky = Obsah DNA IRS × [

Priemerná hodnota píku G0 /G1 jadier vzorky
]
Priemerná hodnota píku G0 /G1 jadier IRS

Na Obr. 10 je zdokumentovaný príklad záznamu merania vzorky pomocou prietokového
cytometra. Merané boli spolu vzorka neznámej rastliny a referenčný štandard Solanum
lycopersicum so známym obsahom 1,96 pg DNA v jadrách buniek. Pri vyhodnotení sme
zaznamenali priemerné hodnoty píkov G0/G1 jadier neznámej vzorky (Mean = 162,63)
a referenčného štandardu S. lycopersicum (Mean = 103,28). Dosadením do vzorca sme
vypočítali, že obsah DNA neznámej vzorky je 3,09 pg.
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Základné odporúčania pri príprave vzoriek
Pri príprave vzoriek na ich analýzu pomocou prietokovej cytometrie je vhodné dodržať
nasledujúce odporúčania:
1. Testovanie viacerých pufrov je odporúčané. Na začiatok je vhodné použiť, WPB pufor
alebo kombináciu pufrov Otto I a Otto II.
2. Potrebné je empiricky si osvojiť optimálnu intenzitu sekania rastlinného materiálu pri
izolácií jadier. Vhodné je sekať s nižšou intenzitou a radšej väčšie množstvo materiálu.
3. Povinnosťou je interná štandardizácia.
4. Pre určenie veľkosti genómu je potrebné zvoliť interkalujúce fluorescenčné farbivo
(propídium jodid alebo etídium bromid) v dostatočnej koncentrácii pre plnú saturáciu
naviazania do DNA.
5. Vhodnejšie je zvoliť dvojkrokovú metódu pri príprave vzoriek, t.j. osobitný krok pre
izoláciu jadier a následné farbenie v druhom kroku.
6. Odporúča sa experimentálne testovať dĺžku inkubácie vzoriek po farbení.
7. Pozornosť by mala byť venovaná prítomnosti sekundárnych metabolitov v študovanom
druhu. Pri prejavoch ich prítomnosti je potrebné optimalizovať protokol prípravy vzoriek.
8. Pri príprave publikácie je potrebné uviesť všetky detaily použitého protokolu.
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4. Veľkosť genómu. Určenie ploidnej úrovne
Veľkosť genómu (angl. genome size) je základný biologický parameter organizmu
a charakterizuje množstvo DNA v jadre nereplikujúcej sa haploidnej bunky. Veľkosť genómu
je vyjadrená v absolútnych hodnotách, v pikogramoch (pg) alebo v megabázových pároch
(Mbp, 1 Mbp = 1 × 106 bp). Vzťah medzi týmito dvoma veličinami je vo všetkých organizmoch
konštantný a platí 1 pg = 978 Mbp.
Termín veľkosť genómu však bol v minulosti používaný v rôznom význame a je tomu tak
dodnes. Napr. veľkosť genómu môžeme označiť množstvo DNA v jadre nereplikujúcej sa
haploidnej bunky (holoploidný genóm), avšak rovnako môžeme použiť tento termín na
označenie množstva DNA, ktorú obsahuje jedna sada chromozómov (monoploidný genóm). Na
prvý pohľad sú obidva významy termínu v zásade totožné a je tomu skutočne tak v prípade
diploidných rastlín. Mnohé rastlinné druhy sú však polyploidné, obsahujú viac než dve sady
chromozómov v jadrách buniek. Postupne bola zadefinovaná terminológia pre označenie
veľkosti genómu v rôznych významoch. Preto je termín „veľkosť genómu“ doprevádzaný
spresňujúcim označením, napr. 2C veľkosť genómu alebo veľkosť genómu (2C hodnota).
Označenie C prvýkrát použil Swift (1950) a vychádza z anglického výrazu „constant“ pre
označenie konštantného množstva DNA, ktoré je charakteristické pre určitý genotyp. Veľkosť
genómu je v prehľadových prácach alebo v databázach vyjadrená v striktnom zmysle ako 1C
hodnota, holoploidná veľkosť genómu (n). Často, ale nie vždy správne je vypočítaná ako ½
hodnoty určenej FCM meraním obsahu DNA somatických buniek rastlín (2n). Z praktických
dôvodov sa však v rôznych štúdiách od tohto striktného významu upúšťa. Napríklad pre
triploidné (3x) rastliny, rozmnožujúce sa klonálne a netvoriace funkčné gaméty, alebo také,
ktoré majú nevyrovnanú meiózu (na samčej a samičej strane), nemá jednoduchý výpočet 1C
hodnoty význam, resp. môže byť nesprávne interpretovaný.
Bežne sa preto vo vedeckých prácach určí 2C hodnota veľkosti genómu, a takto sa aj
prezentuje. Pri polyploidoch je zväčša potrebné vyjadriť aj počet chromozómových sád (počet
„monoploidných genómov“). Veľkosť monoploidného genómu je potom vyjadrená ako 1Cx
hodnota. Tak napr. diploidná rastlina (2n = 2x), pre ktorú sme zistili v jadrách somatických
buniek množstvo DNA napr. 14,0 pg má veľkosť genómu 2C = 2Cx = 14,0 pg alebo 1C = 1Cx
= 7,0 pg. V prípade tetraploidnej rastliny (2n = 4x) s obsahom DNA v jadrách somatických
buniek napr. 20,0 pg by bola veľkosť genómu 2C = 4Cx = 20,0 pg alebo 1C = 2Cx = 10,0 pg.
Veľkosť monoploidného genómu (s jednou chromozómovou sadou) by bola 1Cx = 5,0 pg.
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Tabuľka 2. Základná terminológia používaná pre označenie veľkosti genómu.

Genóm

Monoploidný

Holoploidný

označenie pri vyjadrení počtu
chromozómov

X

N

termín pre obsah DNA

veľkosť genómu (genome size)

veľkosť genómu (genome size)

typ obsahu DNA

monoploidná veľkosť genómu
(monoploid genome size)

holoploidná veľkosť genómu
(holoploid genome size)

krátke označenie

Cx hodnota (Cx-value)

C hodnota (C-value)

krátke kvantifikujúce
označenie (vyjadrujúce počet)

1Cx, 2Cx, 3Cx, atď.

1C, 2C, 3C, atď.

Štandardizácia, typy štandardizácie a referenčné štandardy
Svetelné signály nesúce informáciu o optických vlastnostiach jadier sú elektronickými
zariadeniami cytometra prevedené do elektrického signálu a následne prezentované softvérom
v grafickej podobe. Hodnoty na FCM záznamoch (histogramy či dvojparametrové bodové
grafy) sú relatívne bez absolútnych jednotiek. Preto je pre výpočet absolútnej veľkosti genómu
rastlín, pre ktoré tento údaj nie je známy, potrebná štandardizácia. Štandardizácia si vyžaduje
použitie referenčného štandardu, t.j. rastliny, pre ktorú už poznáme presne veľkosť genómu.
Referenčný štandard je potrebné merať súbežne s neznámou vzorkou a na základe pomeru
intenzity fluorescencie jadier neznámej vzorky a referenčného štandardu, zistíme presnú
veľkosť genómu. Pre účely stanovenia absolútnej veľkosti genómu sa vyžaduje interná
štandardizácia, príprava suspenzie jadier referenčného štandardu a neznámej vzorky súčasne,
ich spoločná inkubácia, farbenie a meranie.
Pri štúdiu si môžeme vybrať jeden z troch typov štandardizácie:
 externá štandardizácia
 interná štandardizácia
 pseudointerná štandardizácia
Pri externej štandardizácii sú jadrá buniek neznámej rastliny a referenčného štandardu
izolované, farbené a analyzované osobitne. Obsah DNA je vypočítaný zo zaznamenaných
hodnôt pozícií píkov jadier buniek neznámej rastliny a referenčného štandardu na FCM
histogramoch. Tento prístup nie je vhodný pre určenie absolútnej veľkosti DNA. Aj pri
najväčšej snahe o kontrolu stability prípravy vzoriek a prietokového cytometra stále pretrvávajú
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minimálne posuny v podmienkach, pri akých sú vzorky pripravované (intenzita sekania,
farbenie, teplotné rozdiely pri príprave vzoriek, prítomnosť sekundárnych metabolitov a pod.)
a pri akých sú vzorky neznámej rastliny a referenčného štandardu merané (amplifikácia
fotonásobičov závislá na elektrickom napätí, účinnosť laseru závislá od teploty, a iné). Tieto
minimálne ale stále prítomné odlišnosti pri príprave a meraní vzoriek neznámej rastliny
a referenčného štandardu vedú k neželaným efektom a vyššej variabilite výsledných kalkulácií
obsahu DNA v priebehu celého experimentu. Externú štandardizáciu je možné použiť pri
prvotnom nastavení prietokového cytometra, pri hľadaní vhodného referenčného štandardu. Ak
sa z nejakého dôvodu nedá použiť interná štandardizácia, výsledky takých meraní sú vhodné
napr. na odhad ploidnej úrovne.
V prípade internej štandardizácie sú jadrá buniek neznámej rastliny a referenčného
štandardu od prvého kroku (izolácia jadier počas sekania pletív v pufri) až po meranie vzorky
pomocou prietokového cytometra neustále zmiešané. To znamená, že na obidva skupiny jadier
pôsobia tie isté podmienky pri príprave, pri farbení a obidva typy jadier sú merané pri tých
istých nastaveniach cytometra. Ak sú v neznámej rastline prítomné sekundárne metabolity, tie
rovnako pôsobia na obidva typy jadier, a preto je počas celého experimenu pomer medzi píkmi
týchto jadier na FCM histograme stály. Preto je interná štandardizácia jediná odporúčaná pre
presné určenie veľkosti genómu.
Pri pseudointernej štandardizácii sú jadrá neznámej vzorky a referenčného štandardu
izolované osobitne. V ďalšom kroku sú suspenzie jadier zmiešané a už spoločne farbené,
inkubované a merané. Takýto prístup môže byť zvolený napr. vtedy, keď je izolácia jadier
neznámej vzorky problematická (napr. obsahuje mucilaginózne látky). Až po získaní kvalitnej
suspenzie jadier sú následne pridané jadra referenčného štandardu. Ani tento spôsob
štandardizácie sa neodporúča aplikovať pri snahe o presné určenie veľkosti genómu.

