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Abstrakt 

Exocyst je proteinový komplex složený z osmi podjednotek, evolučně konzervovaný u kvasinek, 
živočichů i rostlin. Jeho hlavní funkcí je poutání sekretorických váčků k plazmatické membráně, 
nicméně v poslední době bylo objeveno zapojení exocystu i do dalších procesů, především do 
autofagie. Rostlinný exocyst je specifický tím, že většina jeho podjednotek má více paralogů. Nejvíce 
diverzifikovanou podjednotkou je EXO70, která je v Arabidopsis thaliana kódována 23 paralogními 
geny. V této práci jsem se zabýval podjednotkou AtEXO70E2 (AT5G61010), která byla lokalizována 
do dvoumembránových útvarů značně podobných autofagozomům. Tyto útvary byly nazvány EXPOs 
(exocyst-positive organelles) a popsány jako součást drah nekonvenční sekrece proteinů. Objevily se 
rovněž náznaky, že protein EXO70E2 může hrát roli i v autofagických procesech. Detaily tohoto 
vztahu však zůstaly neprozkoumané. Na své experimenty jsem využíval stabilně transformované linie 
A. thaliana a transientně transformované listy Nicotiana benthamiana. Prováděl jsem četné 
kolokalizační experimenty, na studované linie jsem aplikoval různá farmakologická ošetření a zabýval 
jsem se linií mutantní v genu EXO70E2. 

Podle mých pozorování je protein EXO70E2 exprimovaný zejména v kořenových špičkách, 
naopak velmi slabou expresi jsem zaznamenal v listech. Pozoroval jsem částečnou kolokalizaci 
EXO70E2 a důležitých autofagických markerů, proteinů ATG8. Přestože protein EXO70E2 obsahuje 
ATG8-interakční motivy, jeho interakce s ATG8E i ATG8F je zřejmě nepřímá. Nezaznamenal jsem 
kolokalizaci EXO70E2 s markery vybraných endomembránových struktur (trans-Golgi network, 
multivesikulární tělíska), vliv na intenzitu a lokalizaci fluorescenčního signálu proteinu EXO70E2-
GFP neměla ani vybraná farmakologická ošetření, s výjimkou wortmanninu. Tento inhibitor autofagie 
způsobil zvýšení intenzity cytoplazmatického signálu EXO70E2-GFP a zvětšení velikosti útvarů 
EXPO i zvýšení jejich počtu. Zajímavé výsledky přinesla exprese proteinu EXO70E2-GFP v atg5 
a atg9 mutantech. Zde jsem pozoroval výraznou akumulaci EXO70E2 a téměř úplnou absenci útvarů 
EXPO, a to jak v kořenových špičkách, tak v listech. 

Fenotypová analýza rostlin mutantních v genu EXO70E2 naznačila, že protein EXO70E2 
může fungovat ve specializovaných autofagických drahách důležitých pro vypořádání se 
s nedostatkem energie. Naopak se však tento protein zřejmě výrazněji nepodílí na regulaci 
autofagických drah indukovaných nedostatkem dusíku. Tyto výsledky však mohou být ovlivněny též 
druhou mutací (v promotoru genu LAZ1 HOMOLOG1), kterou použitá mutantní linie obsahovala. 
Zaznamenal jsem částečnou kolokalizaci proteinu EXO70E2 s chitinázou (AT2G43570), a to 
i v oblasti vně plazmatické membrány. Výsledky této práce podporují hypotézu, že podjednotka 
EXO70E2 může hrát regulační roli ve specifických autofagických drahách spojených s drahami 
nekonvenční (a možná též konvenční) sekrece. Útvary EXPO tak mohou být součástí tzv. 
sekretoricko-autofagických drah. Zdá se, že autofagie je zároveň důležitá pro degradaci podjednotky 
EXO70E2. 

Klíčová slova: Arabidopsis thaliana, Nicotiana benthamiana, exocyst, EXO70E2, autofagie, 
ATG proteiny, uhlíkové a dusíkové hladovění, sekrece, chitináza 
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Abstract 
Exocyst is a protein complex composed of eight subunits, evolutionarily conserved in yeasts, animals, 
and plants. The main function of exocyst is to mediate the tethering of secretory vesicles to the plasma 
membrane. However, the involvement of exocyst in some other processes, especially in autophagy, 
has been recently discovered. Plant exocyst is specific because most of its subunits have multiple 
paralogs. The most diversified subunit is EXO70, which is encoded by 23 paralogous genes in 
Arabidopsis thaliana. In this thesis, I dealt with subunit AtEXO70E2 (AT5G61010), which has been 
localized to double-membrane compartments considerably reminiscent of autophagosomes. These 
compartments were named EXPOs (for exocyst-positive organelles) and described as a component of 
unconventional protein secretion pathways. There are also hints that EXO70E2 could play a role in 
autophagic processes. However, details of this relationship remained unexplored. For my experiments, 
I used stably transformed lines of A. thaliana and transiently transformed leaves of Nicotiana 
benthamiana. I performed numerous colocalization experiments, applied various pharmacological 
treatments to the studied lines, and analyzed a mutant line in the EXO70E2 gene. 

According to my observations, protein EXO70E2 is expressed especially in root tips, while in 
leaves I observed a very weak expression of EXO70E2. I noticed a partial colocalization of EXO70E2 
with important autophagy markers, ATG8 proteins. Although EXO70E2 possesses ATG8-interacting 
motives (AIMs), its interaction with ATG8E and ATG8F is likely indirect. On the other hand, I did not 
observe colocalization of EXO70E2 with selected endomembrane compartment markers (trans-Golgi 
network, multivesicular bodies). Selected pharmacological treatments did not affect the intensity or 
localization of the fluorescent signal of EXO70E2-GFP, the only exception was wortmannin. This 
autophagy inhibitor caused an increase in the cytoplasmic fluorescent signal of EXO70E2-
GFP, enlargement of EXPOs, and also increase in their number. Expression of EXO70E2-GFP in atg5 
and atg9 mutants provided interesting results. In these lines, I observed a strong accumulation of 
EXO70E2 and at the same time an almost complete absence of EXPOs, both in root tips and leaves. 
 Phenotypic analysis of exo70E2 mutant suggested that protein EXO70E2 might operate in 
specialized autophagic pathways important for coping with the lack of energy (carbon starvation). On 
the other hand, this protein may not play an essential role in the regulation of autophagic pathways 
induced by nitrogen starvation. However, these results may have been affected by a second mutation 
(in LAZ1 HOMOLOG1 promoter) in the exo70E2 mutant line I used. I observed partial colocalization 
of EXO70E2 with chitinase (AT2G43570), even in the area outside the plasma membrane. The results 
of this thesis suggest that subunit EXO70E2 may play a regulatory role in specific autophagic 
pathways connected with unconventional (or also conventional) protein secretion pathways. Thus, 
EXPOs could be a part of so-called secretory autophagy pathways. It seems that autophagy is 
important for the degradation of EXO70E2 at the same time. 

Keywords: Arabidopsis thaliana, Nicotiana benthamiana, exocyst, EXO70E2, autophagy, 

ATG proteins, carbon and nitrogen starvation, secretion, chitinase 
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1. ÚVOD 

Autofagie a sekrece jsou velmi významné procesy probíhající v rostlinných buňkách. V sekreci, 
nazývané též exocytóza, hraje důležitou roli poutací komplex exocyst, který se skládá z osmi 
podjednotek a byl poprvé popsán v kvasince Saccharomyces cerevisiae (TerBush & Novick 1995; 
TerBush et al. 1996). Jak se ukázalo v průběhu výzkumu, komplex exocyst hraje roli rovněž 
v autofagii. Tato situace byla popsána v živočiších [například práce Bodemann et al. (2011) či 
Simicek et al. (2013)] i kvasinkách [například práce Singh et al. (2019)], nicméně k významným 
objevům došlo též v rostlinách. Důležitou studií v této oblasti byla práce Kulich et al. (2013), která 
otevřela nový pohled na funkce rostlinného exocystu. Bylo potvrzeno, že podjednotka exocystu 
EXO70B1, jeden z 23 paralogů EXO70 v Arabidopsis thaliana, má specifickou autofagickou úlohu 
(Kulich et al. 2013). Další podjednotkou, která může mít autofagickou funkci, je EXO70E2, jež je 
ústředním tématem této diplomové práce. 
 Peter Sabol a Ivan Kulich z našeho týmu již dříve provedli několik experimentů zabývajících 
se proteinem EXO70E2 z A. thaliana, nicméně následně se věnovali jiným projektům. Posléze se 
zrodila myšlenka navázat na jimi získané předběžné výsledky a pokračovat ve studiu EXO70E2. Díky 
předchozímu výzkumu již byly v laboratorních sbírkách dostupné některé konstrukty EXO70E2 
i rostlinné linie, do nichž byly tyto konstrukty vneseny. Bylo tak možné zahájit výzkum bez nutnosti 
čekat na postupně připravované konstrukty či stabilně transformované rostlinné linie. 
 Dosud bylo publikováno relativně málo článků o podjednotce EXO70E2, navíc publikované 
studie jsou v některých aspektech problematické (chybí v nich například příslušné kontroly 
k použitým ošetřením). Výsledky vybraných pozorování kromě toho nejsou vždy mezi různými 
studiemi konzistentní. Rozhodl jsem se tedy výsledky některých pokusů ověřit a doplnit znalosti 
o EXO70E2 pomocí experimentů, kterým se dosud zřejmě nikdo nevěnoval. Získané poznatky by 
mohly přispět k celkovému porozumění, jak je řízeno směrování transportních váčků a jejich poutání 
k cílové membráně. Tyto poznatky nám umožní lépe chápat různé aspekty růstu rostlin a časem 
případně modifikovat či vylepšovat některé jejich vlastnosti, z nichž mnohé mohou mít velký 
agronomický význam, například akumulace biomasy či obranné reakce. 
 
 

Cíle práce: 
 Prozkoumat expresní vzor EXO70E2-GFP v A. thaliana 
 Zjistit identitu EXO70E2 kompartmentů pomocí kolokalizačních experimentů s markery 

vybraných endomembránových struktur a za využití farmakologických ošetření, se zvláštním 
zřetelem na vzájemnou lokalizaci proteinů EXO70E2 a ATG8 

 Zjistit vliv narušení autofagických drah (ve vhodných atg mutantech či pomocí inhibitorů 
autofagie) na intenzitu a distribuci fluorescenčního proteinu EXO70E2-GFP 

 Provést fenotypovou analýzu exo70E2 mutanta při běžných podmínkách, ale především při 
uhlíkovém a dusíkovém hladovění a rovněž při deficienci či absenci železa 

 Prozkoumat vzájemnou lokalizaci proteinu EXO70E2 a chitinázy (AT2G43570) 
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2. LITERÁRNÍ PŘEHLED 

2.1. Transportní dráhy v rostlinné buňce 

Funkční kompartmentace eukaryotické buňky vyžaduje výměnu proteinů, lipidů, polysacharidů 
a dalších látek mezi membránovými útvary, plazmatickou membránou i mimobuněčným prostorem. 
Zdá se, že mnoho aspektů membránového transportu je mezi eukaryoty sdíleno, nicméně 
endomembránový transport vyšších rostlin vykazuje některé specifické vlastnosti, které mohou 
představovat adaptivní specializaci. Velký význam u rostlin má autofagie, která zahrnuje mnoho drah 
spouštěných na základě různých podnětů v různém čase a místě. Tyto dráhy se mohou velmi lišit ve 
své selektivitě i mechanismu působení a řada z nich je specifická pro rostliny. 

