
Abstrakt 

Orientované pohyby rostlin neboli tropismy umožňují rostlinám aktivně reagovat na různé 

podněty z prostředí a získat tak více světla, lepší přístup k výživě nebo zajistit růst kořenů 

hlouběji do půdy. Gravitropismus orientuje růst kořene podél vektoru gravitace. Gravitace je 

vnímána prostřednictvím sedimentace statolitů v kořenové čepičce, nicméně přesná signální 

dráha není zatím známa. Gravitropní stimulus vyvolává nerovnoměrnou redistribuci 

fytohormonu auxinu ve vnějších vrstvách buněk, která vede k rozdílnému růstu na vrchní a 

spodní straně kořene a způsobuje tak jeho ohnutí. Změny v redistribuci auxinu jsou 

doprovázeny změnami v pH apoplastu. Odhalení přesné povahy těchto změn by mohlo pomoci 

objasnit mechanismy signální dráhy v odpovědi na gravitropismus. Pro přesné měření pH 

mohou být využívány mikroelektrody, nejsou však vhodné pro dlouhodobé měření pH v 

rostoucích kořenech. V posledních letech se objevila různá pH senzitivní barviva a geneticky 

kódované senzory. Tyto mohou být použity pro dlouhodobé detekování změn pH v rostoucích 

kořenech in vivo. 

V předkládané práci jsem porovnala několik publikovaných pH senzitivních geneticky 

kódovaných senzorů a dostupných barviv v kořenech Arabidopsis thaliana. U pH senzitivních 

barviv jsem pozorovala značnou variabilitu v citlivosti detekce pH a rovněž v jejich schopnosti 

proniknout do apoplastu kořene a do buněk. Jedno z pH senzitivních barviv umožňovalo detekci 

pH ve vysokém časoprostorovém rozlišení a pokrylo rozsah pH vhodný pro rhizosféru. Pomocí 

tohoto barviva jsem vizualizovala vysoce dynamické změny v pH povrchu kořene během 

gravitropní odpovědi, které byly podobné dříve popsanému pH profilu u jednoděložných 

rostlin. 

Většina geneticky kódovaných senzorů nebyla vhodná pro detekci pH v apoplastu kořene, až 

na jediný, jenž však nebyl rovnoměrně exprimován v kořenových pletivech. Tento slibný 

senzor byl překlonován za použití různých promotorů, které zlepšily jeho expresi a bude využit 

pro další experimenty. Na základě mých pozorování již publikovaných senzorů jsem navrhla a 

naklonovala několik nových geneticky kódovaných pH senzitivních senzorů ukotvených 

k polymerům buněčné stěny. Geneticky kódované pH sensitivní senzory a obzvláště barviva 

mohou být použity v široké řadě experimentů, nejen na detekci pH v průběhu gravitropismu, a 

tak poskytnout náhled do dalších aspektů života rostliny.  
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