Rastlinné referenčné štandardy
Referenčný štandard je organizmus (rastlina alebo živočích), ktorého veľkosť genómu je
dobre známa a má také vlastnosti, ktoré predurčujú takýto organizmus na rutinné FCM analýzy.
V publikácii je potrebné vždy uviesť použitý referenčný štandard a aj hodnotu jeho veľkosti
genómu, ktorá bola použitá pri kalkuláciach.
Vlastnosti referenčného štandardu by mali spĺňať tieto kritéria:
 Stabilita veľkosti genómu referenčnej rastliny musí byť garantovaná. Preto je
referenčná rastlina dobre známy a jednoznačne určený taxón bez akýchkoľvek
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pochybností o systematickej príslušnosti. Veľkosť genómu referenčného štandardu
musí byť konštantná, preto sú vylúčené druhy, kde je prítomná aneuploidia, Bchromozómy, sex chromozómy, spontánna polyploidizácia a pod. Preferované sú
referenčné druhy, ktoré sú množené ako čisté línie alebo klonálne (vegetatívne).
 Referenčná rastlina nesmie mať anatomické štruktúry, ktoré by mohli komplikovať
izoláciu jadier (napr. tuhé trichómy, inkrustované bunky, hrubú vrstvu kutikuly).
 Sekundárne metabolity sú v rastlinách takmer všadeprítomné, v rastline používanej
ako referenčný štandard by mali byť v minimálnom množstve. Preto druhy, ktoré
obsahujú vo veľkom množstve mucilaginózne látky, latex, škrob, polyfenoly a i. sú
vylúčené ako referenčné štandardy.
 Referenčný štandard musí byť ľahko dostupný a ľahko kultivovateľný. Semená
referenčných štandardov by mali mať vysokú klíčivosť a kultivácia by mala byť
úspešná pri štandardných podmienkách. Semená niektorých štandardov sú
dostupné na požiadanie v laboratóriách, kde sú inbredné línie dlhodobo udržiavané
(napr. Ústav experimentální botaniky AV ČR, Centrum strukturní a funkční
genomiky rostlin).
 Neodporúča sa používať komerčne dostupné fixované bunky alebo umelo
pripravené mikroguličky ako referenčné štandardy, pretože sa dajú použiť len
v prípade externej štandardizácie. Navyše kinetika naviazania fluorescenčného
farbiva je odlišná v nefixovanom a fixovanom jadre alebo v štrukturálne odlišných
mikroguličkách a chromatíne DNA.
 Pri izolácii jadier by mali byť výťažky z materiálu referenčného štandardu vysoké
a kvalitné. Pík jadier referenčného štandardu by mal mať nízke hodnoty CV
(< 3,0%). Tieto podmienky by mal referenčný štandard spĺňať po izolácii jeho
jadier vo viacerých typoch pufrov.
 Nevyhnutná je znalosť životného cyklu rastliny používanej ako referenčný štandard
a znalosť C-úrovne použitého pletiva (pracujem s gametofytom alebo sporofytom).
 Prítomnosť endopolyploidie v referenčnom druhu môže spôsobovať problémy pri
interpretácii výsledkov, preto sa neodporúča použiť endopolyploidné druhy ako
referenčné. Avšak skúsení operátori prietokového cytometra vedia správne
interpretovať aj FCM histogramy z meraní jadier endopolyploidných druhov.
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Tabuľka 3. Najčastejšie používané referenčné štandardy pre určenie veľkosti genómu. Uvedené sú ich veľkosti
genómu podľa originálnych publikácií (2C [pg]) a podľa prepočtov na základe sekvenovaného genómu Oryza
sativa subsp. sativa ‘Nipponbare’ (2C [pg] O.s.).

Druh

Kultivar / klon

2C [pg]

2C [pg] O.s.

Arabidopsis thaliana
Oryza sativa subsp. japonica
Raphanus sativus
Solanum lycopersicum
Glycine max
Solanum pseudocapsicum
Petunia hybrid
Bellis perennis
Zea mays
Pisum sativum
Pisum sativum
Agave americana
Secale cereale
Vicia faba
Allium cepa

ekotyp Columbia
‘Nipponbare’
‘Saxa’
‘Stupické polní tyčkové rané’
‘Polanka’
komerčný klon
‘PxPc6’
prirodzená populácia
‘CE-777’
‘Ctirad’
‘Kleine Rheinländerin’
‘Daňkovské’
‘Inovec’
‘Alice’

0,321
0,795
1,11
1,96
2,5
2,59
2,85
3,38
5,433
9,09
8,84
15,9
16,19
26,9
34,89

0,997
1,735
2,077
3,159
8,018
23,796
30,745

Amplifikácia signálu fotonásobičmi nie je pri prietokových cytometroch absolútne
lineárna. Neznáma rastlina by mala mať v ideálnom prípade veľkosť genómu v rozmedzí G0/G1
a G2 píkov referenčného štandardu. V žiadnom prípade by rozdiel medzi G0/G1 píkmi neznámej
vzorky a referenčného štandardu nemal presiahnuť troj- (max. štvor-) násobok. Preto je
v niektorých štúdiách potrebné vybrať viaceré referenčné štandardy. Na druhej strane,
minimálny rozdiel medzi G0/G1 píkmi neznámej vzorky a referenčného štandardu musí byť
taký, aby nedošlo k vzájomnému prekrytiu píkov. Vybrať vhodný referenčný štandard preto
musíme experimentálne. Pre minimálnu vzdialenosť medzi píkmi neznámej vzorky
a referenčného štandardu sa odporúča použiť vzorec nerovnosti:
|C1 – C2| > 0,02 × (CV%1 × C1 + CV%2 × C2)
C1 a C2 – priemerná hodnota kanálu na FCM histograme pre G0/G1 píky neznámej vzorky
a referenčného štandardu
CV%1 a CV%2 – hodnoty koeficientov pre G0/G1 píky neznámej vzorky a referenčného
štandardu
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Veľkosť genómu rastlín je extrémne variabilná veličina. Najmenšia veľkosť genómu bola
doteraz nameraná v Genlisea tuberosa (0,0624 pg; 1C hodnota) a najväčša v Paris japonica
(152,23 pg; 1C hodnota). Väčšina rastlín má však veľkosť genómu v rozmedzí 0,6 až 0,7 pg
(1C hodnota). Viaceré dostupné referenčné štandardy pokrývajú rozsah veľkostí genómu
väčšiny rastlín, a preto je pomerne ľahké vybrať vhodný referenčný štandard. Medzi bežne
používané referenčné druhy patria hospodárske, ekonomicky významné rastliny, Pisum
sativum, Zea mays, Glycine max, Solanum lycopersicum, modelový druh v genetike
Arabidopsis thaliana, ale aj obľúbené okrasné izbové rastliny, napr. Agave americana.
Kvalita FCM meraní
FCM merania na určenie veľkosti genómu musia spĺňať viaceré prísne kritéria. Dôraz sa
kladie na stabilitu opakovaní, čo je možné dosiahnuť vysokou kvalitou jednotlivých meraní.
Úlohu zohráva aj výber izolačného pufru, výber vhodného štandardu, technika prípravy
vzoriek, spôsob inkubácie vzoriek pred meraním a iné.
 Stabilita intenzity fluorescencie; intenzita fluorescencie musí byť stabilná po celú
dobu merania (kontrola je možná na dvojparametrovom bodovom grafe čas vs.
relatívna fluorescencia, Obr. 11). Akákoľvek fluktuácia v intenzite fluorescencie
počas merania sa prejaví na výslednom zázname, môže byť dôsledkom zmeny tlaku
v systéme, alebo dôsledkom elektronickej poruchy. Takéto merania je potrebné
z analýz vylúčiť, resp. vhodne vybrať subpopuláciu jadier na vyhodnotenie
merania.
 Dodržať minimálny počet meraných jadier; odporúča sa zaznamenať aspoň 5 000
jadier, bežnou praxou je meranie až 10 000 jadier. Obidva G0/G1 píky pre neznámu
vzorku a referenčný štandard by mali obsahovať aspoň 1 000–1 300 jadier.
 Parametre píkov; G0/G1 píky pre neznámu vzorku a referenčný štandard by mali
byť symetrické, nezošikmené napravo či naľavo, podiel zaznamenaných jadier v
G0/G1 píkoch neznámej vzorky a referenčného štandardu by sa mal blížiť k 1,0;
koeficient variancie (CV%) by mal byť pod hodnotou 5,0 %, ideálne pod 3,0 %.
V prípade prvých údajov o veľkosti genómu, a zvlášť pri problematickom
materiáli, môžu byť akceptované merania s CV mierne prekračujúcimi 5,0 %.
 Stabilita meraní prietokového cytometra je testovaná opakovanou prípravou a
meraním vzoriek analyzovanej rastliny. Odporúča sa opakovať FCM merania tej
istej rastliny aspoň trikrát, vždy v iný deň. Tento prístup nám poskytuje predstavu
o variabilite meraní (o „chybe“ prietokového cytometra). Pri správnom nastavení
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prietokového cytometra by rozdiely medzi krajnými hodnotami z opakovaní nemali
presiahnuť (2,0 %). V opačnom prípade extrémnu hodnotu ignorujeme a meranie
zopakujeme. Z opakovaných meraní je možné získať priemernú hodnotu, ktorá
predstavuje veľkosť genómu príslušnej rastliny. Pri časovo náročných štúdiach
a analýze desiatok až stoviek rastlín, výpočet priemernej hodnoty z viacerých
opakovaní zároveň kompenzuje náhodné denné fluktuácie v FCM meraniach.

Obrázok 11. Na výslednom FCM histograme (A) nie je badať náhodný posun v intenzite fluorescencie počas
merania (B), ktorý je pravdepodobne dôsledkom zmeny tlaku v systéme. Takáto technická chyba ale môže viesť
k nepresnému výpočtu veľkosti genómu.

Pri postupnom meraní jednotlivých vzoriek a zaznamenaní posunu vo veľkosti genómu
medzi dvoma vzorkami, sa na jeho jednoznačné preukázanie odporúča analyzovať zmesnú
vzorku pripravenú z materiálu oboch rastlín odlišných vo veľkosti genómu. Pri súčasnej
izolácii, farbení a meraní je zabezpečené, že podmienky prípravy vzorky sú úplne rovnaké pre
obidva typy jadier. Preukázanie dvoch píkov resp. dvojitého píku na FCM histograme z analýzy
takejto zmesnej vzorky sa považuje za dôkaz existencie rozdielu vo veľkosti genómu medzi
dvoma rastlinami (Obr. 12).
Veľkosť genómu a jej význam v rastlinách
Prejavy určitého množstva DNA v bunke sa označujú ako nukleotypický efekt (z angl.
nucleotypic effect). Istý obsah DNA v jadre si vyžaduje na jej uskladnenie dostatočne veľký
priestor, preto je veľkosť jadra bunky priamo závislá od množstva DNA v jej jadre. Na druhej
strane karyoplazmatický pomer, teda pomer objemu cytoplazmy k objemu jadra musí byť
pomerne stály, môže byť variabilný len v istej obmedzenej miere.
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Obrázok 12. Preukázanie 7,1 % rozdielu
vo veľkosti genómu medzi dvoma
rastlinami

(Vzorka 1

a Vzorka 2).

Pletivá oboch rastlín boli súčasne
pripravené

a analyzované

spolu

s referenčným štandardom (IRS).