Vzhledem k tomu, že při vývoji rostlinných orgánů nedochází k migraci buněk, je nesmírně 
důležité orientované buněčné dělení a precizně regulovaný růst buněk. Pro obě tyto funkce je 
v rostlinné buňce velmi důležitá cílená sekrece (Kanazawa & Ueda 2017). Sekreční dráhy, které jsou 
vedle vývojových procesů podstatné rovněž například pro obranu rostlin proti patogenům, můžeme 
obecně rozdělit na konvenční (tzv. CPS, conventional protein secretion) a nekonvenční dráhy 
(tzv. UPS, unconventional protein secretion). Při konvenční sekreci dochází k interakci ribozomu 
a endoplazmatického retikula (ER), pro kterou je důležitá přítomnost tzv. signálního peptidu na nově 
syntetizovaném proteinu. Sekretovaný protein následně putuje přes Golgiho aparát (GA), trans-Golgi 
network (TGN) až k plazmatické membráně (PM). Naproti tomu v drahách UPS sekretovaný protein 
typicky postrádá signální peptid, případně signální peptid obsahuje, ale ve své dráze obchází GA 
(Wang et al. 2018b). Existence drah UPS v rostlinách je do jisté míry stále diskutabilní záležitost, 
nicméně stále dochází k hromadění poznatků, které jejich přítomnost naznačují či potvrzují. 

2.1.1. Autofagie 
Autofagie je geneticky podmíněný a mnohými vnějšími i vnitřními faktory regulovaný katabolický 
proces, který byl popsán po polovině 20. století v savčích buňkách (De Duve & Wattiaux 1966). 
Autofagie znamená doslova „sebepojídání“ a představuje velmi konzervovaný mechanismus, který 
nalezneme ve všech eukaryotických buňkách. Jedná se o soubor velmi důležitých drah/mechanismů 
zajišťujících degradaci poškozených proteinů či organel. V rostlinách tato degradace probíhá ve 
specializovaném lysozomálním kompartmentu – vakuole (Wang et al. 2018a). Schopnost autofagie je 
u nich vyvinuta velmi dobře a vzhledem k jejich sesilnímu způsobu života umožňuje přežití v méně 
příznivých podmínkách, například při nedostatku živin. 

Autofagii můžeme dělit podle několika hledisek. Lze rozlišit autofagii konstitutivní 
a indukovanou: základní úroveň autofagie probíhá i při příhodných podmínkách a je nezbytná pro 
zajištění buněčné homeostáze. Při působení stresorů pak typicky dochází k indukci autofagie, která má 
zajistit přežití buňky (Michaeli et al. 2016). Další často používanou kategorizací je dělení 
autofagických drah na makroautofagii (nejvíce prozkoumaná), mikroautofagii a megaautofagii (Su et 
al. 2020). 

Při makroautofagii dochází k formaci dvoumembránové struktury nazývané fagofor neboli 
izolační membrána. Tato struktura vzniká v oblasti zvané PAS (phagophore assembly site), za místo 
vzniku fagoforu bývá považováno ER. Fagofor se postupně prodlužuje a obklopí požadovanou 
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strukturu určenou k degradaci za vzniku tzv. autofagozomu. Ten pak fúzuje s vakuolou a jeho obsah je 
pomocí lytických enzymů rozložen (Su et al. 2020; Wang et al. 2018a), detailněji je situace popsána 
v kapitole 2.1.1.1. 

Při mikroautofagii jsou proteiny či jiné struktury určené k degradaci přímo pohlceny vakuolou 
prostřednictvím invaginace tonoplastu a vzniklý intravakuolární váček (nazývaný autofagické tělísko) 
je rozložen. Mikroautofagie se často uplatňuje při klíčení, kdy je potřeba mobilizovat zásobní proteiny 
(Il Kwon & Park 2008). 

Posledně jmenovaná megaautofagie je specifická pro rostliny a je úzce spojena 
s programovanou buněčnou smrtí. Při tomto typu autofagie dochází k uvolnění vakuolárních lytických 
enzymů do cytoplazmy. Tato situace vede k masivní degradaci různých buněčných struktur a následně 
ke smrti buňky (Hara-Nishimura & Hatsugai 2011). 

Autofagie má tedy dvojí funkci – vedle přežití buňky může vést i k jejímu zániku. Obě tyto 
role musí být pro správné fungování rostliny precizně regulovány (Park & Jürgens 2012). V rostlinné 
buňce můžeme vedle neselektivní autofagie rozlišit též velice specializované dráhy určené k degradaci 
konkrétních buněčných struktur, například chlorofagii (degradace chloroplastů, poškozených 
nadměrným světlem či UV-B zářením), pexofagii (degradace peroxizomů) či mitofagii (degradace 
mitochondrií) (Su et al. 2020; Wang et al. 2018a). V posledních letech dochází k objevům mnoha 
specifických drah a objevují se též názory, že autofagie může být natolik selektivní, že u ní lze hovořit 
až o signální funkci. 

2.1.1.1  Regulace a průběh makroautofagie, ATG proteiny 

V autofagické dráze můžeme rozlišit čtyři základní kroky, a to 1) indukci vzniku váčku – 
autofagozomu, 2) jeho vývoj a expanzi, 3) docking a splynutí váčku s vakuolou a 4) rozklad materiálu 
obsaženého ve váčku (Su et al. 2020). V průběhu celé autofagické dráhy hrají významnou roli 
produkty tzv. ATG genů (autophagy-related genes), dále v této práci nazývané jako ATG proteiny. 
Jedná se typicky o proteiny velice konzervované mezi kvasinkami, živočichy i rostlinami. Základní 
principy autofagie se tedy zdají být společné (Su et al. 2020). Molekulární mechanismy autofagie byly 
objevovány zejména v kvasinkách, postupně však byly nalézány jejich homology v živočiších 
i rostlinách. V současné době je v A. thaliana známo okolo 40 ATG proteinů, které se dají rozdělit do 
několika funkčních skupin. Jeden z možných přístupů dělí ATG proteiny podle jejich funkce při 
tvorbě autofagozomu do čtyř základních komplexů: 1) ATG1/ATG13 kinázový komplex, který je 
důležitý při iniciaci formace autofagozomu, 2) autofagicky specifický fosfatidylinositolový kinázový 
(PI3K) komplex třídy III, nezbytný v počátečních fázích tvorby fagoforu, 3) ATG9 komplex, který je 
důležitý pro expanzi fagoforu skrze dodávání membránových komponent z různých zdrojů 
a 4) ATG8/ATG12 „ubiquitin-like“ konjugační systém, který je důležitý pro expanzi a maturaci 
fagoforu (Su et al. 2020; Wang et al. 2018a). 

Objevují se rovněž poznatky, že do autofagických drah jsou zapojeny i další proteiny, které 
nejsou řazeny mezi ATG proteiny. Například Kulich et al. (2013) ukázali, že podjednotka komplexu 
exocyst EXO70B1 je důležitá pro formaci autofagozomů a pro transport do vakuoly v A. thaliana. 
Mutanti v této podjednotce vykazovali větší senzitivitu při dusíkovém hladovění (tvorba lézí) a defekt 
ve váčkovém transportu antokyanů. Komplex exocyst s podjednotkou EXO70B1 má tedy zřejmě 
specifickou autofagickou úlohu (Kulich et al. 2013). 
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Velmi významným regulátorem v iniciačních krocích autofagie je komplex TOR (target of 
rapamycin). Jedná se o esenciální serin/threonin kinázu, která negativně ovlivňuje autofagii. Na 
základě různých vývojových či nutričních signálů dochází k inhibici TOR kinázy s následnou aktivací 
autofagie (Díaz-Troya et al. 2008). Aktivita TOR kinázy je regulována velice precizně a na různých 
úrovních, zmínit lze například kinázu SnRK1 (kináza reprimovaná cukry a aktivovaná při nedostatku 
energie i při dalších typech stresu), která je schopná fosforylovat ATG1 a podjednotku RAPTOR TOR 
kinázy, čímž inhibuje její aktivitu (Nukarinen et al. 2016). Za běžných podmínek je TOR kináza 
aktivní a hyperfosforylovaný protein ATG13 se hůře váže na ATG1, přičemž tato vazba je podstatná 
pro iniciaci autofagie – vznik tohoto komplexu, společně s ATG11 a ATG101, vede k následným 
krokům autofagie (Suttangkakul et al. 2011). ATG9, společně s ATG2 a ATG18, pak vede k formaci 
izolační membrány a transportu lipidů do rostoucího fagoforu (Su et al. 2020). Velkou roli hraje též 
výše zmíněný PI3K komplex třídy III, který zahrnuje proteiny VPS34, VPS15, ATG6/VPS30 
a ATG14/VPS38: pokud je tento komplex inhibován, například wortmanninem či 3-methyladeninem 
(3-MA), je narušena tvorba autofagozomů (Liu et al. 2020; Takatsuka et al. 2004). 

„Ubiquitin-like“ konjugační systém je nezbytný pro inzerci ATG8-PE (fosfatidylethanolamin) 
do membrány rostoucího fagoforu. Probíhá zde značně složitý komplex postupných reakcí – dochází 
k odstřižení C-terminální části ATG8 prostřednictvím ATG4 a aktivaci ATG8 prostřednictvím vazby 
ATG7 [ATP-dependentní E1-like enzym (ubiquitin-activating enzyme)] ke glycinu. ATG8 je následně 
předáno ATG3 [E2-like enzym (ubiquitin-conjugating enzyme)] a nakonec konjugováno s PE 
prostřednictvím E3-like (ubiquitin ligase) komplexu ATG12-ATG5 a ATG16 (na jeho vzniku se dále 
podílí též ATG7 a ATG10), shrnuto v Su et al. (2020). Při vzniku tohoto komplexu je nejprve ATG5 
vázáno kovalentně na ATG12 a tento meziprodukt následně reaguje s dimerickým proteinem ATG16 
(Wang et al. 2018a). U A. thaliana je celá situace složitější než u kvasinek, neboť kóduje devět 
homologů ATG8 (ATG8A až ATG8I), dva homology ATG4 a dva homology ATG12, shrnuto 
například v Su et al. (2020). Ukazuje se navíc, že geny ATG8 mají odlišné expresní vzory a mohou 
mít odlišné funkce (Slavikova et al. 2008). Konjugáty ATG8-PE jsou lokalizovány ve vnitřní i vnější 
membráně autofagozomu, podílí se na růstu a uzavírání fagoforu a prostřednictvím ATG8-
interagujících proteinů dochází k rozpoznání substrátů určených k degradaci autofagií. 

