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Z dôvodu explózie jedného zo štyroch 

reaktorov Černobyľskej jadrovej 

elektrárne 26.apríla 1986… 



De Cort et al., 1998 

…40 % Európy je kontaminovaná 137Cs 

do úrovne 4 kBq/m2 



 

1-2 roky po havárii… 



Nasledujúci rok (1987) boli pozorované abnormality ako napríklad “witches'-broom” 

 

1-2 roky po havárii… 



… aj keď s vysokou kontamináciáciou pôdy 

dlhoţijúcim rádioizotopmi ako napríklad 137Cs a 90Sr 

Ale teraz je príroda späť v normále…  



Ako je to moţné? 

Jednoduchá otázka... 



- všeobecne vieme, že genóm rastlín vystavených 

ionizujúcemu žiareniu je hypermetylovaný 

Kovalchuk I, et al (2004). Plant Physiol. 135:357-363. 

Kovalchuk O, et al. (2003). Mutat Res. 529:13-20 

- vieme, že potomstvo Černobyľských rastlín je 

rezistentné aj voči vyšším dávkam mutagénov  

Čo uţ vieme o rastlinách 

rastúcich v rádioaktívnej 

Černobyľskej oblasti? 

-vieme taktiež, že vykazujú až 10x vyššiu úroveň 

chromozomálnych rekombinácií 

- vieme, že Černobyľské rastliny majú vyššiu 

úroveň metylácie genómu 



Čo chceme dosiahnuť našim 

výskumom? 

•Objasniť ako je moţné, ţe rastliny rastú a úspešne sa 

rozmnoţujú v rádioaktívnej Černobyľskej oblasti 

 

•Poskytnúť detailnú charakteristiku poľnohospodárskych 

plodín rastúcich v remediovanej Černobyľskej oblasti 



Experimentálny postup 

•Zaloţiť experimenálne políčka v rádioaktívnej a 

nerádioaktívnej Černobyľskej oblasti 

 

•Vysadiť miestne odrody sóje (Glycine max, L. Merr.;  

odroda Soniachna)  a ľanu (Linum ussitatissimum L., 

odroda Kyivskyi) do experimentálnych políčok 

 

•Analyzovať vyvíjajúce sa a zrelé semená pomocou 

proteomickej metodológie 

 

•Sledovať rastliny počas niekoľkých generácií 



Nerádioaktívne políčko Rádioaktívne políčko 

ImageMaster software 

Relatívne objemy 2-DE spotov 

Triplikát 

Hmotnostná spektrometria 

pI 3-10 pI 4-7 pI 3-10 pI 4-7 

Postup pre proteomickú analýzu 

Zaloţený na proteínovej dvoj-rozmernej elektroforéze v 

kombinácii s  tandemovou hmotnostnou spektrometriou 



Čo chceme dosiahnuť našim 

výskumom? 

•Objasniť ako je moţné, ţe rastliny rastú v rádioaktívnej 

Černobyľskej oblasti 

 

•Poskytnúť detailnú charakteristiku poľnohospodárskych 

plodín rastúcich v dekontaminovanej, Černobyľskej 

oblasti 



Jadrová elektráreň  

Rádioaktívne políčko 

Nerádioaktívne políčko 

137Cs 7.3±2.4 MBq/m2 and 90Sr 

4.4±0.9 MBq/m2  

137Cs 44.8±2.9 kBq/m2 and 90Sr 

18±1.4 kBq/m2  

Prvá generácia 

experimenálnych 

políčok 



  

  



Nerádioaktívne 

políčko 

Rádioaktívne 

políčko 

Sója 

(Glycine max, Solnyechnaya) 

Ľan 
(Linum usitatissimum, Kyjevskyj-2000) 

Prvá generácia Černobyľských 

semien 



Celková aktivity, Bq Hmotnosť vzorky, g Špecifická aktivita, 

Bq/g 

Sója, nerádioaktívne 137Cs-   26.3 73 0.36 

Soya, rádioaktívne 137Cs-   234.3 

        

11 21.3 

Flax, nerádioaktívne 

 