Výrazne odchýlky v karyoplazmatickom pomere vedú k bunkovej nerovnováhe
a narušeniu bunkového metabolizmu. Preto sa variabilita vo veľkosti genómu rastlín prejavuje
na rôznych úrovniach predovšetkým na úrovni jadra, bunky, pletív aj celých rastlín, v
ich morfolgických, fyziologických, ale aj ekologických vlastnostiach.
Na bunkovej úrovni má veľkosť genómu vplyv nielen na veľkosť jadier a buniek, ale aj na
dĺžku bunkového cyklu, keďže syntéza určitého množstva DNA si vyžaduje dostatočne dlhý
čas. Rastliny s extrémne veľkými genómami sú často geofyty (rastová forma rastlín). Životnou
stratégiou geofytov je počas vegetačnej sezóny „predpripraviť“ orgány na nasledujúcu sezónu.
V rastových púčikoch špecializovaných orgánoch, ako sú cibule, podzemky a hľuzy, si vytvoria
bunky v dostatočnom množstve ku koncu vegetačnej sezóny. Následne na začiatku ďalšej
vegetačnej sezóny, v podmienkach dostatočného množstva vody, sú bunky ihneď schopné
extrémneho rastu, čo sa prejavuje rýchlym rastom celej rastliny. Známe geofyty v našich
podmienkach sú skoré jarné rastliny, hyacinty (rod Hyacinthus), tulipány (rod Tulipa), narcisy
(rod Narcissus).
Naopak, druhy s malými genómami potrebujú menej zdrojov a energie, čo sa prejavuje aj
v ekologických nárokoch rastlín. Nie je prekvapujúce, že rastliny s najmenším genómom sú
mäsožravé rastliny, ktoré rastú v environmentálnych podmienkach nedostatku fosforu a dusíka.
Podmienky s ekologicky limitovanými zdrojmi sa zároveň považujú za hybnú silu evolúcie a
umožňujú selekciu v prospech menších genómov.
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Určenie ploidnej úrovne rastlín na základe obsahu DNA v jadrách buniek
V jadrách buniek je DNA súčasťou chromatínu a jeho kondenzácia a špiralizácia počas
bunkového delenia vedie k vzniku dočasných štruktúr označovaných ako chromozómy. Druhy
rastlín (či živočíchov) sú vo všeobecnosti charakterizované stálym počtom chromozómov.
Haploidné bunky organizmu obsahujú v jadre jednu sadu chromozómov, tie sa navzájom líšia
morfologicky aj obsahom a kvalitou génov aj nekódujúcich úsekov. V diploidných bunkách
organizmu sú v jadre dve sady chromozómov, z každého chromozómu dve „kópie“, dva
homológy. Haploidné bunky, napr. gaméty s 5 chromozómami (základná chromozómová sada,
x = 5), môžeme označiť ako n = 1x = 5, diploidné, somatické bunky s 10 chromozómami ako
2n = 2x = 10. Medzi rastlinami často nájdeme aj druhy, ktoré majú v jadrách somatických
buniek 3 a viac chromozómových sád, triploidy 2n = 3x = 15, tetraploidy 2n = 4x = 20 alebo
pentaploidy 2n = 5x = 25, atď. Organizmy, ktorých somatické bunky majú viac ako dve
chromozómové sady, označujeme ako polyploidné (alebo polyploidy).
Analýzou obsahu DNA jednej rastliny ešte nie sme schopní jednoznačne určiť ploidnú
úroveň rastlín. Predpokladom je určenie počtu chromozómov klasickým a zdlhavým
mikroskopickým pozorovaním a počítaním metafáznych chromozómov. Pri analýze stoviek ba
až tisícov rastlín je však mikroskopické potvrdenie počtu chromozómov extrémne zdĺhavé.
Preto postačuje určiť počet chromozómov len v zlomku týchto rastlín a pre zvyšné rastliny určiť
ploidnú úroveň nepriamo, len na základe výsledkov z prietokovej cytometrie (Obr. 13). Pre
odlíšenie presného určenia ploidnej úrovne (mikroskopicky počítaním chromozómov) od
približného (na základe obsahu DNA) bol zavedený pojem DNA ploidná úroveň (z angl. DNA
ploidy level). Táto nepresnosť je kompenzovaná rýchlou analýzou veľkého počtu vzoriek
a obyčajne nijako neznižuje kvalitu výsledkov.
Analýzy určenia ploidnej úrovne ešte môžeme urýchliť meraním zmesných vzoriek (z angl.
bulked samples). Ak spoločne pripravíme dvojicu rastlín na súčasnú determináciu DNA
ploidnej úrovne, môžeme preukázať na FCM histograme jeden pík, ktorý svedčí o rovnakej
ploidnej úrovni oboch rastlín. Ak preukážeme prítomnosť dvoch píkov, je potrebné následne
obe vzorky analyzovať osobitne. Obyčajne sa odporúča analyzovať trojicu rastlín súčasne, ale
je možné zvýšiť počet rastlín v jednej zmesnej vzorke až na 10. Tento postup ušetrí
experimentálny čas aj vynaložené financie.
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Obrázok 13. Nepriame určenie ploidnej úrovne. Pre 114 vzoriek bolo určené množstvo DNA v bunkovom jadre.
Na grafe je možné rozlíšiť tri subpopulácie vzoriek. Pre tri vzorky (na grafe čiernou) bol určený počet
chromozómov 2n = 68 (4x). Na základe množstva DNA vieme odhadnúť počet chromozómov 2n ~ 34 (2x) pre
skupinu šiestich vzoriek s nižším obsahom DNA a 2n ~ 102 (6x) pre skupinu dvoch vzoriek s vyšším obsahom
DNA.

Pri príprave a meraniach zmesných vzoriek sa odporúča:
 Na začiatku je potrebné z viacerých populácií analyzovať každú rastlinu zvlášť
a uistiť sa, že jeden alebo druhý cytotyp v populáciách dominujú, alebo že obidva
cytotypy vieme do istej miery morfologicky odlíšiť. Ak tomu tak nie je, FCM
meranie zmesných vzoriek často preukáže prítomnosť viacerých cytotypov
a opakovanie separátnych meraní bude neúmerne časté.
 Preveriť, či rastlinný materiál, s ktorým pracujeme, je dostatočne kvalitný a vždy
poskytuje dostatok jadier na FCM analýzu. Ak sa napr. rozhodneme pre prípravu
a analýzu dvoch cytotypovo odlišných rastlín v zmesnej vzorke a z jednej z nich
nezískame voľné jadrá (staré listy, nedostatočná homogenizácia materiálu pri
izolácii jadier), tak zaznamenaním len jedného píku na FCM histograme, budeme
omylom považovať obe rastliny za cytotypovo identické.
 Overiť, že študovaný druh nie je polysomatický (pozri kapitolu 6), t.j. pletivo
obsahuje okrem buniek základnej ploidnej úrovne aj iné endopolyploidné bunky.
Cytotypovo odlišné polysomatické rastliny je potrebné analyzovať vždy separátne.
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Obrázok 14: Príklad určenia ploidnej úrovne materských rastlín (A, C) a ich peľu (B, D) v reprodukčnobiologickom výskume diploidných (A, B) a polyploidných (C, D) rastlín. Poznámka: Peľové zrno je komplexná
štruktúra krytosemenných rastlín, tvoria ho vegetatívna bunka a generatívna bunka, ktorá prechádza mitózou
a dáva vznik dvom spermatickým bunkám, ktoré sa podieľajú na dvojitom oplodnení (pozri aj kapitolu 5).

Určenie ploidnej úrovne jedincov cytotypovo variabilných rastlinných druhov má význam
predovšetkým v ekologicky a evolučne orientovaných štúdiách. Spôsob vzniku polyploidov,
zodpovedanie reprodukčno-biologických otázok v diploidno-polyploidných druhoch (Obr. 14),
mikroevolučné procesy v cytotypovo zmiešaných populáciách, sú len niektoré príklady štúdií,
kde rozsiahly skríning ploidnej úrovne rastlín je základnou prerekvizitou. Podobne je tomu aj
vo fyziológii rastlín pri riešení napr. problematiky sekudárneho metabolizmu cytotypovo
variabilných rastlín.
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5. Reprodukčné spôsoby, sexuálny a apomiktický spôsob
rozmnožovania rastlín. Flow cytometry seed screen
Reprodukcia rastlín, sexuálne a asexuálne rozmnožovanie
Životný cyklus rastlín sa vyvinul do podoby striedania dvoch generačných fáz, striedania
gametofytu a sporofytu. Obyčajne sa v prírode stretávame so sporofytmi rastlín (s výnimkou
machorastov), mohutnými mnohobunkovými telami cievnatých rastlín dominujúcich na
zemskom povrchu. Z pohľadu počtu chromozómov, majú bunky sporofytu neredukovaný
počet, t.j. v prípade diploidného organizmu dve sady chromozómov, v prípade tetraploidného
organizmu štyri sady chromozómov, atď. Gametofyt rastlín predstavuje redukovanú fázu v
životnom cykle rastlín. Bunky tela rastliny gametofytickej generácie majú vo svojich jadrách
redukovaný počet chromozómov, v prípade diploidného organizmu iba jednu chromozómovú
sadu (v prípade tetraploidného organizmu dve chromozómové sady). Gametofytická a
sporofytická generácia sú v životnom cykle rastlín ohraničené dvoma procesmi, redukčným
delením – meiózou a oplodnením – fertilizáciou. Pri redukčnom delení dochádza k vzniku
štyroch haploidných buniek z jednej materskej diploidnej bunky diploidného organizmu, ktoré
reprezentujú začiatok gametofytickej generácie v životnom cykle rastlín. Naopak, pri
oplodnení, dve gaméty s redukovaným počtom chromozómov splývajú a dávajú vznik
diploidnej zygóty, dochádza k obnoveniu neredukovanej sporofytickej generácie (prvá bunka
sporofytu je zygóta).
Rastliny sa môžu rozmnožovať dvoma základnými spôsobmi, sexuálne a asexuálne (pozri
Obr. 15). Pri sexuálnom spôsobe rozmnožovania dochádza najprv ku vzniku gametofytickej
generácie v procese meiózy. Počas meiózy dochádza k priblíženiu homologických
chromozómov, vzniku bivalentov, pričom počas tohoto tesného spojenia si homologické
chromozómy navzájom vymenia viaceré úseky DNA. Po tomto procese sa bivalenty rozpadajú,
dochádza k rozdeleniu chromatíd chromozómov v centromére a jednotlivé chromatidy putujú
do odlišných dcérskych haploidných buniek. Meióza preto zabezpečuje kvalitatívne
"premiešanie" genetickej informácie a vznik veľkého počtu variantov rôznych kombinácií alel
génov, čo je zdrojom evolučných inovácií v sexuálne sa rozmnožujúcich organizmoch. Funkčné
haploidné bunky sa môžu mitózou ďalej deliť a dať vznik mnohobunkovému telu napr.
machorastov. Pri krytosemenných rastlinách sa však jedna redukovaná bunka delí najviac
dvakrát na samčej strane a trikrát na samičej strane. Vznikajú samčí gametofyt, dvoj- alebo trojbunkové peľové zrno, a samičí gametofyt, sedembunkový zárodočný miešok (dvojica
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haploidných jadier splýva a dáva vznik diploidnej centrálnej bunke zárodočného mieška). Z
pohľadu procesu oplodnenia dve spermatické haploidné bunky reprezentujú hlavné časti
peľového zrna na samčej strane. Na samičej strane je to haploidná vajcová bunka a (obyčajne)
diploidná centrálna bunka zrelého zárodočného mieška. Počas oplodnenia dochádza k splynutiu
samčej spermatickej bunky a samičej vajcovej bunky, vzniká zygóta. Oplodnenie
krytosemenných rastlín je dvojité a okrem vzniku zygóty vzniká aj prvá bunka vyživovacieho
pletiva endospermu, a to tak, že splýva druhá spermatická bunka a diploidné jadro zárodočného
mieška. Počas sexuálneho rozmnožovania tak po oplodnení vzniká diploidná zygóta a
triploidná prvá bunka sekundárneho endospermu.
Dvojité oplodnenie v krytosemenných rastlinách je jedinečná charakteristika a vďaka
tomu, že vedie ku vzniku dvoch cytologicky odlišných pletív v semene, je využitá s pomocou
prietokovej cytometrie, v reprodukčno-biologickom výskume rastlín. Metóda sa označuje ako
flow cytometry seed screen (FCSS) a spočíva v určení ploidnej úrovne (obsahu jadrovej DNA)
buniek embrya a endospermu (Obr. 16). Pri zjednodušenom prístupe stačí určiť pomer (podiel)
obsahu jadrovej DNA v endosperme a embryu. Ak je však účelom štúdie presná rekonštrukcia
vzniku semien, je nevyhnutné poznať ploidnú úroveň buniek embrya a materskej rastliny. Pri
aplikácii FCSS je preto nutnosťou základná FCM analýza, skríning ploidnej úroveň rastlín,
z ktorých boli odobraté semená.
Analýza reprodukčných spôsobov krytosemenných rastlín pomocou prietokovej cytometrie
Príprava vzoriek na analýzu reprodukčných spôsobv pomocou FCM je rovnaká ako je
opísané v kapitole 3. Použitie internej štandardizácie je nevyhnutné na správnu determináciu
ploidnej úrovne buniek embrya a endospermu. Avšak pri použití interných štandardov s nízkou,
ale detekovateľnou úrovňou endopolyploidie, čo sú takmer všetky často používané štandardy,
A. thaliana, R. sativus, S. lycopersicum, G. max, S. pseudocapsicum, Z. mays a P. sativum,
existuje možnosť zámeny píkov 4C alebo aj 8C buniek interného štandardu s píkom 3C buniek
endospermu študovaných semien na FCM histogramoch. V takom prípade je preto potrebné
zvoliť časovo náročnú stratégiu osobitnej prípravy a analýzy vzorky na určenie ploidnej úrovne
embrya spolu s interným štandardom a vzorky embrya s endospermom bez interného
štandardu.
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Obrázok 15. Schématický nákres priebehu meiózy a oplodnenia v sexuálne (A) a asexuálne (B) sa rozmnožujúcom
druhu rodu Crataegus. Jedna sada chromozómov je označená symbolom D. Obsah DNA (2C hodnota) je vyjadrená
relatívne a predstavuje hodnotu 1,0 v diploidnom druhu pre DD genóm a v tetraploidnom druhu pre DDDD
genóm. Červeným je zvýraznená relatívna hodnota obsahu DNA pre genóm endospermu, čo je hodnota pomeru
obsahu DNA v jadrách buniek endospermu a embrya.