U A. thaliana se na regulaci formace autofagozomu podílí rovněž protein SH3P2 (SH3 
domain-containing protein 2). Při indukci autofagie je tento protein rekrutován do PAS a pomáhá 
formovat autofagozom skrze vazbu k fosfatidylinositol-3-fosfátu, k PI3K komplexu a k ATG8. Protein 
SH3P2 obsahuje N-terminální Bin-amphiphysin-Rvs (BAR) doménu, která je důležitá pro remodelaci 
membrány a zmíněnou interakci mezi SH3P2 a ATG8. Uvažuje se o tom, že tento protein může být 
důležitý pro deformaci membrány při vývoji autofagozomu (Zhuang et al. 2013). 

Vzniklý autofagozom je následně transportován k vakuole, na tomto transportu se mimo jiné 
podílí mikrotubuly (Ketelaar et al. 2004). Správné cílení do vakuoly je závislé na proteinech SNARE 
(soluble NSF attachment protein receptor), pro fúzi autofagozomu s vakuolou a jeho degradaci je pak 
nezbytný komplex ESCRT (endosomal sorting complex required for transport). Důležitost tohoto 
komplexu pro degradaci autofagozomu byla potvrzena v živočišných buňkách a jeho funkce 
v autofagii jsou objevovány i u rostlin (Michaeli et al. 2016). 

Konkrétní autofagická funkce byla popsána již u více podjednotek komplexu ESCRT. 
Jmenovat lze rostlinně specifickou podjednotku FREE1 (FYVE domain protein required for 
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endosomal sorting 1), která hraje roli ve fúzi autofagozomu s vakuolou v A. thaliana. Gao et al. (2015) 
dále ukázali, že existuje přímá interakce FREE1 s proteinem SH3P2 a též PI3K komplexem. Při studiu 
free1 mutantů byla pozorována blokace autofagického toku a akumulace autofagozomů (Gao et al. 
2015). Katsiarimpa et al. (2013) ukázali, že také podjednotka ESCRT III komplexu VPS 2.1 (vacuolar 
protein sorting 2.1) je důležitá pro transport autofagozomu do vakuoly. Tato podjednotka interaguje 
s deubikvitinačním enzymem AMSH1 (associated molecule with the SH3 domain of STAM1) 
v A. thaliana. Vyrušení těchto proteinů vedlo k předčasné senescenci a zvýšené senzitivitě 
k nedostatku energie – uhlíkovému hladovění (Katsiarimpa et al. 2013). 

Vedle komplexu ESCRT jsou pro fúzi autofagozomu s vakuolou nezbytné rovněž RAB 
GTPázy (rat brain, podle jejich objevu), poutací komplex HOPS (homotypic fusion and vacuole 
protein sorting) a též výše zmíněné SNARE proteiny, přičemž některé z nich mohou být rostlinně 
specifické (Reggiori & Ungermann 2017). Po splynutí autofagozomu s vakuolou dochází k uvolnění 
vnitřního váčku (tzv. autofagického tělíska) do lumen vakuoly a k jeho degradaci pomocí lytických 
enzymů obsahujících metakaspázy typu VPE (vacuolar processing enzyme) (Hara-Nishimura 
& Hatsugai 2011; Su et al. 2020). Základní schéma popisovaných procesů je zobrazeno na obrázku 1. 

 

 
Obrázek 1 Zjednodušené schéma autofagického procesu. 1) autofagie je regulována TOR kinázou, 2) formace 
autofagozomu zahrnuje dodávku membrán, nukleaci váčku, expanzi a uzavření fagoforu (izolační membrány), 
3) zralý autofagozom je transportován do vakuoly, fúzuje s ní a jeho obsah je rozložen. Detaily jsou uvedeny 
v textu, upraveno podle Su et al. 2020. 
 
Selektivní autofagické dráhy, v nichž jsou degradovány například organely, proteinové agregáty či 
vniklé patogeny, jsou zprostředkovány typicky interakcí mezi ATG8 a specifickými autofagickými 
receptory obsahujícími ATG8-interakční motiv (AIM). U rostlin byla zaznamenána značná diverzita 
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proteinové rodiny ATG8, která může vysvětlovat pestrou škálu funkcí selektivních autofagických 
drah, shrnuto v Bu et al. (2020) či v Su et al. (2020). Současné znalosti těchto drah jsou však často 
nedostatečné a stále dochází k objevům nových mechanismů selektivní autofagie. 

2.1.1.2  Význam autofagie v rostlinách 

Autofagie má pro rostlinnou buňku značný význam. Jak již bylo uvedeno výše, za normálních 
podmínek je bazální úroveň autofagie důležitá pro udržování buněčné homeostáze a též pro správný 
růst a vývoj rostliny. Většina mutací v ATG genech není letální a tito mutanti jsou schopni za běžných 
podmínek dokončit životní cyklus, nicméně typicky vykazují hypersenzitivitu k uhlíkovému či 
dusíkovému hladovění a též předčasnou senescenci (Hanaoka et al. 2002; Kulich et al. 2013). Velmi 
častým jevem u atg mutantů je výskyt listových chloróz či narušený vývoj listových emergencí. 
 Naproti tomu se ukazuje, že při overexpresi genů pro některé ATG proteiny, a tedy při vyšší 
autofagické aktivitě, dochází ke zlepšení mnohých růstových parametrů rostlin. Minina et al. (2018) 
zaznamenali u rostlin A. thaliana overexprimujících geny pro ATG5 a ATG7 proteiny (stimulují 
lipidaci ATG8) větší vzrůst, zakládání většího množství semen, vyšší nutriční hodnoty plodů a rovněž 
oddálení senescence oproti kontrolním rostlinám (Minina et al. 2018). Manipulace autofagické dráhy 
tak může být efektivní strategií k vylepšení některých sklizňových parametrů kulturních plodin. 
Autofagie je nezbytná pro správný vývoj pylových zrn či při vývoji plodů – u A. thaliana bylo 
zaznamenáno značné zvýšení hladiny většiny ATG proteinů v šešulích (Di Berardino et al. 2018). 

Mnoho studií ukazuje značnou roli autofagie v metabolismu lipidů. Havé et al. (2019) ukázali, 
že u atg5 mutantů dochází ke zvýšení exprese některých proteinů důležitých pro syntézu lipidů či pro 
β-oxidaci. Zaznamenány byly též změny v koncentracích sfingolipidů, galaktolipidů či fosfolipidů 
v endomembránách. Ukazuje se tedy, že vedle role v udržování lipidové homeostáze, na úrovni 
regulace syntézy triacylglycerolů či degradace lipidových tělísek, je funkční autofagie důležitá i pro 
lipidové složení membrán (Havé et al. 2019). 

Přibývá rovněž studií, které ukazují vliv autofagie na vývoj kořenů i na vznik kořenových 
vlásků. Autofagie je aktivována rovněž při diferenciaci tracheálních elementů. Jedna ze souvisejících 
drah je regulována RAB GTPázou RABG3b a pravděpodobně se podílí na programované buněčné 
smrti při formaci xylému (Kwon et al. 2010) Autofagie hraje významnou roli též ve fázi senescence 
rostlin. Tato skutečnost byla potvrzena zvýšením exprese mnoha ATG proteinů ve starších listech, 
například u A. thaliana byla prokázána upregulace 15 genů kódujících ATG proteiny při senescenci 
(Breeze et al. 2011).  

Vedle výše popsaných vývojových procesů má autofagie velice důležité funkce i při odpovědi 
na stres. Rostliny jsou nemobilní organismy, musí se proto na místě vypořádat s působením celé řady 
stresorů, jako je například hladovění, sucho, salinita či vysoká teplota. Při působení stresorů dochází 
k poškozování proteinů či buněčných struktur. Autofagie pomáhá tyto poškozené struktury 
odstraňovat, podílí se na remobilizaci živin při jejich nedostatku a může též poskytovat buňce 
potřebnou energii, mimo jiné i účastí na rozkladu škrobu (Su et al. 2020; Wang et al. 2013). Současný 
výzkum ukazuje, že reaktivní formy kyslíku mohou propojovat působení abiotických stresorů 
a autofagii jako odpověď na ně. 

Při uhlíkovém hladovění byl u atg5 a atg7 mutantů A. thaliana zaznamenán poškozený růst, 
menší množství aminokyselin či zvýšená respirace (Avin-Wittenberg et al. 2015). Význam autofagie 



7 
 

je potvrzen rovněž u stresu vysokými teplotami, které způsobují denaturaci či špatné sbalování 
proteinů – obvykle bývá zaznamenáno zvýšení exprese ATG proteinů a akumulace autofagozomů. 
Právě tyto reakce byly pozorovány například u rajčete po osmi hodinách působení teploty 45 °C (Zhou 
et al. 2014). Zvýšená úroveň autofagie bývá zaznamenána i při působení sucha či chloridu sodného 
(NaCl). Luo et al. (2017) zaznamenali ve své práci sníženou odolnost atg mutantů A. thaliana 
k působení NaCl, naproti tomu při zvýšení exprese proteinu ATG8 odolávaly rostliny solnému stresu 
lépe než kontrola. Ukázalo se, že autofagie je nutná rovněž pro sekvestraci Na+ do vakuoly v buňkách 
kořenové kůry. Rychlý obrat proteinů prostřednictvím autofagie se tak zdá být prerekvizitou pro 
toleranci k solnému stresu u A. thaliana (Luo et al. 2017). Objevují se rovněž důkazy o roli autofagie 
při obraně proti biotickým stresorům, například v regulaci hypersenzitivní reakce (Lai et al. 2011).  

Přes intenzivní výzkum funkcí autofagie zůstává nezodpovězena celá řada otázek. Nejsou 
známy mechanismy, pomocí kterých je aktivována správná autofagická dráha ve správný čas, případně 
se neví, jak jsou tyto dráhy vzájemně příbuzné. Rovněž mnoho předpokládaných receptorů pro 
selektivní autofagické dráhy zůstává neznámých. 

2.1.1.3  Indukce a inhibice autofagie 

U mnoha látek bylo zjištěno, že mohou inhibovat či indukovat autofagii. Často působí na odlišném 
principu, a jejich použití proto není zaměnitelné. V následujícím stručném přehledu jsem se soustředil 
na ošetření, která jsem ve svých experimentech k ovlivnění autofagie používal. 

