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Uplatnenie výsledkov projektu 

Výsledky riešenia projektu sú využiteľné na biotechnologickú prípravu konídií Trichoderma 
spp., ktoré sú nepostrádateľnou zložkou biologickej ochrany poľnohospodársky významných 
plodin pred fytopatogénmi. V pedagogickom procese pri vzdelávaní študentov magisterského 
a doktorandského štúdia na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. 

CHARAKTERISTIKA VÝSLEDKOV 

 

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu v slovenskom jazyku 
(max. 20 riadkov) 

V priebehu riešenia projektu sme charakterizovali viacero aspektov Ca2+-homeostázy a 
signalizácii vo vzťahu k vývoju a diferenciacii vláknitých húb z rodu Trichoderma. Ukázalo sa, 
že k zásadnym zmenám Ca2+-transportu, akumulácie a distribúcii Ca2+ v hýfach húb 
dochádza počas konidiácie spustenej rôznymi extracelulárnymi podnetmi. Už krátkodobá 
expozícia vzdušného mycélia Trichoderma atroviride na svetlo stimulovala expresiu génov 
kódujúcich cytoplazmové Ca2+-kanály (CCH1 a MID1) a mitochondriálnu Ca2+ permeázu 
(MCU). Súčasne, tvorba a dozrievanie konídií stimulované svetlom viedlo k dočasnému 
vzrastu množstva Ca2+ viazaného na povrchové štruktúry hýf a k zvýšeniu Ca2+-väzbovej 
kapacity a Ca2+-afinity bunkových  stien, kým v neskoších fázach konidiácie sa pozorovala 
redistribúcia Ca2+ v povrchových štruktúrach hýf. Autoradiografickou analýzou povrchovej 
kultúry T. atroviride rastúcej na pôde s 45Ca2+ a fluorescenčnou mikroskopiou s 
chlortetracyklínom sa zistilo, že majoritný podiel Ca2+ sa v priebehu konidiácie spustenej 
svetlom ukladá priamo v konídiach a v reprodukčných štruktúrach hýf. Odpoveď húb, 
uskutočnená prostredníctvom zmien Ca2+-homeostázy, na konidiáciu vyvolanú iným 
podnetom ako svetlom, napr. mechanickým poškodením, bola rozdielná. Tieto pozorovania 
indikujú, že zmeny v Ca2+ homeostáze sú dôležitou súčasťou vzniku a dozrievania konídií 
húb z rodu Trichoderma. Bola vypracovaná metóda na detekciu metabolickej aktivity konídií 
pomocou 13C-NMR metódy, ktorá umožní študovať mechanizmy dlhodobého prežívania 
konídií.  

 

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu v anglickom jazyku 
(max. 20 riadkov) 

During the project several aspects of Ca2+-homeostasis and Ca2+-signalling in relation to 
development and differentiation of filamentous fungi from Trichoderma genus have been 
characterized. The results has shown that conidiation triggered by different extracellular 
stimuli lead to the underlying changes in transport, accumulation and distribution of Ca2+ 
ions.  Short-time light exposure of the aerial mycelium of Trichoderma atroviride stimulated 
the expression of genes enconding cytoplasmic Ca2+-channels (CCH1 a MID1) and 
mitochondrial  calcium uniporter (MCU). At the same time, the formation and maturation of 
conidia induced by the light lead to the temporary increase of Ca2+ amount bound to the 
hyphal cell-surface structures and to the increase of Ca2+-affinity of cell walls, while the Ca2+ 
redistribution in the hyphal cell-surface structures was observed during the later phases of 
conidiation. Autoradiographic analysis of the surface culture of T. atroviride grown on the 
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medium suplemented with 45Ca2+, and fluorescence microscopy using chlortetracycline have 
revealed that the major fraction of Ca2+ is deposited in the conidia and hyphal reproductive 
structures during the conidiation induced by the light. Fungal response mediated via changes 
in Ca2+ homeostasis to the conidiation stimulus other than light, such as mechanical injury of 
mycelia, was different. These observations indicate that changes in Ca2+ homeostasis are 
part of the conidia formation and conidia maturation in fungi of the genus Trichoderma. A 
method for detection of metabolic activity in conidia using the 13C-NMR spectroscopy was 
designed to enable to study the mechanisms of long-time survival of conidia. 
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