Obrázok 16. Príklady histogramov pre semená vzniknuté sexuálnym (A) a asexuálnym spôsobom (B). V prípade
B) vzniklo embryo partenogeneticky z vajcovej bunky neredukovaného apomeiotického zárodočného mieška
a endopserm po dvojitom oplodnení centrálneho jadra apomeiotického zárodočného mieška dvoma redukovanými
spermatickými bunkami.
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Rýchla analýza viacerých semien naraz (z angl. bulked samples) je užitočná jedine
v prípade, ak máme informáciu o vysokej uniformite vzniku potomstva a snažíme sa preukázať
zriedkavú apomixiu alebo zbytkovú sexualitu. V takýchto prípadoch môže príprava až piatich
semien naraz výrazne znížiť celkový čas analýz. Opäť nie je možné použiť túto metódu
v prípade, ak sú vznik potomstva a ploidná úroveň materských rastlín veľmi variabilné, a tiež
ak pracujeme s polysomatickým materiálom.
Pri asexuálnom rozmnožovaní je možné teoreticky rekonštruovať vznik semien pomocou
FCSS až v 20 odlišných prípadoch. Tri odlišné komponenty charakterizujú gametofytickú
apomixiu:
 Vznik neredukovaného zárodočného mieška; takéto zárodočné miešky vznikajú
buď zo somatických 2n buniek, proces sa označuje ako apospória alebo z materskej
bunky megaspór, v ktorej je meióza narušená a neprebehne – diplospória.
 Vývin embrya z neredukovanej vajcovej bunky bez oplodnenia; autonómny vznik
embrya sa označuje ako partenogenéza.
 Vznik funkčného vyživovacieho pletiva endospermu; autonómny vznik
endospermu bez oplodnenia alebo vznik endospermu po oplodnení jadra centrálnej
bunky zárodočného mieška jednou (alebo aj viacerými) spermatickou bunkou –
pseudogamia.
Ploidná úroveň embrya a endospermu vo všeobecnosti závisí predovšetkým od troch
faktorov:
 Či

je

zárodočný miešok

redukovaný

(meiotický)

alebo

neredukovaný

(apomeiotický)
 Či sú spermatické bunky redukované (meiotické) alebo neredukované
(apomeiotické)
 Či prebehne oplodnenie vajcovej bunky a/alebo centrálnej bunky zárodočného
mieška;

alternatívne

embryo

alebo

endosperm

vznikajú

autonómne

(partenogeneticky).
Pri sexuálnom rozmnožovaní v prípade diploidnej rastliny zaznamenávame na FCM
histogramoch typicky 2C embryo a 3C endosperm. Pomer obsahu DNA v jadrách endospermu
a embrya je 1,5. Akékoľvek odchýlky od tohto pomeru môžu naznačiť odchýlky od sexuálneho
vzniku semien. Pri apomikticky sa rozmnožujúcich diploidných rastlinách je vo väčšine
prípadov embryo opäť 2C, pretože vzniká z neredukovanej vajcovej bunky partenogeneticky.
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Endosperm je však vyššej ploidnej úrovne ≥4C. Napríklad pri apospórických pseudogamných
apomiktoch sa zárodočný miešok vyvíja z neredukovanej bunky nucela (bunka sporofytu)
a obsahuje tak 2C vajcovú bunku a typicky 4C centrálnu bunku. Vajcová bunka sa
partenogeneticky vyvíja na embryo, zárodok nového jedinca a opodnenie je redukované len na
splynutie jednej alebo často oboch spermatických buniek so 4C jadrom centrálnej bunky.
Spermatické bunky sú často redukované (1C), keďže meióza prebieha v mikrospórach
regulérne. Tento proces vedie k vzniku 6C endospermu (4C♀ + 1C♂ + 1C♂). Pomer obsahu
DNA v bunkách endospermu a embrya je 6C:2C, t.j. 3,0. Prehľad najčastejšie sa vyskytujúcich
spôsobov vzniku embrya a endospermu je uvedený v Tab 4.
Napriek tomu, že sexuálne vzniknuvšie embryo a endosperm majú typicky ploidné úrovne
2C:3C, je potrebné mať na pamäti, že takéto ploidné úrovne sú charakteristické pre druhy, ktoré
tvoria zárodočné miešky typu Polygonum. Tento typ má približne 75 % krytosemenných
rastlín, ale zvyšné druhy, ktoré sa rozmnožujú sexuálne majú iné zárodočné miešky. Napr.
druhy z radov Nymphaeales a Austrobaileyales majú v sexuálne vzniknutých semenách
diploidný endosperm, druhy z rodov Penaea (Penaeaceae), Plumbagella (Plumbaginaceae)
alebo Fritillaria (Liliaceae) dokonca až pentaploidný endosperm. V takomto prípade by sme
mohli chybne interpretovať vznik 5C endospermu ako dôsledok asexuálneho rozmnožovania.
Preto je potrebné si pri štúdiu nových druhov dôkladne naštudovať dostupnú literatúru,
a prípadne aj vykonať potrebné potvrdzujúce mikroskopické pozorovania resp. molekulárne
analýzy.
Pri snahe o preukázanie zbytkovej sexuality vo fakultatívne apomiktických druhoch treba
byť obozretný aj v prípade, ak sa ukáže, že pomer obsahu DNA embrya a endospermu je 2:3.
V prípade apomiktov môže zriedkavo absentovať fúzia polárnych jadier vo vyvíjajúcom sa
zárodočnom miešku. Výsledkom je zárodočný miešok, ktorý obsahuje 2C vajcovú bunku a 2C
centrálnu bunku zárodočného mieška (na príklade diploidnej rastliny). Po partenogenetickom
vývine vajcovej bunky na embryo (2C) a vzniku sekundárneho endospermu (3C) po oplodnení
centrálneho jadra jednou redukovanou 1C spermatickou bunkou je pomer obsahu DNA embrya
a endospermu rovnaký ako pri sexuálnom vzniku, t.j. 2C:3C.
Potrebné je mať na pamäti aj ďalšie úskalia. Bunky endospermu bývajú často
endopolyploidné (rody Leptorhabdos a Pedicularis), embryo môže byť oveľa menšie ako
pletivo endospermu (Anethum graveolens) alebo naopak (Crataegus subsphaerica), pri
niektorých druhoch rastlín nie je možné detekovať jadrá buniek plne vyvinutého endospermu,
pretože v závere vývinu prechádzajú programovanou bunkovou smrťou (v Hordeum vulgare).
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Tabuľka 4. Prehľad reprodukčných spôsobov krytosemenných rastlín. Uvedený je pomer priemernej relatívnej
fluorescencie G0/G1 jadier endospermu a embrya. Rozlíšený je meiotický (M) a apomeiotický (Apo) spôsob
vzniku samičej (♀, vajcovej bunky) a samčích (♂, spermatických buniek) pohlavných buniek. Uvedený je
sexuálny (Sex.) alebo partenogenetický (Parten.) vývin embrya, počet polárnych jadier zárodočného mieška (N
polar.) a počet spermatických buniek (N sperm.) podieľajúcich sa na vzniku endopsermu, ako aj ploidná úroveň
samičích a samčích (♀+♂) pohlavných buniek prispievajúcich k vzniku embrya a endospermu.

End /
Emb

♀

♂

Embryo N
origin
polar.

N
sperm.

embryo endosperm
♀+♂
♀+♂

6
5
4

M
M
M
Apo
M
M
Apo
Apo
Apo
M
Apo
Apo
M
Apo
Apo
M
M
M
Apo
Apo

Apo
Apo
Apo
Apo
M
M/Apo
M/Apo
Apo
M
M
M/Apo
M
M
Apo
M
Apo
M
Apo
M
Apo

Parten.
Parten.
Parten.
Parten.
Parten.
Parten.
Parten.
Parten.
Parten.
Parten.
Parten.
Sex.
Sex.
Sex.
Parten.
Sex.
Sex.
Sex.
Sex.
Sex.