Pro inhibici autofagie se často používá wortmannin. Jedná se o metabolit hub Talaromyces 
wortmannii a Talaromyces funiculosus, který v nižší koncentraci inhibuje PI3K komplex třídy III 
(důležitý pro počáteční fáze formace autofagozomu, viz kapitola 2.1.1.1), ve vyšších koncentracích 
pak může navíc inhibovat i fosfatidylinositol-4-kinázu [katalyzuje fosforylaci fosfatidylinositolu na 
fosfatidylinositol-4-fosfát, který je hlavním prekurzorem fosfatidylinositol-4,5-bisfosfátu (PI(4,5)P2)] 
a další enzymy. Wortmannin se vedle inhibice autofagie používá rovněž ke studiu transportu proteinů 
a identifikaci organel v sekretorické i endocytické dráze (Foissner et al. 2016; Wang et al. 2009). Tato 
látka narušuje receptorem řízený transport do lytického kompartmentu v buňkách kvasinek, savců 
i rostlin a je známé jeho působení na multivesikulární tělíska (MVB, multivesicular bodies). 
Wortmannin způsobuje jejich zvětšování, které lze pozorovat například díky markeru MVB – RAB 
proteinu ARA7 (AtRAB-F2b) (Robinson et al. 2008; Takáč et al. 2012). Kombinací přístupů 
a aplikací wortmanninu v koncentracích 16,5 µM či 33 µM bylo následně ukázáno, že v tomto 
zvětšení hraje roli homotypická fúze MVB, navíc byla pozorována i heterotypická fúze mezi 
některými kompartmenty TGN a MVB (Wang et al. 2009). 

Dalším často využívaným inhibitorem autofagie je 3-MA. Tato látka byla zkoumána již 
v 80. letech minulého století, kdy se ukázala být efektivním inhibitorem autofagie v krysích 
hepatocytech (Seglen & Gordon 1982). Následně se zjistilo, že cílem inhibice 3-MA v savčích 
buňkách je, podobně jako u wortmanninu, PI3K třídy III. Takatsuka et al. (2004) následně potvrdili, že 
3-MA inhibuje autofagii rovněž v buňkách tabáku – po ošetření 5mM 3-MA nepozorovali při 
uhlíkovém hladovění akumulaci autofagozomů (Takatsuka et al. 2004). 

Existuje rovněž mnoho látek, které jsou schopny autofagii indukovat. K tomuto účelu lze 
využít látku AZD8055. Tato látka je známá jako selektivní inhibitor kinázy TOR (Chresta et al. 2010). 
Aplikací AZD8055 dochází k narušení funkce TOR kinázy kompeticí pro vázání ATP, a tedy 



8 
 

k indukci autofagie. Pu et al. (2017) pozorovali po ošetření AZD8055 v semenáčcích A. thaliana 
oproti kontrole výrazně větší úroveň autofagie, zejména značné zvýšení počtu autofagozomů (Pu et al. 
2017). 

Jinou látkou hojně využívanou k indukci autofagie je tunicamycin. Tato látka narušuje 
správnou funkci ER, konkrétně inhibuje N-glykosylaci, a podobně jako AZD8055 se využívá 
v živočišných i rostlinných studiích (Liu et al. 2012; Wu et al. 2020). Tunicamycin inhibuje formaci 
dolichylpyrofosforyl-GlcNAc, což vede k blokaci syntézy oligosacharylpyrofosforyl-dolichol 
sacharidu (Ceriotti et al. 1998). V ER se akumulují nesbalené či špatně sbalené proteiny a dochází 
k přenosu signálu z ER do jádra a aktivaci tzv. unfolding protein response (UPR); shrnující článek 
například Ron & Walter (2007). Liu et al. (2012) ve své práci ukázali, že po aplikaci tunicamycinu 
došlo k výraznému zvýšení počtu autofagozomů a ze svých výsledků vyvodili, že indukce autofagie je 
způsobena právě stresem ER (Liu et al. 2012). 

Stres ER vyvolává též další látka používaná k indukci autofagie, dithiothreitol (DTT). Tato 
redoxní látka vede k reverzibilní inhibici tvorby disulfidických můstků (vazby S-S) v nově 
syntetizovaných proteinech a vyvolává rovněž UPR (Yang et al. 2016). Liu et al. (2012), podobně 
jako Pu et al. (2017) ukázali ve svých pracích, že aplikace DTT vede k výraznému zvýšení počtu 
autofagozomů, byť toto zvýšení bylo méně výrazné než u tunicamycinu (Liu et al. 2012; Pu et al. 
2017). 

Dalším možným způsobem indukce autofagie je aplikace chloridu sodného (NaCl). Luo et al. 
(2017) ve své práci ukázali, že k poměrně výraznému zvýšení počtu autofagozomů dochází již zhruba 
po 30 minutách působení 100mM NaCl (Luo et al. 2017). Značné indukce autofagie při aplikaci NaCl 
dosáhli rovněž Liu et al. (2009), kteří používali vyšší koncentraci soli (160 mM) a dobu působení 
čtyři hodiny (Liu et al. 2009). 

2.1.2. Konvenční a nekonvenční sekreční dráhy v rostlinné buňce 
Rostlinná buňka disponuje vedle mnohých autofagických drah také komplexním systémem drah 
sekretorických. Sekrece bývá považována za základní transportní dráhu buňky v interfázi (Kanazawa 
& Ueda 2017). Jak je uvedeno výše, sekreci můžeme rozdělit na lépe prozkoumanou sekreci 
konvenční (CPS) a na později objevenou sekreci nekonvenční (UPS) (Robinson et al. 2016). Podobně 
jako autofagii i sekreci lze dělit na konstitutivní (důležitá například pro tvorbu a udržování buněčné 
stěny – BS) a indukovanou (například při napadení patogenem). 

2.1.2.1  Konvenční sekrece proteinů 

Při klasické, konvenční sekreci obsahují sekretované proteiny na svém N-konci tzv. signální peptid, 
objevený již na začátku 70. let minulého století (Blobel & Sabatini 1971). Tento krátký peptid zajistí 
transport proteinu do ER. Velmi stručně, na začátku sekretorické dráhy je syntetizovaný protein 
kotranslačně translokován do lumen ER. Po odštěpení signálního peptidu a modifikacích opouští 
proteiny ER skrze váčky obalené COPII (coat protein II) či tubuly a směřují do GA, kde probíhají 
další modifikace. V další fázi putují do TGN a nakonec dosáhnou PM, do níž mohou být 
inkorporovány či vyloučeny do apoplastického prostoru. Proteiny mohou směřovat též do buněčné 
desky či do vakuoly, shrnuto v Ebine & Ueda (2009) a Wang et al. (2017). 
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2.1.2.2  Nekonvenční sekrece proteinů 

V poslední době došlo díky novým experimentálním metodám (například proteomické či 
bioinformatické analýze) ke značnému rozšíření našich znalostí o rostlinném sekretomu – profilu 
sekretovaných proteinů. Mnoho sekretovaných proteinů (uvádí se až více než 50 %) překvapivě 
postrádá signální peptid – jde o takzvané LSPs (leaderless secretory proteins). Tato skutečnost 
indikuje existenci sekretorických drah jiného typu, drah UPS (Agrawal et al. 2010; Alexandersson et 
al. 2013). Zde je nutné podotknout, že nalezené množství sekretovaných proteinů bez signálního 
peptidu může velmi záležet na preciznosti provedení experimentu a čistotě zkoumané frakce. Je tedy 
nutné dbát na to, aby nedošlo ke kontaminaci profilu sekretovaných proteinů proteiny cytozolickými 
(například při poškození buněk). Právě z tohoto důvodu a rovněž kvůli různorodosti publikovaných 
výsledků ohledně typu a počtu sekretovaných LSPs se i v současné době objevují skeptické názory na 
přítomnost tak velkého počtu LSPs v rostlinném sekretomu (Robinson et al. 2016). 

Do nekonvenční sekrece spadají dvě kategorie proteinů. V první kategorii nalezneme právě 
LSPs. Sekrece těchto proteinů je typicky zprostředkována různými mechanismy tzv. „vesikulární“ 
nekonvenční proteinové sekrece. Ta probíhá skrze membránové struktury, které mění svou běžnou 
funkci na funkci sekreční a splývají s PM. Jedná se například o autofagozomy (tato oblast je dosud 
relativně málo prozkoumaná), vakuoly či pozdní endozomy (MVB). Právě z MVB se mohou 
uvolňovat intraluminální váčky do oblasti vně PM za vzniku tzv. exozomů (Wang et al. 2018b). 
Podobná situace je známá u živočišných buněk (Rutter & Innes 2017). Wang et al. (2010) popsali dále 
dráhu EXPO (exocyst-positive organelle). EXPO jsou útvary, jejichž markerem je podjednotka 
exocystu AtEXO70E2. Autoři této práce na základě více přístupů došli k závěru, že útvary EXPO 
nejsou součástí konvenční sekreční dráhy ani endocytózy, nýbrž jsou součástí právě UPS (Wang et al. 
2010); více detailů je uvedeno v kapitole 2.3.1. 

Druhou kategorii představují proteiny, které sice obsahují signální peptid, nicméně ve své 
dráze k PM obcházejí GA. Ukázalo se, že sekrece těchto proteinů často není zprostředkována žádnými 
vesikulárními strukturami, tedy je zde pravděpodobná možnost jejich přímé translokace skrz PM. 
Přesný mechanismus sekrece tohoto typu však dosud nebyl popsán, shrnuto v Wang et al. (2017). 

Typickou vlastností drah UPS je skutečnost, že jejich funkce není narušena aplikací 
brefeldinu A (BFA), známého inhibitoru konvenční sekretorické a endocytické dráhy. Zde je ale nutné 
dodat, že například také komplexem exocyst (jemuž se podrobně věnuji dále v této práci) 
zprostředkovaná konvenční sekrece může být též necitlivá k BFA, tudíž tato vlastnost není platná 
výlučně pro dráhy UPS (Peter Sabol, osobní sdělení). Proteiny transportované v UPS též typicky 
částečně či zcela postrádají posttranslační modifikace – vzhledem k obcházení GA (zde je 
lokalizováno největší množství glykosylačních enzymů) a případně i ER (Ding et al. 2012; Kunze et 
al. 1995). BFA narušuje formaci komplexu obalových proteinů asociovaných s GA zvaného coatomer, 
jenž obklopuje COPI (coat protein I) váčky směřující retrográdně z GA. BFA interaguje s tzv. ARF1-
GEF proteiny (ADP ribosylation factor 1-guanine nucleotide exchange factors), které katalyzují 
aktivaci malé GTPázy ARF1. BFA se váže na místo interakce ARF1-GDP a ARF1-GEF a zabraňuje 
výměně GDP za GTP, shrnuto v Jackson & Casanova (2000). Vzhledem ke skutečnosti, že ARF1-
GTP rekrutuje výše zmíněný proteinový komplex coatomer, hrají tyto GEF proteiny zásadní roli při 
vzniku COPI váčků. Aplikací BFA je narušena správná funkce GA a transport proteinů skrz GA je 



10 
 

inhibován. Ukázalo se též, že vedle GA postihuje BFA též pozdní endozomy (MVB), konkrétně 
způsobuje jejich agregaci (Tse et al. 2006). 