137Cs-   22.4 80.5 0.28 

Flax, rádioaktívne 137Cs-   17.9 11 1.63 

Rádioaktivita 137Cs v semenách 



B 

Nerádioaktívne políčko 

Rádioaktívne políčko 
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Prvá generácia ľanu 
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Ľanové proteíny 
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Pracovné modely adaptácie rastlín 

na rádioaktívne prostredie 

Danchenko et al.2009, Journal of Proteome Research 
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A. Pracovný model založený na sóji poukazuje na to, že adaptácia na ťažké kovy spolu s ochranou voči 

radiačnému poškodeniu a zmenami v zásobných bielkovinách partia medzi hlavné komponenty 

mechanizmu adaptácie sóje na podmienky permanentne zvýšenej rádioaktivity 

 

B. Pracovný model založený na ľane poukazuje na to, že ochrana proti stresu (2), prenos signálov (1), a 

zmeny v transcripcii (3)/translácii (4)/syntéze proteínov (5) sú hlavné komponenty mechanizmu 

adaptácie ľanu na rádioaktivitu.   

Klubicova et al.2010, Environmental Science & Technology 



Čo chceme dosiahnuť našim 

výskumom? 

•Objasniť ako je moţné, ţe rastliny rastú v rádioaktívnej 

Černobyľskej oblasti 

 

•Poskytnúť detailnú charakteristiku poľnohospodárskych 

plodín rastúcich v remediovanej Černobyľskej oblasti 



Nerádioaktívne 

(remediované) políčko 

5 km 

Rádioaktívne políčko 

Druhá generácia experimentálnych políčok 

Nerádioaktívne (remediované) políčko:  1414±71 Bq/kg of 137Cs and 550±55 

Bq/kg of 90Sr  

Rádioaktívne políčko: 20650±1050 Bq/kg of 137Cs and 5180±550 Bq/kg of 90Sr  



Charakterizácia rastlín rastúcich v 

remediovanom políčku 

•Zostaviť proteomickú mapu zrelých semien ľanu z 

remediovaného políčka 

 

•Sytematicky charakterizovať proteóm počas vývinu 

semena ľanu rastúceho v remediovanom políčku 



Charakterizácia rastlín rastúcich v 

remediovanom políčku 

•Zostaviť proteomickú mapu zrelých semien ľanu z 

remediovaného políčka 

 

•Sytematicky charakterizovať proteóm počas vývinu 

semena ľanu rastúceho v remediovanom políčku 
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 similar to brassinosteroid LPR receptor kinase precursor 

Protein phosphatase 2C 

Actin 

similar to heat shock protein 

NADH-cytochrome b5 reductase 

Aminopeptidase 

Enolase 
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similar to ribosomal protein 

unknown 

Klubicova et al., Phytochemistry, 2011 



Charakterizácia rastlín rastúcich v 

remediovanom políčku 

•Zostaviť proteomickú mapu zrelých semien ľanu z 

remediovaného políčka 

 

•Sytematicky charakterizovať proteóm počas vývinu 

semena ľanu rastúceho v remediovanom políčku 



Vyvíjajúce sa ľanové semeno 

Klubicova et al., Journal of Proteomics, 2011 
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14  21 28 Mature 

%V 

ImageMaster software / LC-MS/MS 

 Acyl-CoA oxidase (ACX3)  



Proteíny identifikované počas 

vývinu ľanového semiačka 
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Dynamika proteómu počas vývinu ľanového 

semena v remediovanej Černobyľskej oblasti 

Primárny metabolizmus 7 Syntéza proteínov 7 

14  21 28 Zrelé 

6 Transkripcia 

Energia 13 

14  21 28 Zrelé 

Disease/defense 5 

39 PUF 

Dni po kvitnutí 

%V 
Protein destination & storage 9 

14  21 28 Zrelé 

Prenos signálu 8 

14  21 28 Zrelé 

Klubicova et al., Journal of Proteomics, 2011 



Zhrnutie / Závery 

• Analýza sójových a ľanových zrelých semien poukázala na 

zmeny v syntéze betaínu (N,N,N-trimethylglycine) o ktorom 

je už známe, že má ochranné účinky pri rôznych stresoch 

 

• Navrhli sa pracovné modely molekulárneho mechanizmu 

adaptácie rastlín na rádioaktivitu 

 

•Detailne sa charakterizoval vývoj semena ľanu 

pestovaného v remediovanej Černobyľskej oblasti, čo môže 

pomôcť pri budúcom poľnohospodárskom využívaní pôdy, 

ktorá bola v minulosti kontaminovaná rádioaktivitou 
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