2
2
2/2×1
2
1
2/2×1
2/2×1
2
1
1
2/2×1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1n+0n
1n+0n
1n+0n
2n+0n
1n+0n
1n+0n
2n+0n
2n+0n
2n+0n
1n+0n
2n+0n
2n+1n
1n+1n
2n+2n
2n+0n
1n+2n
1n+1n
1n+2n
2n+1n
2n+2n

3

2,5
2
1,67
1,5

1,33
1,0

2
1
2
2
2
1
2
1
2
1
1
2
2
2
1
2
1
1
1
1

2n+4n
1n+4n
2n+2n
4n+4n
2n+1n
1n+2n
4n+2n
2n+4n
4n+1n
1n+1n
2n+2n
4n+1n
2n+1n
4n+2n
2n+1n
2n+2n
1n+1n
1n+2n
2n+1n
2n+2n

Vo všetkých týchto prípadoch môže dôjsť k zámene alebo nesprávnej interpretácii FCM
výsledkov. Pomer množstva jadier na FCM zázname v prípade extrémnych rozdielov počtu
buniek embrya a endospermu v semene, môžeme upraviť opatrným vyrezaním časti, ktorá je
v neúmernom nadbytku. Ak je v semene veľké embryo a malé množstvo endospermu, opatrné
vyrezanie väčšej časti embrya pred prípravou vzorky pomôže rýchlejšie detekovať pík jadier
endospermu na FCM histograme.
Pri správnej praxi v použití FCSS je vždy vhodné časť semena (embrya aj endospermu)
odložiť na prípadné opakované použitie. Ak by sme zaznamenali neočakávaný výsledok,
opakovaná analýza obyčajne pomôže vysvetliť prvotný výsledok. Zriedkavo môže dôjsť
k vzniku dvoch embryí a dvoch pôvodom odlišných endospermov, ak sa pri fakultatívnych
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apospórickych apomiktoch vyvinie popri neredukovanom apospórickom zárodočnom miešku
aj redukovaný zárodočný miešok a následne dôjde k ich súčasnému oplodneniu.
Presnosť prietokového cytometra nie je absolútna, a preto je bežné, že pri FCSS meraniach
zaznamenáme malé výkyvy nameraných hodnôt od očakávaných. Preto je pri hodnotení
výsledkov FCSS meraní vhodné zaznamenať presné hodnoty pozície píkov (priemernej
relatívnej fluorescencie) pre bunky embrya a endospermu. To vedie k výpočtu presného
pomeru ich obsahu DNA. Vo viacerých prácach bolo preukázané, že tento pomer sa minimálne
ale predsa líši od očakávanej hodnoty 1,50 pre sexuálne vzniknuté semená. Hodnoty tohto
pomeru

1,61

a 1,82

v asymetricky

kompenzujúcich

alopolyploidoch

však

veľmi

pravdepodobne poukazujú na odchýlky od sexuálneho spôsobu rozmnožovania.
FCSS analýza semien sa používa v šľachtiteľských programoch na identifikáciu
apomiktických kultivarov. V evolučne orientovaných štúdiách je metóda vhodná na určenie
frekvencie asexuálnych genotypov v prirodzených populáciách, alebo na odhad úrovne
zbytkovej sexuality vo fakultatívne apomiktických druhoch. V biosystematike sa FCSS metóda
používa na základnú charakteristiku reprodukčných spôsobov rastlinných druhov.
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6. Endopolyploidia v rastlinných bunkách
Charakteristika endopolyploidie
Organizmy, ktorých somatické bunky majú viac ako dve chromozómové sady, označujeme
ako polyploidné alebo polyploidy. V takýchto prípadoch sú všetky somatické bunky jedinca
invariabilné v počte chromozómových sád (s výnimkou mála špecializovaných buniek).
V niektorých organizmoch je však rozšírený aj iný typ polyploidie – endopolyploidia.
Endopolyploidia označuje výskyt polyploidie v istej subpopulácii buniek v rámci pletív
a orgánov jedného jedinca. V endopolyploidnom pletive napr. diploidného organizmu nájdeme
okrem 2C buniek aj 4C a 8C bunky (prípadne aj bunky vyšších ploidných úrovní). Organizmy,
ktoré majú endopolyploidné bunky vo väčšine orgánov sa označujú ako polysomatické alebo
endopolyploidné. Obidva termíny sú prípustné a v literatúre sa používajú nekonzistentne.
Endopolyploidia sa vo všeobecnosti vyskytuje vo viacerých formách, resp. je výsledkom
odlišných procesov:
 Endomitóza; pri nej dochádza v S fáze bunkového cyklu jednorázovo alebo
opakovane k duplikácii genómu, v mitóze dôjde k separácii chromatíd, ale následne
absentuje karyokinéza aj cytokinéza, výsledkom endomitózy s jedným cyklom je
jedna bunka s dvojnásobným počtom chromozómov.
 Endoreduplikácia; pri nej dochádza v S fáze bunkového cyklu jednorázovo alebo
opakovane k duplikácii genómu, ďalej absentuje separácia chromatíd v mitóze,
karyokinéza a cytokinéza, výsledkom je bunka s dvojnásobným množstvom DNA
a rovnakým počtom tzv. polyténnych chromozómov.
 Čiastočná endoreplikácia (angl. partial endoreplication); je endoreduplikácia, počas
ktorej dochádza k duplikácii častí jednotlivých chromozómov.
 Fúzia buniek; nie je príčinou endopolyplidie v pravom slova zmysle, vyskytuje sa
pri vývine niektorých pletív, napr. endosperm niektorých nahosemenných rastlín.
Endopolyploidia je charakteristická pre viaceré eukaryotické organizmy, častá je napr. u
hmyzu a vo viacerých skupinách rastlín. Napríklad machorasty (Bryophyta) sú všeobecne
známa endopolyploidná skupina, kde takmer všetky doteraz analyzované druhy sú
endopolyploidné. Vytvárajú mnohobunkové telá v oboch fázach životného cyklu. Obidva,
mnohobunkový gametofyt aj sporofyt, sú endopolyploidné. Z výtrusných cievnatých rastlín sú
endopolyploidné len niektoré, napr. Osmunda cinnamomea, Todea barbara. Rovnako
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nahosemenné rastliny sú zriedka endopolyploidné, aj keď niektoré z pletív, ako napr. haploidný
endosperm v Cupressus sempervirens, môžu byť endopolyploidné predovšetkým vďaka fúzii
jadier. Medzi krytosemennými rastlinami nájdeme veľa čeľadí, ktoré zahŕňajú endopolyploidné
druhy, napr. čeľade Brassicaceae, Fabaceae alebo Solanaceae. Mnohé z endopolyploidných
druhov sú významné hospodárske plodiny, napr. Brassica oleracea, Raphanus sativus
(Brassicaceae), Pisum sativum, Glycine max (Fabaceae) alebo Solanum lycopersicum, S.
tuberosum (Solanaceae). Niektoré čeľade sú však veľmi chudobné na výskyt endopolyploidých
druhov, napr. Rosaceae alebo Asteraceae.

Hodnotenie endopolyploidie pomocou prietokovej cytometrie
Pri štúdiu endopolyploidizácie s

použitím prietokovej cytometrie je cieľom

charakterizovať v pletive proporcie buniek rôznych ploidných úrovní, ktoré sú reprezentované
subpopuláciami jadier na FCM histograme. Obyčajne sú rozdiely v relatívnej fluorescencii
medzi píkmi na abscise histogramu celočíselné násobky (s výnimkou čiastočnej
endoreplikácie). Jednotlivé píky a interpretácia histogramov je pomerne triviálna, ak suspenzia
jadier pochádza len z neznámej vzorky. Pre väčšinu prípadov preto nie je nutné, aby bol spolu
s neznámou rastlinou meraný aj referenčný štandard. Postup pri príprave vzoriek je rovnaký
ako je opísaný v kapitole 3. Vzorky pripravujeme s referenčným štandardom len vtedy, ak
očakávame vysokú variabilitu v zastúpení jadier jednotlivých ploidných úrovni a zároveň
vysoké zastúpenie endopolyploidných buniek v pletive. V extrémnych prípadoch môže dôjsť
až k absencii základnej ploidnej úrovne (napr. chýbajúce jadrá kategórie 2C v diploidnej
rastline). Interná štandardizácia je v takýchto prípadoch nevyhnutná na určenie ploidnej urovne
príslušných subpopulácii jadier (píkov na FCM histograme). Výber fluorescenčného farbiva je
ľubovoľný (interkalujúce PI alebo EB vs. AT/GC selektívne napr. DAPI).
Pri nastaveniach grafických okien pri FCM meraniach vzoriek určených na analýzu
endopolyploidie, zvolíme logaritmickú škálu. Tá umožňuje zobraziť viaceré kategórie jadier
naraz a odhaliť tak minoritne zastúpené ploidné úrovne. Nie vždy je to možné pri lineárnej škále
(pozri Obr. 17), kde nachádzame píky rôznych ploidných úrovni vždy v dvojnásobku oproti
najbližšiemu píku s nižšou ploidnou úrovňou. Naopak, pri logaritmickej škále sú píky pozdĺž
abscisy rozmiestnené v rovnomerných rozostupoch.
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Obrázok 17. Efekt nastavenia lineárnej (A) a logaritmickej škály na abscise (B) pri FCM meraniach
endopolyploidných rastlín.

Pri príprave vzoriek na FCM merania je vždy žiadúca optimalizácia protokolu, ale môže
byť problematická v niektorých rastlinách, a zvlášť pri určení úrovne endopolyploidie a jej
variability v rôznych orgánoch a pletivách rastlín. Napríklad zatiaľčo rovnaký protokol môže
byť dostatočne vhodný pre merania obsahu DNA v bunkách listov, stoniek alebo korunných
lupienkov, nemusí vždy viesť k rovnako kvalitným výsledkom pri izolátoch jadier z podzemkov
alebo hľúz (orgány bohaté na zásobné látky). Takéto vzorky majú často zvýšený šum na pozadí
a tiež píky so širšou základňou (vyššie hodnoty CV %). Množstvo šumu na pozadí FCM
záznamu môže viesť k zlým odhadom počtu jadier jednotlivých ploidných úrovni. Vysoká
úroveň šumu sa dá čiastočne odfiltrovať, a to odčítaním príslušných jadier lokalizovaných na
FCM histograme medzi jasne definovanými píkmi (Obr. 18). Suma týchto častíc a jej podiel z
celkového množstva hodnotených častíc zároveň udáva úroveň šumu na pozadí a môže byť
použitá ako indikátor kvality vzoriek.
Pri určení úrovne endopolyploidie pomocou FCM je potrebné, aby sme zaznamenali čo
najvyššie počty jadier, predovšetkým, aby sme jednoznačne preukázali prítomnosť minoritných
ploidných úrovní. Ak to nie je cieľom, tak je všeobecne akceptované, ak v najčastejšie sa
vyskytujúcej kategórii jadier (najvyšší pík) bolo zaznamenaných aspoň 1 000 jadier. Na to
obyčajne stačí záznam celkového počtu 3 000 jadier. Ak je viacero kategórií jadier približne
rovnako zastúpených je potrebné zaznamenať viac jadier, napr. 5 000.

49

Obrázok 18. Vyhodnotenie FCM záznamu na určenie úrovne endopolyploidie.
A) Definovanie hraníc píkov, regiónov (R) RN1–RN4 pre 2C–16C jadrá s príslušným počtom jadier a príľahlých
regiónov RN5–RN8, ktoré slúžia na odhad šumu na pozadí FCM záznamu.
B) Dvojparametrový graf, ktorý slúži na kontrolu stability relatívnej fluorescencie počas merania.
C) Spôsob definovania subpopulácie jadier na dvojparametrovom grafe (gating).