Bylo zjištěno, že dráhy UPS bývají často aktivovány při působení stresorů (biotických 
i abiotických). Cheng et al. (2009) například ukázali, že A. thaliana sekretuje při působení kyseliny 
salicylové do apoplastu enzym manitol dehydrogenázu, tato dráha je rovněž BFA insenzitivní (Cheng 
et al. 2009). Vzhledem ke stále se rozšiřujícímu spektru objevených proteinů sekretovaných 
pravděpodobně nekonvečními sekretorickými drahami narůstá potřeba lépe pochopit kontext, ve 
kterém jsou tyto dráhy iniciovány, případně jak specifický náklad je jejich prostřednictvím 
transportován a jaké jsou přesné mechanismy jejich fungování. 

2.1.2.3  Funkce sekrece v obraně rostlin proti patogenům, role chitináz 

Rostliny jsou v přirozeném prostředí napadány celou řadou patogenních organismů, které se snaží 
využít rostlinnou buňku k získání různých živin, a tím rostlinu poškozují. Rostliny si proto v boji proti 
patogenům vybudovaly komplexní obranný systém. Jednoduše lze obranné mechanismy rozdělit na 
pasivní a aktivní. Mezi pasivní ochranné mechanismy lze u rostlinné buňky zařadit důležité vlastnosti 
krycích pletiv, například zesílenou BS, přítomnost kutikuly či epikutikulárních vosků, ale také 
produkci sekundárních metabolitů, která je typickou vlastností rostlin (Bourgaud et al. 2001). 

Do aktivních mechanismů pak řadíme způsoby ochrany aktivované přítomností konkrétního 
patogenu. Rozpoznání patogenu je založeno na vazbě konzervovaných struktur na jeho povrchu, 
tzv. PAMPs (pathogenicity associated molecular patterns) na rostlinné receptory, označované jako 
PRRs (pattern recognition receptors). Mezi PAMPs můžeme zařadit například flagelin z bičíku 
bakterií, bakteriální elongační faktor či fragmenty chitinu, shrnuto v Jones & Dangl (2006). Mezi 
rozpoznávané struktury patří i specifické fragmenty BS rostliny uvolněné aktivitou patogenu. 
Následně dochází k aktivaci signálních kaskád, jež vedou k produkci rostlinných stresových hormonů, 
ke vzniku reaktivních forem kyslíku či k lokalizované depozici kalózy (Luna et al. 2011). 
V neposlední řadě dochází k aktivaci různých signálních drah, které ústí v expresi tzv. PR 
(pathogenesis related) proteinů, mezi které lze zařadit různé enzymy (např. RNázy či chitinázy, viz 
níže) či inhibitory enzymů patogenních organismů, shrnuto v Odjakova & Hadjiivanova (2001). Tato 
prvotní, široce mířená aktivní obrana se nazývá PTI (PAMP-triggered immunity). Patogeny však často 
vylučují různé efektorové proteiny, které mohou potlačovat PTI. Rozpoznání těchto efektorů pomocí 
odpovídajícího rezistenčního proteinu vede k aktivaci druhé, více specifické úrovně obrany, tzv. ETI 
(effector triggered immunity) (Jones & Dangl 2006). 

Existuje mnoho náznaků a též důkazů, že pro správnou funkci obranných procesů je nutná 
funkční sekretorická dráha. Sekrece je nezbytná pro ukládání BS či kutikuly jakožto pasivních bariér 
proti vniku patogenů. Přestože se jedná o konstitutivně přítomné obranné mechanismy, je potřeba 
v reakci na napadení patogenem měnit směr transportu váčků či spektrum jimi transportovaných látek, 
aby byly potřebné stavební komponenty BS či kutikuly ukládány do místa aktivity patogenu. 
V průběhu aktivních obranných reakcí dochází též k rychlému uvolnění LSPs. Jak již bylo uvedeno 
výše, dráhy UPS jsou důležité v obraně proti biotickým stresorům (Cheng et al. 2009; Ding et al. 
2012). 

Důležitost sekrece se potvrdila například u pen1 mutantů A. thaliana. Tito mutanti, defektní 
v proteinu PEN1/SYP121 (t-SNARE syntaxin na PM), vykazovali nižší rezistenci proti průniku 
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houbového patogenu Blumeria graminis f. sp. hordei. To mohlo být způsobeno tím, že v mutantech 
docházelo k opoždění tvorby ochranné papily (Assaad et al. 2004). Tato struktura důležitá pro 
rezistenci vzniká mezi PM a BS v místě výskytu patogenu a obsahuje kalózu, polymery BS, 
peroxidázy či různé fenolické látky (Aist 1976). Podobně mutace genu kódujícího syntaxin SYP132 
vedla v tabáku ke snížení rezistence vůči napadení bakterií Pseudomonas syringae pv. tabaci. Ukázalo 
se, že SYP132 se zřejmě podílí na sekreci váčků obsahujících antimikrobiální PR proteiny (Kalde et 
al. 2007). V mnohých pracích jsou rovněž podávány důkazy, že velkou roli v obranných procesech 
rostlin hraje poutací komplex exocyst, podrobněji bude toto téma popsáno v kapitolách 2.2 a 2.3. 

Řada studií potvrzuje skutečnost, že aktivní obranné mechanismy založené na vnímání 
přítomnosti fragmentů chitinu jsou konzervované mezi různými rostlinnými druhy (Kaku et al. 2006). 
Chitin, polysacharid složený z molekul N-acetyl-D-glukosaminu, které jsou spojeny 1,4-β-
glykosidickou vazbou, tvoří základní složku BS hub a také kutikuly členovců. Přítomnost fragmentů 
chitinu tak může avizovat blízkost patogenu, a aktivuje tedy obranné reakce rostliny. Mezi tyto reakce 
patří produkce významných PR proteinů, chitináz. Obecně se jedná o hydrolytické enzymy, které štěpí 
glykosidické vazby v chitinu. Chitinázy lze rozdělit na základě různých kritérií, časté je dělení do 
sedmi skupin (I až VII) podle jejich struktury, substrátové specificity, mechanismu katalýzy či 
senzitivity k inhibitorům (Xu et al. 2007). Řada studií ukazuje, že chitinázy mají v rostlinách mnoho 
často překvapivých funkcí. Mohou se podílet na ustanovení symbiózy mezi kořeny rostlin čeledi 
Fabaceae a rhizobiálními bakteriemi (Truchet et al. 1991) či na ustanovení mykorhizní symbiózy. 
Mohou mít roli také v regulaci rostlinné embryogeneze a jejich exprese se může zvyšovat při působení 
abiotických stresorů jako je salinita, sucho či chlad, shrnuto v Grover (2012). 

Pravděpodobně základní, již dlouho postulovanou funkcí chitináz je obrana proti patogenům 
obsahujícím chitin. Jednou z prvních studií, která experimentálně ukázala, že chitináza z ječmene je 
schopna inhibovat růst hub (např. Trichoderma reesei či Alternaria alternata), byla práce Roberts 
& Selitrennikoff (1986). Od té doby došlo k nashromáždění dalších poznatků potvrzujících, že 
chitinázy jsou integrální komponentou mechanismu rostlinné rezistence. Rostliny typicky kódují větší 
množství chitináz. Rovněž u huseníčku došlo ke značnému rozšíření předpokládaného počtu chitináz. 
Na začátku 90. let minulého století byly popsány pouze dvě chitinázy v A. thaliana, po dokončení 
sekvenace jeho genomu však bylo odhaleno 24 otevřených čtecích rámců s chitinázovými či 
chitinázám-podobnými (chitinase-like) sekvencemi (Xu et al. 2007). 

Chitinázy zřejmě rozkládají chitin v prodlužovací zóně houbové hyfy, a způsobují tak ztrátu 
integrity a lokální nekrózu (Verburg & Huyn 1991). Byla navržena též hypotéza, že chitinázy nemusí 
rostlinu chránit jen přímým rozkladem BS invadující houby, nýbrž i nepřímo – produkty aktivity 
chitinázy na BS houby mohou stimulovat biosyntézu fenolických látek a lignifikaci BS rostliny 
(Verburg & Huyn 1991). Řada studií rovněž ukazuje, že některé chitinázy jsou produkovány 
konstitutivně i bez induktivních podmínek (intenzita produkce však může být ovlivněna různými 
faktory), zatímco jiné jsou produkovány pouze po indukci, jakou může být infekce, mechanické 
poškození, sucho či působení některých chemických elicitorů (Grover 2012). 
 



12 
 

2.2. Poutací faktory se zaměřením na komplex exocyst 

Velice významným mechanismem v transportních drahách eukaryotické buňky je váčkový 
(vesikulární) transport. V průběhu tohoto typu transportu můžeme rozlišit několik důležitých kroků. 
Na začátku procesu dochází ke specifikaci místa vzniku váčku na donorové membráně. Vznik váčku je 
provázen nakládáním transportovaného materiálu, na kterém se podílí rovněž obalové proteiny 
(některé z nich, COPI a COPII, jsou stručně popsány v kapitole 2.1.2). Následuje odstřižení váčku od 
donorové membrány, jeho tzv. uncoating (zbavení obalových proteinů, které jsou následně 
recyklovány) a transport k cílové membráně. Dochází ke kontaktu váčku s cílovou membránou 
nejprve na delší vzdálenost, k tzv. tetheringu neboli poutání. Kontakt na bližší vzdálenost se pak 
nazývá docking (dokování) váčku. V případě, že je dokování úspěšné, následuje finální krok 
váčkového transportu – splynutí váčku s cílovou membránou. Tato fúze je hlavní úlohou SNARE 
proteinů (Park & Jürgens 2012; Ravikumar et al. 2017). Aby váčkový transport fungoval správně a ve 
shodě s potřebami rostlinné buňky, musí být každý ze zmíněných kroků precizně regulován. 
Proteinových rodin a skupin, které se účastní váčkového transportu a jeho regulace, je velmi mnoho, 
shrnutí například v Ebine & Ueda (2009) či Park & Jürgens (2012). 

