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CrossCross sectionsection ofof a stem [15.1]a stem [15.1]



Funkce bunFunkce buněčěčnnéé ststěěnyny

Zajišťuje mechanickou stabilitu buňce, pletiv a orgánů, zabraňuje 
prasknutí vlivem turgorového tlaku

Fungují jako permeabilní membrány – apoplast
Utvářejí strukturu vodivých pletiv
Na povrchu rostlin jsou pokryty kutikulou  a vytvářejí barieru proti 

úniku vody
Účastní se procesu morfogeneze spolu s cytoskeletem a bílkovinami
Jsou prostorem, do kterého buňka vylučuje přebytečné minerální soli 

a některé odpadní látky a xenobiotika, ale i metabolizovatelné
produkty.

Chrání buňku před napadením houbovými a bakteriálními patogeny.
Je zásobárnou apoplastického Ca2+ - přechází ze stěny do cytoplasmy 

jako sekundární posel.



PathwaysPathways for for waterwater uptakeuptake by by thethe rootroot [4.3][4.3]





PrimaryPrimary cell cell wallswalls fromfrom oniononion parenchymaparenchyma [15.2][15.2]



Table [15.1]Table [15.1]



StructureStructure ofof thethe primaryprimary cell cell wallwall [15.4][15.4]



[15.6][15.6]



CelluloseCellulose synthesissynthesis
by by thethe cell [15.7]cell [15.7]



CelluloseCellulose synthesissynthesis by by thethe cell [15.7]cell [15.7]



CelluloseCellulose synthesissynthesis by a by a multisubunitmultisubunit complexcomplex [15.8][15.8]



SynthesisSynthesis andand deliverydelivery ofof matrixmatrix polysycharidspolysycharids [15.9][15.9]



PartialPartial structuresstructures
ofof commoncommon
hemicelluloseshemicelluloses
[15.10][15.10]



PartialPartial structuresstructures ofof thethe most most commoncommon pectinspectins [15.10][15.10]



TomatoTomato extensinextensin [15.14][15.14]

+ pektin + pektin methyltransferasymethyltransferasy a a pektinesterasypektinesterasy –– regulace regulace 
plasticityplasticity
+ + glukanasyglukanasy a transa trans--glykosylasyglykosylasy –– rozvolnrozvolněěnníí
bunbuněčěčnnéé ststěěnyny



ArabinogalactanArabinogalactan moleculemolecule [15.15][15.15]



SekundSekundáárnrníí ststěěna a jejna a jejíí impregnace ligninemimpregnace ligninem

Ze strany plasmalemy nové vrsty – celulosa, pektiny, 
xyloglikany + lignin (20 -35%)

Lignifikace – zvýšení elastičnosti a pevnosti, 
dřevnatění, odvozen od kys. skořicové –
modifikace v Golgiho komplexu – i 3 a více vrstev 
lišící se orientaci mikrofibril

Kutikula, korek, exina – pokrytí kutinem nebo 
suberinem zvenku, exina u pylových zrn –
sporopolenin – velmi odolný, paleopalynologie





Table [3.2]Table [3.2]
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