Kvantitatívna analýza úrovne endopolyploidie a jej variability
V nasledujúcom texte je ako príklad vybraná diploidná rastlina, kde prvý pík na FCM
histograme zodpovedá 2C jadrám, druhý 4C jadrám atď. Ak by sme analyzovali gametofyt
machorastov s redukovaným počtom chromozómov, prvý pík by zodpovedal 1C jadrám, druhý
2C jadrám atď.
Primárnym výsledkom z FCM meraní pri hodnotení úrovne endopolyploidie je
kvantifikácia zastúpenia ploidných úrovní 2C, 4C, 8C, atď. Získané hodnoty sú absolútne počty
jadier príslušných kategórií. Keďže na logaritmickej škále počet jadier príslušného píku
zodpovedá výške píku, v literatúre sa stretneme aj s tým, že práve výška píkov 2C, 4C… atď.
je odčítaná na FCM histograme. Hodnoty počtu jadier v príslušných kategóriách (alebo výšku
píkov) je pri uvádzaní výsledkov potrebné prepočítať na percentá, keďže každá vzorka je iná
čo do počtu zaznamenaných jadier ako aj úrovne šumu na pozadí.
Počet endocyklov je ďalším parametrom zohľadňovaným v prácach. V pletive nachádzame
okrem buniek so základnou ploidnou úrovňou (G0/G1 fáza, 2C) aj nízke percento buniek v G2
fáze (s duplikovaným genómom pred následnou cytokinézou). Tie majú identický obsah DNA
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ako 4C bunky v G0/G1 fáze bunkového cyklu (s duplikovaným genómom + absencia
cytokinézy) a ich vzájomné odlíšenie na prietokovom cytometri nie je možné. Vo väčšine typov
pletív sa neočakáva vysoký podiel proliferujúcich buniek. Odhaduje sa, že približne 10 %
všetkých buniek môže byť v G2 fáze bunkového cyklu. Ak podiel jadier v 4C píku presahuje
10 % zo všetkých jadier, tak bunky nad týmto podielom sú považované za endopolyploidné.
Tieto odhady sú správne pre diferencované pletivá (alebo aspoň za ne považované). Pri analýze
takých orgánov ako sú napr. peľnice je potrebné byť opatrný v interpretácii FCM histogramov
a určení úrovne endopolyploidie, keďže sa v nich nachádza niekoľko typov odlišných buniek,
somatické bunky steny peľnice a redukované bunky peľových zŕn, vegetatívna a generatívna,
pričom generatívna bunka môže byť v G0/G1 alebo aj v G2 fáze bunkového cyklu. Rovnako
opatrný prístup je potrebné zvoliť pri analýze pletív s vysokým podielom mitoticky aktívnych
buniek. V takých prípadoch môže byť vyššia proporcia “4C” jadier (2C jadier v G2 fáze
bunkového cyklu), mylne považovaná za prítomnosť vysokého počtu buniek s jedným
endocyklom.
Okrem

základných

štandardných

parametrov

používaných

pri

opise

úrovne

endopolyploidie (proporcia jadier jednotlivých ploidných úrovni a počet endocyklov) bolo
navrhnutých niekoľko indexov vychádzajúcich vždy z počtu jadier jednotlivých ploidných
úrovni. Indexy sú vypočítané podľa nižšie uvedených vzorcov, kde hodnoty pre n2C, n4C,
n8C… sú počty jadier (alebo proporcie uvedené v %) príslušnej ploidnej úrovne (2C, 4C,
8C…):
 Priemerná hodnota C (mean C value; tiež priemerná úroveň C, mean C-level) je
priemerná ploidná úroveň buniek v pletive:
MCV =

[(2 × n2C) + (4 × n4C) + (8 × n8C) + (16 × n16C) … ]
(n2C + n4C + n8C + n16C … )

 Endoreduplikačný index (endoreduplication index; tiež hodnota endocyklu, cycle
value) je priemerný počet endoreduplikačných cyklov na bunku:
EI =

[(0 × n2C) + (1 × n4C) + (2 × n8C) + (3 × n16C) … ]
(n2C + n4C + n8C + n16C … )

 Superhodnota endocyklu (super cycle value) je modifikovaný endoreduplikačný
index, v ktorom sa za endopolyploidnú bunku považuje až tá s 8C ploidnou úrovňou
(v diploidnom organizme):
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SCV =

[(0 × n2C) + (0 × n4C) + (1 × n8C) + (2 × n16C) … ]
(n2C + n4C + n8C + n16C … )

 E4P parameter je priemerná hodnota ploidnej úrovne skupiny endopolyploidných
buniek v pletive:
E4P =

[(4 × n4C) + (8 × n8C) + (16 × n16C) … ]
(n4C + n8C + n16C … )

 ≥4C parameter je podiel endopolyploidných buniek v pletive vyjadrený v
percentách:
≥ 4C = 100 ×

(n4C + n8C + n16C … )
(n2C + n4C + n8C + n16C … )

Použitie jednotlivých indexov v analýze endopolyploidie je doteraz nekonzistentné. V
publikáciách prevláda použitie parametrov endoreduplikačný index (EI) a priemerná hodnota
C (MCV), obidva boli prvýkrát použité na začiatku 21. storočia. V tom období bol navrhnutý
aj E4P parameter (pôvodne E6P parameter použitý na analýzu endopolyploidie v triploidnom
pletive endospermu krytosemenných rastlín), jeho použitie je však veľmi zriedkavé.
Superhodnota endocyklu (SCV) je parameter, ktorý bol zavedený pri analýze endopolyploidie
len v roku 2021. Vhodný prístup pri analýze úrovne endopolyploidie je vypočítať hodnoty pre
všetky dostupné indexy a vzájomným porovnaním vzoriek (korelačným testom alebo
grafickým vyobrazením jedného parametra oproti druhému) odhaliť jedinečné vzorky, ktoré
poukazujú na odlišnosti v charaktere endopolyploidie (Obr. 19).
Diskusia stále prebieha aj ohľadom definície hranice pre odlíšenie 4C jadier v G0/G1 fáze
bunkového cyklu a tých 2C jadier, ktoré sú v G2 fáze bunkového cyklu. V tejto oblasti
cytologického výskumu je ešte stále veľa medzier. Obyčajne je odhadnutá hranica 10 % ako
reálny podiel jadier v G2 fáze bunkového cyklu zo všetkých zaznamenaných jadier. Tento odhad
je však platný len pre menšie percento všetkých možných prípadov a nejednoznačnosť v
determinácii 2C (G2) a 4C (G0/G1) vedie niektorých autorov k vylúčeniu všetkých “4C jadier”
na FCM histograme z kalkulácií pre endopolyploidnú úroveň (no nie vždy je to správne).
Takýto prístup je zvolený aj pri výpočte parametra superhodnota endocyklu (SCV), ktorý
môžeme chápať ako konzervatívny pohľad na endoreduplikačný index.
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Obrázok 19. Porovnanie úrovne endopolyploidie dvoch vzoriek, ktoré sú identické v hodnote endopolyploidného
indexu EI = 0,61, ale líšia sa v hodnote parametra E4P–5,60 vs. 4,18. Vo výpočte E4P parametra sa zohľadňujú
viac endopolyploidné jadrá vyšších ploidných úrovní.

Interné faktory ovplyvňujúce úroveň endopolyploidie
Faktory, ktoré ovplyvňujú výskyt endopolyploidie, sú veľmi rôznorodé. Jednou skupinou
sú vnútorné faktory, vlastnosti organizmu, ako napr. evolučná história, cytogenetická
charakteristika, rastový typ či životná forma rastlín. Druhú skupinu tvoria vonkajšie faktory,
environmentálne podmienky, biotické a abiotické vplyvy prostredia. Pri plánovaní akejkoľvek
experimentálnej štúdie je preto potrebné zohľadniť široké spektrum faktorov, ktoré môžu
eventuálne ovplyvniť výsledok. Ten by mal bezpečne preukázať rozdiely alebo zhodu v úrovni
endopolyploidie v objekte štúdia bez ďalších diskusií a pochybností.
Zrejme najvýznamnejší faktor ovplyvňujúci úroveň endopolyploidie je taxonomická
príslušnosť. Je veľmi pravdepodobné, že ak budeme skúmať endopolyploidiu v nových druhoch
napr. z čeľade Brassicaceae a Asteraceae, tak endopolyploidná bude väčšina druhov (ak nie
všetky) z čeľade Brassicaceae, a takmer žiadny druh z Asteraceae. Medzi ďalšie významné
faktory patrí rastový typ rastlín, jednoročné a dvojročné rastliny majú tendenciu mať vyššiu
úroveň endopolyploidie než ich príbuzné trváce druhy. Dreviny, stromy a kry sú zriedkakedy
endopolyploidné. Zdá sa tiež, že geofyty sú charakteristické, buď vysokou veľkosťou genómu
alebo úrovňou endopolyploidie. Sukulenty sú často endopolyploidné, čo by mohlo viesť
k záveru, že endopolyploidia je spätá s takouto životnou stretégiou. Zároveň sú to druhy z dobre
známych endopolyploidných čeľadí Cactaceae, Aizoaceae a Crassulaceae, takže nie je ľahké
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určiť, či endopolyploidia je výsledkom taxonomickej príslušnosti študovaných druhov alebo
súvisí s evolúciou sukulentných foriem rastlín.
Preukázaná bola aj mimoriadne veľká vnútrodruhová variabilita v endopolyploidii.
V oplodí rajčiaka jedlého (Solanum lycopersicum) bola preukázaná prítomnosť štyroch (2C16C) až ôsmych (2C-256C alebo 4C-512C) ploidných kategórií v závislosti od analyzovaného
kultivaru. Bolo preukázané, že zvyšujúca sa úroveň endopolyploidie môže vysvetliť nárast
biomasy v oplodí. Rozdiely v úrovni endopolyploidie pletív stonkových hľúz rôznych odrôd
ľuľka zemiakového (Solanum tuberosum) môžu byť až 2,5-násobné. Avšak nízka variabilita
endopolyploidie bola pozorovaná pri štúdiu 119 inbredných línií kukurici siatej (Zea mays).
Úroveň endopolyploidie je nezávislá od genetických skupín rôznych odrôd a vôbec alebo len
veľmi slabo koreluje s významnými fenotypovými znakmi.
Známa je medziorgánová variabilita v endopolyploidii. Zatiaľčo, niektoré pletivá, ako
napr. epiderma, pozostávajú len z neendopolyploidných buniek, iné pletivá, napr. klíčne listy,
stonka, oplodie alebo vyživovacie pletivo semien, môžu obsahovať bunky niekoľkých
ploidných úrovní. Bazálne (staršie) časti orgánov majú vyššiu úroveň endopolyploidie ako
mladšie, ale existujú výnimky. Endopolyploidia je zvlášť charakteristická pre špecializované
typy buniek alebo pletív, ako sú trichómy, zásobné pletivá, bunky vodivých pletív alebo
antipódy zárodočného mieška.
Úroveň endopolyploidie je cytologická charakteristika organizmu, preto je potrebné
zohľadniť aj bazálnu úroveň obsahu DNA, veľkosť genómu alebo ploidnú úroveň organizmu.
Na základe viacerých štúdií sa ukazuje, že vzťah medzi ploidnou úrovňou (veľkosťou genómu)
a endopolyploidiou

je

negatívny.