Transport mezi kompartmenty vyžaduje precizně definované mechanismy pro vzájemné 
rozpoznání mezi transportním váčkem a cílovou membránou. V této oblasti hrají důležitou roli 
tzv. poutací faktory zajišťující poutání váčků, které představuje prvotní specifický kontakt váčku 
s cílovým kompartmentem. Poutací faktory mohou být protáhlé (v anglicky psané literatuře 
označované rod-like) proteiny se strukturálním motivem coiled-coil, případně vícepodjednotkové 
komplexy proteinů (Vukašinovic & Žárský 2016). Poutací faktory jsou často zapojené do funkčního 
cyklu specifické RAB GTPázy, kde fungují jako její GEF, případně jako její efektory v daném 
transportním procesu. RAB GTPázy představují největší rodinu malých GTPáz s potvrzenými 
funkcemi při tvorbě váčků, jejich transportu i specifickém vázání k cílové membráně. Jejich aktivace, 
podobně jako aktivace dalších malých GTPáz, například ARF1 (kapitola 2.1.2.2), je zprostředkována 
právě faktory GEF. Poutací faktory fungující jako GEF tak mohou být klíčové pro časovou 
a prostorovou regulaci RAB-GTPáz spojenou s aktivací a indukcí navazujících procesů, shrnuto 
v Ebine & Ueda (2009) a rovněž v Minamino & Ueda (2019). 

V následujícím textu se budu věnovat poutacím komplexům, především komplexu exocyst 
(samostatná kapitola 2.2.1). Pro širší kontext zde uvádím též výčet některých dalších poutacích 
komplexů rostlinné buňky. Predikce založené na analýze rostlinných genomů ukazují, že rostliny 
kódují všechny hlavní poutací komplexy známé z hypotetického posledního společného 
eukaryotického předka, tzv. LECA (last eukaryotic common ancestor) (Koumandou et al. 2007; 
Vukašinovic & Žárský 2016). Některé poutací komplexy se zdají být evolučně příbuznější, můžeme 
rozlišit několik hlavních skupin poutacích komplexů. 

Velmi důležitá skupina je nazývána CATCHR (complexes associated with tethering 
containing helical rods). Do této skupiny spadají čtyřpodjednotkové komplexy GARP (Golgi-
associated retrograde protein, zprostředkovává retrográdní transport z TGN do GA) a EARP 
(endosome-associated retrograde protein, zprostředkovává transport mezi TGN a PM) a dále 
osmipodjednotkové komplexy COG (conserved oligomeric Golgi, zprostředkovává retrográdní 
transport uvnitř GA) a exocyst (viz kapitola 2.2.1). Do skupiny CATCHR se řadí rovněž 
třípodjednotkový komplex DSL1 (depends on SLY1-20, zprostředkovává retrográdní transport z GA 



13 
 

do ER). Druhou skupinu, důležitou zejména pro transport mezi endozomy a vakuolou, představují 
heterohexamerní komplexy CORVET (class C core vacuole/endosome tethering, zprostředkovává 
transport mezi GA/TGN a MVB) a HOPS (zprostředkovává poutání váčků transportovaných do 
vakuoly). Další důležitou skupinu pak představují komplexy TRAPPI, TRAPPII a TRAPPIII 
(trafficking protein particle). Tyto poutací komplexy operují v biosyntetických i autofagických 
drahách: TRAPPI zprostředkovává transport z ER do GA, TRAPPII transport z GA do TGN 
a TRAPPIII se podílí na transportu autofagozomů či váčků směřujících do vakuoly (Ravikumar et al. 
2017). Získané znalosti o těchto poutacích komplexech v rostlinách (jejich konkrétní složení, funkce, 
příbuznost s odpovídajícími komplexy v kvasinkách či živočiších apod.), které jsou s výjimkou 
komplexu exocyst mimo rámec této práce, jsou detailně shrnuty například v práci Vukašinovic 
& Žárský (2016). Schematické zapojení jednotlivých výše popsaných poutacích komplexů do různých 
transportních drah je znázorněno na obrázku 2. Je nutné podotknout, že u mnoha rostlinných poutacích 
komplexů není dostatek experimentálních dat ohledně jejich regulace, vztahu k RAB-GTPázám či 
jejich konkrétní funkce. 

 

 
Obrázek 2 Schéma potvrzených či předpokládaných lokalizací a funkcí poutacích komplexů v buňce 
A. thaliana. Šipky představují směry působení poutacích komplexů. V případě absence experimentálních dat 
o některých komplexech u rostlin jsou předpoklady založeny na poznatcích z kvasinek či živočichů. Zkratky 
názvů komplexů jsou vysvětleny v textu; EE = časný endozom, LE = pozdní endozom. Upraveno podle 
Vukašinovic & Žárský (2016). 
 
I přes značně omezené množství dosud získaných poznatků se ukazuje, že rostlinné poutací komplexy 
jsou klíčové pro řadu růstových a vývojových procesů. To může být potvrzeno zjištěním, že mutace 
v genu kódujícím klíčovou podjednotku konkrétního poutacího komplexu je často gametofyticky či 
embryonálně letální. Takemoto et al. (2018) ukázali, že mutace v podjednotkách VPS18 (společná 
podjednotka pro komplexy CORVET a HOPS), VPS39 (specifická podjednotka pro HOPS) a VPS3 
(specifická podjednotka pro CORVET) jsou embryonálně letální. Šešule rostlin heterozygotních 
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v kterémkoli z genů kódujících tyto proteiny pak obsahovaly žlutavá semena s vývojově narušenými 
a abnormálně tvarovanými embryi (Takemoto et al. 2018). Vzhledem k důležitosti membránového 
transportu při působení biotických (viz kapitola 2.1.2.3) i abiotických stresorů (např. salinita či vysoká 
teplota) není překvapivé, že poutací komplexy hrají roli i ve stresových odpovědích, shrnuto 
v Ravikumar et al. (2017). Podrobněji se této oblasti věnuji v souvislosti s komplexem exocyst 
v kapitole 2.2.1. 

Velice zajímavou a dosud relativně málo prozkoumanou problematikou je oblast funkční 
interakce různých poutacích komplexů. Jako příklad lze uvést interakci podjednotky exocystu 
EXO70A1 a podjednotky COG2 komplexu COG při tvorbě xylémových elementů v A. thaliana. 
Podjednotka COG2 přímo interaguje s komplexem exocyst a pravděpodobně váže jeho komponenty 
na kortikální mikrotubuly skrze asociované proteiny VETH1/2 (vesicle tethering). Tím podjednotka 
COG2 zajišťuje správný vzor deponování sekundární BS ve vyvíjejícím se tracheálním elementu (Oda 
et al. 2015). Tato skutečnost byla potvrzena rovněž v práci Vukašinović et al. (2017), kde byla dále 
ukázána důležitost podjednotky EXO84B – v rostlinách mutantních v genu pro tento protein 
docházelo k částečnému kolapsu protoxylémových tracheálních elementů. 

Interakce byla popsána rovněž mezi komplexy TRAPPII a exocyst v A. thaliana. Rybak et al. 
(2014) navrhli hypotézu, že tyto komplexy spolu fyzicky interagují a organizují cytokinezi – jejich 
koordinovaná spolupráce řídí postupné přeměny v rámci jednoho membránového kompartmentu, 
začínající biogenezí buněčné desky a končící primární BS. Detaily této kooperace však dosud nejsou 
známy (Rybak et al. 2014). Je značně pravděpodobné, že další výzkum poutacích komplexů 
v rostlinách povede k nalezení rostlinně specifických podjednotek komplexů, případně komplexů 
dosud zcela neznámých. Očekávat se dá také prohloubení našich znalostí ohledně interakcí mezi 
jednotlivými poutacími komplexy (Vukašinovic & Žárský 2016). 

2.2.1. Komplex exocyst 
Velmi důležitým poutacím komplexem je multiproteinový komplex exocyst, který je známý rovněž 
pod názvem SEC6/8 komplex. Exocyst vznikl velmi brzy v evoluci eukaryot a představuje napříč 
organismy velice konzervovanou strukturu (Koumandou et al. 2007). Jeho základní funkcí je poutání 
sekretorických (post-Golgi) váčků ke specifickému místu PM, čímž se přímo podílí na regulaci 
buněčné polarity. Komplex exocyst operuje v místě aktivní exocytózy a slouží jako důležitý 
mechanismus podílející se na správné fúzi transportního váčku s PM. Fúze samotná je pak zajištěna 
SNARE proteiny (Croteau et al. 2009; He & Guo 2009). 

Exocyst byl popsán v kvasince Saccharomyces cerevisiae a skládá se z celkem osmi 
podjednotek, konkrétně se jedná o hydrofilní proteiny SEC3, SEC5, SEC6, SEC8, SEC10, SEC15, 
EXO70 a EXO84 (Croteau et al. 2009; Guo et al. 1999; TerBush & Novick 1995; TerBush et al. 
1996). Přestože je sekvenční identita mezi jednotlivými podjednotkami exocystu poměrně nízká, jejich 
sekundární a terciární struktury jsou relativně podobné. Konkrétně se jedná o protáhlé (tyčkovité; rod-
like) svazky α-helixů. Tato struktura podjednotek byla potvrzena například využitím predikcí HMM 
(hidden Markov model, Croteau et al. 2009) a je důležitá mimo jiné i pro jejich vzájemnou interakci. 
Zdá se, že podjednotky exocystu jsou organizovány do dvou subkomplexů, první je tvořen SEC3, 
SEC5, SEC6, a SEC8, druhý pak SEC10, SEC15, EXO70 a EXO84 (Heider et al. 2016). 
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U kvasinek bylo zjištěno, že komplex exocyst funguje jako efektor malých GTPáz (zejména z rodin 
RAB a RHO) a pro vazbu k PM je důležitá interakce exocystu s (fosfo)lipidy, například u podjednotek 
EXO70 a SEC3 byla potvrzena interakce s PI(4,5)P2, důležitým fosfolipidem vnitřní strany PM (He et 
al. 2007; Zhang et al. 2008). Tyto dvě podjednotky jsou tak lokalizovány na PM a pravděpodobně zde 
vytvářejí tzv. landmark (specializované místo PM, kde má dojít k sekreci). Mutace těchto podjednotek 
vede v kvasinkách k akumulaci sekretorických váčků, které nejsou schopny fúzovat s PM (He et al. 
2007). Zbylé podjednotky exocystu jsou pak navázány na transportní váček. Interakcí podjednotek 
exocystu na váčku a na PM dochází k poutání váčku k membráně (He et al. 2007; Wu et al. 2008; 
Zhang et al. 2008). 

V počátcích výzkumu byl exocyst studován vedle kvasinek zejména v savčích buňkách, 
nicméně zvláště v poslední době je tomuto komplexu, díky jeho roli v konečné fázi sekrece a dalším 
specializovaným funkcím, věnována zvýšená pozornost i v rostlinách. Řada studií značně posunula 
naše znalosti, a exocyst tak patří mezi nejlépe prozkoumané poutací komplexy u rostlin. V mnoha 
ohledech však stále není popsán tak dobře, jako je tomu u kvasinek či živočichů 
(Vukašinovic & Žárský 2016). 