Ak

porovnáme

endopolyploidiu

v diploidoch

a izogenetických polyploidoch, vo väčšine študovaných rastlinných skupinách majú diploidy
vyššiu úroveň endopolyploidie než polyploidy. Pri štúdiu na vyšších taxonomických úrovniach
je tento vzťah veľmi slabo podporený, ale to je zrejme dôsledok extrémnej variability vo
veľkosti genómu vnútri rôznych rastlinných skupín.
Externé abiotické a biotické faktory prostredia ovplyvňujúce úroveň endopolyploidie
Úroveň endopolyploidie je plastický znak, do značnej miery modulovateľný vonkajšími
faktormi. Svetlo je jedným z významných faktorov, etiolizované mladé klíčiace rastliny majú
vyššiu úroveň endopolyploidie ako rastliny rastúce pri svetle. Zvýšená úroveň endopolyploidie
može byť adaptívnou stratégiou na zvýšené UV-B žiarenie na lokalitách prirodzeného výskytu
modelovej rastliny v genetike arabkovky thálovej, Arabidopsis thaliana. Aj v iných rastlinách

54

bolo preukázané, že nárast endopolyploidie v pletivách doprevádzajú zvýšené dávky UV-B
žiarenia v prirodzených populáciách.
V experimentálnych podmienkach bol preukázaný negatívny vplyv zvýšenej teploty na
úroveň endopolyploidie v kukurici. Aj analýza endopolyploidie v pletivách semien z
prirodzených populácií divorastúceho jačmeňa Hordeum vulgare preukázala, že vyššia úroveň
endopolyploidie je v semenách zo suchších lokalít charakterizovaných vyššími teplotami
a nízkym úhrnom zrážok.
Vplyv biotických faktorov na intenzitu endoreduplikácie bol pozorovaný vo viacerých
biologických systémoch. Známa je indukcia polyploidizácie vplyvom nematód, ktoré parazitujú
na koreňoch vyšších rastlín a vytvárajú koreňové hrčky. V týchto miestach si parazitujúci
jedinec vytvorí vnútri koreňa zdroj príjmu potravy a to vytvorením obrovských buniek („obrie
bunky“, angl. giant cells) prostredníctvom indukcie endoreduplikácie. Sekundárne metabolity
lišajníkov, alelochemické látky, sú schopné pri vyšších koncentráciách limitovať rast
konkurujúcich machov. Tie v stresovej odpovedi na nižší obsah týchto alelochemických látok
zvyšujú úroveň endopolyploidie vo svojich stielkach. Experimentálne indukovaná endofytická
mykorízna symbióza endopolyploidných rastlín preukázala, že rôzne druhy rastlín často
odpovedajú na prítomnosť mykoríznych endofytov zvýšením úrovne endopolyploidie. Rastliny
vytvárajú nové stonky so zvýšenou úrovňou endopolyploidie po ohrýzení herbivórmi. Aj
experimentálna herbivória simulovaná odrezaním jednej alebo viacerých častí výhonku rastliny
vedie k nárastu endopolyploidie.
Endopolyploidia je súčasťou prirodzeného vývinu rastlín a jej determinácia je dôležitá pre
pochopenie mnohých vývinových procesov v rastlinnej biológii. Zároveň sa čoraz viac
preukazuje, že je súčasťou komplexnej stresovej odpovede rastlín na abiotické a biotické
faktory. Toto je intenzívne študovaná oblasť v biológii rastlinných interakcií s okolitým
prostredím.
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7. Prietokový cytometer Partec (Sysmex) CyFlow ML a
softvér FloMax 2.70
Laboratórium prietokovej cytometrie, spoločné pracovisko Katedry botaniky a Katedry
genetiky na ÚBEV PF UPJŠ, je vybavené prietokovým cytometrom Partec (dnes pod značkou
Sysmex) CyFlow ML so softvérom FloMax 2.70.

Partec (Sysmex) CyFlow ML
CyFlow ML je kompaktný stolový prietokový cytometer s integrovaným zdrojom žiarenia
a externými nádobami pre unášaciu kvapalinu a odpad (Obr. 20). Pozostáva zo štyroch častí:
 telo cytometra
 zásobná nádoba unášacej kvapaliny
 odpadová nádoba
 výpočtová jednotka (počítač s obrazovkou)

Cytometer
Pod vekom prietokového cytometra nájdeme na platforme inštalované jednotlivé časti
cytometra. Zdroje žiarenia, zelený laser operujúci pri vlnovej dĺžke 530 nm a s výkonom
150 mW a UV laser (200–400 nm / 10 mW). V strede platformy bližšie k prednej časti
cytometra je na odnímateľnom stolčeku inštalovaná prietoková komôrka (kyveta), tá je
miestom, kde dochádza k snímaniu optických vlastností častíc. Svetelný signál je zachytávaný
objektívom a priamo jedným z detektorov – forward scatter (FSC detektor). Z objektívu je
signál vedený optickými cestami k trom detektorom. Keďže prietokový cytometer je
v Laboratóriu prietokovej cytometrie ÚBEV PF UPJŠ určený na meranie predovšetkým
fluorescencie fluorescenčného farbiva propídium jodid, využívané sú dva detektory, detektor
fluorescencie (FL2 detektor) a side scatter (SSC detektor). V optickej ceste FL2 detektora je
červený optický filter, ktorý prepúšťa excitované svetlo propídium jodidu, a tak optimalizuje
detekčné schopnosti cytometra (filtruje svetelný signál z komôrky). Detektory prevádzajú
signál fotónov na signál elektrónov, a ten je spracovaný v elektronickej časti cytometra.
Zásobná nádoba unášacej kvapaliny
Zásobna nádoba slúži ako zdroj unášacej kvapaliny. Tá je doplnená pred meraniami a počas
meraní (podľa potreby). Ako unášacia kvapalina sa používa ultračistá voda ddH2O.
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Obrázok 20. Prietokový cytometer Partec (Sysmex) CyFlow ML.
A) Prietokový cytometer so zásobnou a odpadovou nádobou vpravo a výpočtovou jednotkou (počítačom) vľavo.
Pred počítačom sú nádoby s roztokmi na čistenie fluidiky.
B) Sample port s dvoma protistojnými držiakmi na uchopenie skúmavky so vzorkou.
C) Kovová platforma s inštalovanými časťami prietokového cytometra.
D) Prietoková komôrka, kyveta, uchytená v stolčeku.

Odpadová nádoba
Do odpadovej nádoby je odvádzaná unášacia kvapalina obsahujúca už odmerané častice,
ako aj objem suspenzie jadier hodnotenej vzorky zostávajúcej po meraní v dutej ihle sample
portu (tzv. mŕtvy objem).
Výpočtová jednotka
Počítač s obrazovkou vybavaný softvérom FloMax 2.70 slúži na nastavenie a spustenie
merania vzoriek a ich vyhodnotenie.
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Obrázok 21. Schéma fluidiky prietokového cytometra Partec CyFlow ML. Okruhy kvapalín sú značené čiernou,
okruhy plynov sivou.

Fluidika
Fluidiku prietokového cytometra (Obr. 21) môžeme rozdeliť na päť okruhov rozdelených
do dvoch častí:
Okruhy kvapalín
 okruh unášacej kvapaliny
 okruh vzorky
 okruh odvádzania mŕtveho objemu ihly sample portu
Okruhy plynov
 okruh vzduchu zásobnej nádoby pre unášaciu kvapalinu
 okruh vzduchu sample portu
Zdrojom tlaku v systéme fluidiky je vzduchový kompresor (Obr. 21). Po uzavretí systému
(utesnení) je vzduch vtláčaný do zásobnej nádoby pre unášaciu kvapalinu. Tlak, ktorý vznikne
v zásobnej nádobe pre unášaciu kvapalinu, vytláča unášaciu kvapalinu do okruhu unášacej
kvapaliny. Ten ju vedie k prietokovej komôrke a za ňou cez chlopňu do odpadovej nádoby.
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Kompresor tiež napĺňa piestovú pumpu. Tá vtláča vzduch do objemu skúmavky so vzorkou
a vytvára tlak na hladinu suspenzie jadier v skúmavke. Tým je suspenzia jadier zo skúmavky
vytláčaná do dutej ihly sample portu a následne do prietokovej komôrky. Piestová pumpa sa
naplní vzduchom zo vzduchového kompresora po každom meraní. Je vybavená dômyselným
zariadením na postupné a regulovateľné zasúvanie piestu pumpy, čo umožňuje regulovať
množstvo vzorky, ktoré je vstreknuté do systému. Na konci okruhu vzorky je vzorka
injektovaná do prúdu unášacej kvapaliny, následne prebehne hydrodynamické zaostrenie
a častice vzorky v prúde unášacej kvapaliny sa dostanú do kapiláry prietokovej komôrky. Po
meraní ostáva mŕtvy objem vzorky v dutej ihle sample portu. Tento objem je odstránený po
každom meraní vďaka peristaltickej pumpe, ktorá je umiestnená v strede okruhu mrtvého
objemu ihly sample portu. Peristaltická pumpa vytláča mŕtvy objem vzorky do odpadovej časti
okruhu unášacej kvapaliny.
Dômyselný systém spúšťania a vypínania púmp a otvárania resp. zatvárania chlopní
umožňuje kontrolovať tok tekutín v systéme fluidiky. Najčastejšie problémy, ktoré sa objavujú
pri práci s prietokovým cytometrom CyFlow ML sú problémy s fluidikou, napr. upchané
hadičky, zlé tesnenia, puknuté skúmavky či hrdlo zásobnej nádoby.

Partec (Sysmex) FloMax 2.70
FloMax softvér je špeciálne určený na prácu s prietokovými cytometrami Partec (Sysmex)
a umožňuje:
 zmenu nastavení prietokového cytometra
 FCM merania v reálnom čase
 vyhodnotenie FCM meraní
Po otvorení FloMax softvéru v počítači sa užívateľovi zobrazí základné užívateľské okno.
Každý užívateľ si časom zvykne na určité „optimálne“ rozloženie ikon a grafov. Jedným
z nastavení môže byť základné užívateľské okno na Obr. 22. Užívateľ má prístup ku kontrole
viacerých nastavení cytometra aj k nastaveniam grafov.
Základné softvérové menu vo FloMax 2.70 je na prvom panely (prvý riadok) obsahuje
položky „File“, „Panel“, „Edit“, „Acquisition“, „Analysis“, „View“ a „Window“. Pre základnú
prácu s prietokovým cytometrom je potrebné ovládať význam položiek v menu pre panely
„File“, „Acquisition“ a „Analysis“ (Obr. 23). Ich menu je tiež možné pridať na samostatný
panel s ikonami pre ľahší prístup k jednotlivým funkciám.
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Obrázok 22. Základné užívateľske okno softvéru FloMax 2.70.