2.2.1.1  Komplex exocyst u rostlin 

Systematická analýza osekvenovaných rostlinných genomů odhalila v krytosemenných rostlinách 
homology ke všem osmi výše uvedeným podjednotkám exocystu (Cvrčková et al. 2012; Elias et al. 
2003). Řada studií poukazovala na jejich funkce v polarizované sekreci, nicméně nebylo jisté, zda tyto 
podjednotky tvoří v rostlinách funkční komplex. Existence funkčního komplexu exocyst v rostlinách 
byla posléze potvrzena, a to na základě dat genetických, buněčně-biologických a biochemických (Hála 
et al. 2008). Velmi podstatnou vlastností rostlinného komplexu exocyst je skutečnost, že většina jeho 
podjednotek má více kopií (paralogů). Tím se odlišuje od kvasinek či živočichů, kde je typicky každá 
podjednotka exocystu kódována jediným genem. V případě A. thaliana mají jednu kopii pouze SEC6, 
SEC8 a SEC10, podjednotky SEC3, SEC5 a SEC15 mají dvě kopie a EXO84 kopie tři. Nejvíce 
diverzifikovanou podjednotku představuje EXO70, která má 23 paralogů (Cvrčková et al. 2012; Elias 
et al. 2003). Podrobněji se paralogům EXO70, zejména AtEXO70E2, věnuji v kapitole 2.3. 

U C-konce mnohých paralogů podjednotky EXO70 a u N-konce paralogů podjednotky SEC3 
se nachází vazbová doména zajišťující vazbu s fosfolipidy, například s výše zmíněným PI(4,5)P2. 
Pečenková et al. (2020) zjistili, že rostlinné paralogy EXO70 mohou obsahovat různé lipid-interagující 
motivy, z nichž některé jsou lokalizovány mimo zmíněný C-konec s fosfolipidy-vázající doménou 
homologickou k doméně kvasinek či savců. Tyto vazebné domény mohou, zřejmě i díky své různé 
afinitě, přispívat ke specificitě vazby paralogů EXO70 s různými fosfolipidy (Pečenková et al. 2020). 
Podjednotky EXO70 a SEC3 mohou i u rostlin představovat landmark na PM. Byla nicméně navržena 
též hypotéza, že komplex exocyst může být kompletně sestaven na PM a jeho poutací funkce se může 
spouštět teprve následně, a to skrze aktivaci exocystu RHO GTPázou. Tato hypotéza byla podpořena 
mimo jiné pozorováním, že exocyst se vyskytuje na PM i bez přítomnosti poutaného váčku (Fendrych 
et al. 2013). 

Právě regulace funkcí exocystu prostřednictvím malých GTPáz (z rodin RHO či RAB) je 
u rostlin rovněž prozkoumána značně méně než u kvasinek či savců. Na základě dosud získaných 
poznatků se zdá, že na rozdíl od kvasinek a savců je interakce exocystu a RHO GTPáz nepřímá, skrze 
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adaptorové proteiny. Lavy et al. (2007) popsali v A. thaliana protein ICR1 (interactor of constitutive 
active ROPs, kde ROPs znamená RHO of plants), který interaguje s podjednotkou exocystu SEC3 
a aktivovanou (GTP-vázající) ROP. Narušení či umlčení exprese proteinu ICR1 vedlo k deformacím 
buněk, naopak overexprese genu kódujícího ICR1 způsobila bobtnání kořenových vlásků a deformaci 
listových epidermálních buněk. Podle poznatků z této studie tak může být u rostlin funkce SEC3 
kontrolována ROP GTPázou skrze adaptorový protein ICR1 (Lavy et al. 2007). 

Dalším popsaným adaptorovým proteinem, který funkčně propojuje malou GTPázu z rodiny 
ROP s podjednotkou exocystu, je RIC7 (ROP-interactive Cdc42- and Rac-interactive binding motif-
containing protein 7). Tento protein negativně ovlivňuje otvírání průduchů indukované světlem 
u vikve (Vicia faba) a interaguje s podjednotkou EXO70B1. Proteiny RIC7 a EXO70B1 při působení 
světla mění svou lokalizaci a dostávají se do oblasti PM. Při konstitutivně aktivní GTPáze ROP2 se 
pak tyto proteiny na PM vyskytují stále. Zdá se, že negativní regulace otvírání průduchů proteiny 
ROP2 a RIC7 probíhá skrze inhibici podjednotky EXO70B1 (Hong et al. 2016). 

O předpokládaných interakcích mezi RAB GTPázami a exocystem nebyly, na rozdíl od ROP 
GTPáz, v rostlinách dosud publikovány prakticky žádné informace. 

2.2.1.2  Funkce komplexu exocyst v rostlinách 

Exocyst funguje jako důležitý regulační mechanismus/element koordinující endomembránovou 
dynamiku v rostlinách a je nesmírně významný pro procesy zajišťující ustanovení a udržování 
buněčné polarity. V následujícím textu shrnu důležité funkce exocystu či jeho podjednotek 
v rostlinách. Některé z nich jsou zmíněny i na dalších místech této práce. 
 Velký význam exocystu je popsán pro apikálně rostoucí buňky (např. kořenové vlásky či 
pylové láčky), pro apikální dominanci, správný vývoj květu (např. vznik bliznové papily a její 
receptivitu) a fertilitu rostlin (viz též kapitola 2.3 níže) a rovněž během cytokineze rostlinné buňky za 
vzniku buněčné desky (zde je důležitá spolupráce s komplexem TRAPPII, viz začátek kapitoly 2.2) 
(Fendrych et al. 2010; Synek et al. 2006). V úvodní části kapitoly 2.2 je popsána též role exocystu při 
tvorbě xylémových elementů (ve spolupráci s proteiny COG2 a VETH1/2) (Oda et al. 2015). Exocyst 
hraje roli rovněž v recyklaci membránových proteinů, včetně auxinových přenašečů PIN1 a PIN2. 
Narušení recyklace těchto auxinových přenašečů bylo pozorováno u exo70A1, sec8 a následně i sec6 
mutantů. Exocyst se tedy podílí rovněž na regulaci polárního transportu auxinu. Nesprávná distribuce 
tohoto důležitého fytohormonu pak vede k narušení polarity rostliny a různým defektům vývoje 
kořenového systému, narušen je např. růst primárního kořene či zakládání laterálních kořenů (Drdová 
et al. 2013; Tan et al. 2016). Ve výčtu důležitých funkcí komplexu exocyst zmíním i zde roli 
podjednotky EXO70B1 na tvorbě autofagozomů a jejich transportu do vakuoly (Kulich et al. 2013), 
jak je popsáno v kapitole 2.1.1.1. 

Již brzy po objevení rostlinných homologů podjednotek komplexu exocyst se spekulovalo 
o jeho funkci v obranných procesech rostlin (Elias et al. 2003; Hála et al. 2008). K této spekulaci 
přispívá mimo jiné skutečnost, že dochází ke zvýšení exprese genů některých podjednotek exocystu 
působením patogenů či jejich elicitorů a při vystavení rostliny abiotickým stresorům (Chong et al. 
2010; Hruz et al. 2008; Pečenková et al. 2011). Roli paralogů EXO70 v obraně rostlin se věnuji 
podrobněji v kapitole 2.3, zde uvedu pouze několik příkladů ukazujících skutečnost, že obrannou roli 
mohou mít také další podjednotky exocystu. 
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Du et al. (2015) ukázali, že v obraně proti patogenu Phytophthora infestans hraje roli podjednotka 
exocystu SEC5. Tento patogen vylučuje mimo jiné efektorový protein AVR1, který usnadňuje 
kolonizaci rostliny. AVR1 interaguje s podjednotkou SEC5, jež je důležitá pro sekreci PR-1 
(pathogenesis related 1) proteinu do apoplastu, depozici kalózy v místě penetrace a též pro regulaci 
buněčné smrti indukované proteinem CRINKLER2. Kvůli interakci s AVR1 je zřejmě pozměněn 
turnover podjednotky SEC5 (dochází k její stabilizaci), a tím je narušen exocystem zprostředkovaný 
váčkový transport potřebný pro obranné reakce (Du et al. 2015). V další studii Du et al. (2018) 
ukázali, že roli v obraně proti témuž patogenu hrají vedle podjednotky SEC5 také SEC6, SEC8, 
SEC10, SEC15A, EXO70B a EXO84B. Mutanti v genech pro tyto proteiny vykazovali po inokulaci 
patogenem signifikantně větší léze. V téže práci bylo rovněž ukázáno, že v obraně proti Pseudomonas 
syringae hrají roli podjednotky SEC5, SEC6 a SEC10. V případě nekrotrofní houby Botrytis cinerea 
byla situace překvapivě odlišná, u mutantů sec5, sec6 a sec10 byl po napadení houbou pozorován 
menší počet lézí než u kontrolních rostlin (Du et al. 2018).  

Vedle role v obranných reakcích je popsána také role exocystu v další biotické interakci, a to při 
ustanovení arbuskulárně mykorhizní symbiózy. Genre et al. (2012) ve své práci ukázali důležitost 
podjednotky EXO84B při interakci tolice (Medicago truncatula) a půdních hub ze skupiny 
Glomeromycetes. Podjednotka EXO84B je součástí prepenetračního aparátu a je důležitá pro 
proliferaci periarbuskulární membrány vytvářející rozhraní (tzv. interface) mezi rostlinou a houbou 
(Genre et al. 2012). Zhang et al. (2015) v téže rostlině ukázali, že při ustanovování arbuskulárně 
mykorhizní symbiózy je důležitá též podjednotka EXO70I. Tato podjednotka je lokalizována do 
periarbuskulární membrány v oblasti hyfových špiček. V případě její mutace je narušeno vrůstání 
houby do hostitelských buněk a nedochází ke správnému vývoji arbuskul (Zhang et al. 2015). 

2.3. Paralogy podjednotky EXO70 u rostlin se zaměřením na EXO70E2 

EXO70 představuje nejvíce diverzifikovanou podjednotku rostlinného exocystu: v A. thaliana 
i A. lyrata nalezneme 23 paralogů, u topolu (Populus trichocarpa) 29 a u rýže (Oryza sativa) dokonce 
47 paralogů EXO70 (Cvrčková et al. 2012). U A. thaliana i u dalších zkoumaných rostlin se ukázalo, 
že tyto paralogy jsou exprimovány v různé míře v průběhu vývoje rostliny i v různých pletivech, 
nicméně v jedné konkrétní buňce je často koexprimováno a využíváno více různých paralogů EXO70. 