Menu v položke „File“ umožňuje prácu so súbormi s uloženými dátami z FCM meraní,
napr. ich vyhľadávanie v priečinkoch a otváranie (Open), zatváranie (Close), ukladanie (Save
as), exportovanie (Export) a tlač (Print). Položka „Acquisition“ obsahuje menu, ktoré slúži na
priame ovládanie cytometra a vyvolanie jeho nastavení (Instrument Settings), spúšťanie (Start),
pozastavenie (Pause), vymazanie záznamu (Clear Histograms) a ukončenie (End) analýzy
vzorky a čistenie ihly sample portu (Clean) a okruhu vzorky (Sheath Fluid Prime...). Získané
merania je možné vyobraziť a vyhodnotiť pomocou funkcií v menu „Analysis“. Zo základného
grafu je možné vybrať iba subpopuláciu častíc, ktorá je pre našu analýzu relevantná, a to tak,
že zadefinujeme oblasť záujmu (Gating regions), vyhodnotenie vybraných častíc (Region
Statistics...) a analýzu jednotlivých píkov na histograme (Peak analysis...).
Väčšiu časť plochy základného užívateľského okna vypĺňajú grafy zobrazujúce variabilitu
vybraných parametrov meraných častíc (na Obr. 22 sú tri grafy). V menu pre položku „Panel“
je možné vybrať až šesť grafov. Parametrov pre abscisu a ordinátu grafov zvolíme kliknutím
pravého tlačidla počítačovej myši na graf a výberom parametrov vo vyvolanom okne (Obr. 24).
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Obrázok 23. Menu pre položky „File“, „Acquisition“ a „Analysis“ v softvéri FloMax 2.70.

Štandardne je základným parametrom fluorescencia použitých farbív (najčastejšie PI alebo
DAPI). Tento signál je obyčajne vyobrazený na abscise jednoparametrového histogramu ako
relatívna fluorescencia (FL2, graf vľavo na Obr. 24), ordináta predstavuje počet častíc s
príslušnou hodnotou fluorescencie. Tento histogram vychádza z jedného alebo viacerých
dvojparametrových bodových grafov, kde je signál fluorescencie nastavený na abscise (alebo
ordináte) a na ordináte (alebo abscise) je nastavený jeden z mnohých ďalších parametrov (SSC,
FSC, FL2 – Area, Time). Na Obr. 22 vpravo je pre jednu z osí vybraná fluorescencia (FL2 –
Height) a na druhej osi je SSC parameter (vpravo dole) a čas (Time, vpravo hore).
Dvojparametrové grafy umožňujú filtrovať a vybrať relevantnú subpopuláciu častíc (gating)
pre vyobrazenie na histograme. Vždy je potrebné mať na pamäti, že hodnoty všetkých
parametrov sú relatívne.
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Obrázok

24.

Užívateľské

okno

pre

výber

parametrov a vlastností grafu.
A) jednoparametrový histogram
B) dvojparametrový bodový graf.

Základný panel pre nastavenie cytometra v konkrétnych prípadoch je možné vyvolať
v menu „Acquisition“ (Instrument Settings, na Obr. 22 dole). Tu je možné vybrať sledované
parametre v analýze, nastaviť „pozíciu“ častíc na grafoch zmenou fotonásobičov (Gain, Obr.
25), predfiltrovať dáta pre cytometrický záznam, napr. nastavením spodného a horného limitu
v príslušnom parametri (L-L, U-L) a meniť rýchlosť „vstrekovania“ vzorky (Speed). Pravá časť
tohto panelu umožňuje spustenie (Start), prerušenie (Pause) a zastavenie (End) FCM analýzy,
vymazanie obsahu grafov (Clear), čistenie ihly sample portu (Clean) a sledovanie celkového
zaznamenaného počtu častíc (Count) ako aj rýchlosti merania (1/s, udávanej v počte
zaznamenaných častíc za sekundu).
Krok za krokom – meranie vzorky pomocou prietokového cytometra
V nasledujúcej podkapitole je stručne uvedený základný postup analýzy vzoriek pomocou
prietokového cytometra Partec (Sysmex) CyFlow ML.
Pred začiatkom práce v Laboratóriu prietokovej cytometrie študent musí ovládať pravidlá
pre prácu s prchavými chemickými látkami a poznať princíp, funkciu a obsluhu prietokového
cytometra. Upozorňujeme najmä na tieto zásady:
 Pracujeme v ochranných rukaviciach a v klimatizovanej miestnosti.
 Pri príprave a farbení vzoriek a použití prchavých látok v pufri, ako je napr. βmerkaptoetanol, použijeme digestor, prípadne aj respirátor.
 Pri manipulácii s prietokovou komôrkou počas nastavenia jej optimálnej polohy
voči laserovému lúču, pracujeme s ochrannými okuliarmi.
 Odpadovú kvapalinu a nepoužitý zvyšný objem vzoriek likvidujeme šetrne k
životnému prostrediu – zlievame do vopred na to určených nádob (nie do výlevky).
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Obrázok 25. Efekt zmeny hodnoty pre Gain. Tá istá vzorka bola
meraná v (A), (B) aj (C).

Zapneme prietokový cytometer a príslušný počítač. Skontrolujeme, či je zásobná nádoba
na unášaciu kvapalinu naplnená a nádoba na odpad prázdna. Softvér FloMax 2.70 spustíme až
keď je cytometer zapnutý, v opačnom prípade sa softvér spustí v „offline“ móde a neumožňuje
meranie vzoriek. Skontrolujeme, či užívacie okno softvéru zobrazuje všetky želané panely
a grafy. Pri zapnutí cytometra je v sample porte umiestnená skúmavka s destilovanou vodou.
Fluidiku cytometra prepláchneme opakovane destilovanou vodou prípadne čistiacmi roztokmi
(Cleaning solution, Decontamination solution), a to spustením analýzy pomocou Start pri
vyššej rýchlosti Speed (relatívna hodnota v rozmedzí 20–30). Po prepláchnutí znížime rýchlosť
(na 0,1–0,5). Cytometer je pripravený na merania.
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Obrázok 26. Efekt zmeny rýchlosti prúdenia častíc na výslednú kvalitu merania vzorky. Tá istá vzorka bola meraná
v (A) aj (B).

Skúmavku s destilovanou vodou (alebo čistiacim roztokom) vymeníme za skúmavku
s pripraveným referenčným štandardom (pozri kapitolu 3 a 4, postup na prípravu vzoriek). Po
nasadení skúmavky medzi držiaky sample portu sa automaticky spustí analýza. Fluorescenčný
signál sa objaví na grafoch (FL2 parameter). Po dobu niekoľkých desiatok sekúnd dôjde k
stabilizácii prúdu unášacej kvapaliny v kyvete, čo sa prejaví znížením rýchlosti prúdenia častíc
(1/s) a stabilizovaním tejto hodnoty, ako aj zníženým rozptylom častíc na histograme a na
dvojparametrovom bodovom grafe Time vs. FL2.
Upravíme rýchlosť prúdenia (Speed) na takú hodnotu, aby to zodpovedalo ~ 20–30 častíc
za sekundu (Obr. 26). Následne (stále počas bežiacej analýzy) vymažeme záznam častíc
funkciou Clear (funkciu Clear môžeme stláčať opakovane podľa potreby). Podľa veľkosti
obsahu DNA referenčného štandardu posunieme narastajúci pík častíc na histograme do želanej
pozície v blízkosti kanálu 200, a to zmenou hodnoty Gain pre FL2 parameter. Zaznamenáme
potrebné množstvo jadier na analýzu príslušnej vzorky, obyčajne 3 000. Finálny počet jadier je
možné prednastaviť. Ak tak neurobíme, zastavíme meranie manuálne (End). FCM záznam pre
referenčný štandard by mal mať nízku úroveň šumu (minimum častíc mimo pozície píku
príslušných kategórií jadier), pík pre G0/G1 jadrá by mal byť symetrický a CV hodnota (%) by
nemala presiahnuť 3,0% (ideálne blízko hodnoty 2,0%). Ak tieto podmienky nie sú splnené,
tak je potrebné manuálne optimalizovať polohu komôrky voči laserovému lúču, a tiež
vzdialenosť objektívu od komôrky (Obr. 27). Tieto úpravy robí len skúsený operátor!
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Obrázok 27. Efekt nastavenia prietokového cytometra, t.j. zmena polohy prietokovej komôrky voči laserovému
lúču, a tiež vzdialenosti objektívu od komôrky. A), B), C) a D) postupný posun komôrky od ideálneho nastavenia
(A) k horšiemu (D). Pozn.: Všetky merania by boli akceptovateľné (CV < 5,0 %).

Po overení nastavenia prietokového cytometra, nahradíme skúmavku s referenčným
štandardom skúmavkou s pripravenou vzorkou (napr. neznáma vzorka + referenčný štandard
prípravené súčasne). Spustíme analýzu (Run). Na FL2 abscise by sme mali v pozícii G0/G1
jadier referenčného štandardu z predchádzajúceho merania identifikovať pík G0/G1 jadier
referenčného štandardu zmesnej suspenzie jadier. Druhý pík (G0/G1 jadrá neznámej rastliny)
by sme mali identifikovať v tesnej blízkosti, ideálne v pozícii do dvojnásobnej vzdialenosti
od pozície píku G0/G1 jadier referenčného štandardu (pozri tiež kapitolu 4 pre výber štandardu).
Ďalej postupujeme ako v predošlom kroku, t.j. znížime rýchlosť prúdenia, počkáme kým
sa prúdenie stabilizuje a po vyčistení záznamu (Clear), necháme zaznamenať príslušné
množstvo jadier, obyčajne 3 000 pri analýze endopolyploidie a determinácii ploidnej úrovne,
5 000–10 000 pri určení veľkosti genómu. Zastavíme analýzu (End) a vyhodnotíme záznam.
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Ak je to potrebné, manuálne definujeme na dvojparametrovom bodovom grafe FL2 vs.
SSC oblasť záujmu (gate, Analysis → Gating Regions). Tento postup slúži na filtráciu dát
v prípade nižšej kvality vzoriek (ak je vysoká hodnota šumu na pozadí, pozri kapitolu 6, Obr.
18C). Ďalej manuálne alebo automaticky definujeme píky na FCM histograme. Vyhodnotíme
štatistiku pre jadrá jednotlivých píkov (pozri kapitolu 3). Zaznamenáme priemernú hodnotu
relatívnej fluorescencie na abscise (Mean), počet jadier (Area) a variačný koeficient (CV,
udávaný v %) pre príslušné píky. FCM záznam uložíme (File → Save as...). Tým je hrubá
analýza vzorky ukončená.
Podobne analyzujeme vzorky pripravené pre FCM analýzu reprodukčných spôsobov
(FCSS) alebo analýzu úrovne endopolyploidie. Najvýznamnejšie hodnota je priemerná hodnota
fluorescencie hodnotených jadier (Mean hodnoty jednotlivých píkov). Tú využijeme pri
výpočte ploidnej úrovne a absolútnej veľkosti genómu rastlín, alebo pri determinácii obsahu
DNA v embryu a endosperme pri určení reprodukčných spôsobov rastlín. Ak je cieľom štúdie
určenie úrovne endopolyploidie, zaujíma nás počet jadier v príslušných píkoch na FCM
histograme (pozri kapitolu 6, Obr. 18).
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