Fylogenetické analýzy odhalily, že společný předek suchozemských rostlin kódoval tři různé 
paralogy EXO70, které následně diverzifikovaly do značně vyššího počtu paralogů. Všechny tyto 
paralogy spadají do tří monofyletických skupin, které jsou definovány původními paralogy: EXO70.1 
(podjednotky EXO70A), EXO70.2 (nejvíce diverzifikovaná skupina obsahující podjednotky EXO70B, 
C, D, E, F a H) a EXO70.3 (podjednotky EXO70G a EXO70I. Podjednotka EXO70I však v čeledi 
brukvovitých (včetně A. thaliana) vymizela) (Cvrčková et al. 2012; Synek et al. 2006; Žárský et al. 
2020). Bazální, dobře konzervovaná skupina EXO70.1, která hraje roli zejména v základních 
(tzv. housekeeping) exocytických procesech, obsahuje typicky geny s více exony, zatímco pro zbylé 
dvě skupiny jsou typické geny s jedním exonem (Synek et al. 2006). 

Vzhledem k velkému počtu paralogů mnohých podjednotek exocystu, zejména právě EXO70, 
by bylo přesnější v rostlinách hovořit o různých variantách komplexu exocyst, a nikoliv pouze 
o jednom komplexu exocyst. Pokud by všechny podjednotky exocystu byly volně kombinovatelné, 
mohly by v rostlinách existovat vyšší stovky variant exocystu. Velice pravděpodobně zde však 
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kompletní kombinovatelnost nefunguje, například z toho důvodu, že ne všechny paralogy konkrétních 
podjednotek jsou koexprimovány v jedné buňce (Cvrčková et al. 2012). 

Je několik hypotéz, proč došlo k tak výraznému zmnožení paralogů podjednotky EXO70, 
které mohou platit zároveň. Podle jedné hypotézy jde o následek potřeby rostliny mít v jedné 
konkrétní buňce větší počet transportních/exocytických drah. Zřejmě právě díky paralogům EXO70 
může v rostlinné buňce existovat mnoho různých tzv. recyklujících domén (recycling domains) – 
dynamických struktur, tvořených aktivovanými kortikálními doménami PM a asociovanými 
endozomálními kompartmenty. Těmito mechanismy je zprostředkována sekrece váčků do specifické 
oblasti PM (Žárský et al. 2009, 2013). Existence většího počtu specifických membránových domén 
regulovaných komplexy exocyst s odlišnými paralogy EXO70 v rámci jedné buňky byla potvrzena 
například studiem proteinů NtEXO70A1 a NtEXO70B1 v pylové láčce Nicotiana tabacum (Sekereš et 
al. 2017). Celá situace je však pravděpodobně ještě složitější, neboť transport do řady kortikálních 
domén může být zprostředkován komplexem exocyst obsahujícím stejnou podjednotku EXO70A1. 
Tato podjednotka může fungovat ve více různých módech, v závislosti na buněčném kontextu, např. 
na základě specifické interakce s lipidy či proteiny charakteristickými pro daný buněčný typ (Žárský et 
al. 2020). 

Druhou hypotézou pro zmnožení paralogů EXO70 je potřeba specifické exocytózy v čase 
i prostoru v rámci vyvíjejícího se pletiva (Žárský et al. 2013). Třetí hypotézou pak může být potřeba 
rostlinné buňky odpovídat pomocí specializovaných exocytických drah na působení abiotických 
stresorů či napadení patogenem (Cvrčková et al. 2012; Žárský et al. 2013). 

Velice zajímavým aspektem je otázka regulace paralogů EXO70 skrze specifické E3-ubikvitin 
ligázy. Jeden z příkladů je uveden dále u podjednotky EXO70B2 (Stegmann et al. 2012). Právě tato 
regulace může přispívat k velké dynamice a rychlosti adaptací rostlinných sekrečních drah. Komplex 
exocyst, jehož podjednotka EXO70 byla polyubikvitinována, je inaktivován a může interagovat 
s jiným paralogem EXO70. To může vést, například na základě specifických signalizačních událostí, 
k funkčnímu přesměrování exocystu, shrnuto v Žárský et al. (2013). 

Zajímavou otázkou je, zda se rostlinné paralogy podjednotky EXO70 mohou funkčně 
zastupovat či zda mají konkrétní paralogy specializovanou funkci, ve které nemohou být v případě 
mutace nahrazeny paralogy jinými. Uvažuje se též o možnosti, že některé paralogy EXO70 mohou 
fungovat nezávisle na zbytku komplexu exocyst (Žárský et al. 2013). Tato skutečnost byla potvrzena 
v živočišné buňce, kde se ukázalo, že homo-oligomerické komplexy proteinu EXO70 (nezávislé na 
zbytku komplexu exocyst) hrají roli v negativním zakřivení membrán a v na aktinu nezávislé stimulaci 
tvorby filopodií (Zhao et al. 2013). Byla též vyslovena hypotéza, že paralogy spadající do nejvíce 
diverzifikované skupiny EXO70.2 (například též podjednotka AtEXO70E2, která je tématem této 
práce) mají často funkce, které nesouvisí přímo se sekrecí, nýbrž s autofagií (Žárský et al. 2020). 

Naše znalosti o konkrétních funkcích paralogů EXO70 v rostlinách jsou dosud značně 
nekompletní, nicméně u některých již byla ukázána jejich (alespoň částečně) unikátní funkce 
a nemožnost (či omezená možnost) jejich zastoupení jiným paralogem. Příkladem může být v mnoha 
pletivech hojně exprimovaná podjednotka EXO70A1. Synek et al. (2006) zkoumali mutanty exo70A1 
a ukázali, že při této mutaci dochází k omezenému vzrůstu rostlin, narušení polárního růstu 
kořenových vlásků či omezení apikální dominance. Mutantní rostliny mají rovněž narušený vývoj 
květu a velmi omezenou fertilitu (Synek et al. 2006). Zde se sluší podotknout, že Safavian et al. 
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(2015) později ukázali, že pro fertilitu rostlin je potřebný kompletní komplex exocyst v blizně. 
V případě umlčení genu některé z jeho osmi podjednotek je narušena správná interakce blizny 
s kompatibilním pylem (Safavian et al. 2015). Jak je uvedeno výše, podjednotka EXO70A1 se podílí 
rovněž na recyklaci proteinů PIN1 a PIN2 (Drdová et al. 2013). Její role byla potvrzena, spolu 
s interagujícím proteinem ROH1 a podjednotkou exocystu SEC3, rovněž při ukládání pektinů do 
semenných obalů A. thaliana (Kulich et al. 2010). Podjednotka EXO70A1 je tedy důležitá pro 
správnou morfogenezi buněk i orgánů a relativně dlouhou dobu se zdálo, že nemůže být zastoupena 
jiným paralogem EXO70. Nedávno se však objevily náznaky, že exo70A1 mutant může být částečně 
komplementován paralogem EXO70A2 (Vedrana Marković, osobní sdělení). 

Zkoumána byla rovněž role paralogu EXO70H4 v maturaci listových trichomů A. thaliana. 
Mutanti exo70H4 vykazovali na rozdíl od kontroly absenci sekundární BS v horní části trichomu a též 
absenci kalózového prstence, tzv. OR (Ormannian ring), který pravděpodobně odděluje rostlinné tělo 
od sekundární BS trichomu (Kulich et al. 2015). V další studii bylo ukázáno, že ukládání kalózy 
v trichomu je důležitou prerekvizitou pro inkrustaci jeho BS oxidem křemičitým. Bylo také potvrzeno, 
že EXO70H4 nemůže být nahrazen jiným paralogem EXO70 exprimovaným pod přirozeným 
promotorem pEXO70H4 (Kulich et al. 2018). 

Je nutné podotknout, že při mutaci některých paralogů EXO70 nebyly pozorovány žádné 
fenotypové odlišnosti oproti kontrole. Je tak možné, že některé paralogy se mohou vzájemně 
zastupovat, případně že dosud nebyly objeveny a studovány podmínky, při kterých by se mutace 
konkrétního paralogu projevila (Synek et al. 2006). 

Podjednotky EXO70 hrají významnou roli rovněž v biotických interakcích rostlin. Jak je 
uvedeno výše, podjednotka EXO70I je důležitá pro ustanovování mykorhizní symbiózy ve vikvi 
(Zhang et al. 2015). Chong et al. (2010) ukázali, že dochází k upregulaci genů pro některé paralogy 
EXO70 při působení abiotických stresorů (např. chlad, vysoká teplota či UV-B záření), biotických 
stresorů i ošetření fytohormony (auxiny, kyselina abscisová či gibereliny a další) (Chong et al. 2010). 

V následujícím textu uvedu některé z dosud získaných poznatků, zejména studiem A. thaliana. 
Detailnější shrnutí této problematiky je v práci Žárský et al. (2020). Jednou z prvních studií, která 
ukázala roli EXO70 v obranných reakcích, byla práce Pečenkové et al. (2011), která potvrdila zapojení 
paralogů EXO70B2 a EXO70H1 do obrany rostlin. Nejprve bylo ukázáno, že dochází k upregulaci 
genů pro tyto proteiny aplikací elicitorů elf18 a flg22. Mutantní rostliny exo70B2 i exo70H1 
vykazovaly zvýšenou citlivost k infekci bakterií Pseudomonas syringae pv. maculicola. U mutantů 
exo70B2 se při infekci Blumeria graminis f. sp. hordei ukázaly defekty v tvorbě ochranné papily (viz 
též kapitola 2.1.2.3) a kvůli narušené schopnosti fúze s PM se v nich hromadily vesikulární struktury 
(Pečenková et al. 2011). Zvýšená citlivost mutantů exo70B2 k působení bakteriálních a houbových 
patogenů byla potvrzena též ve studii Stegmann et al. (2012). V této práci bylo rovněž ukázáno, že 
podjednotka EXO70B2 je cílem ubikvitin ligázy PUB22 (plant U-box-type ubiquitin ligase 22). 
Ubikvitinace zprostředkovaná PUB22 pak směruje protein EXO70B2 do proteazomu a přispívá 
k oslabení PAMP-indukované signalizace. 

Příbuzný protein EXO70B1 hraje vedle své specifické autofagické funkce roli rovněž ve 
stresových reakcích. Tento protein je pozitivním regulátorem kyselinou abscisovou indukovaného 
uzavírání i světlem indukovaného otevírání průduchů, a dokáže tak bránit nadbytečným ztrátám vody 
z rostliny, viz též výše v kapitole 2.2.1.1 (Hong et al. 2016; Seo et al. 2016). Wang et al. (2020) 
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ukázali, že proteiny EXO70B1 a EXO70B2 spolu interagují. Oba tyto proteiny asociují s proteinem 
FLS2 (FLAGELLIN SENSING 2) a regulují jeho transport do PM. FLS2 je receptorová kináza 
rozpoznávající bakteriální flagelin (a od něj odvozený flg22) a spouštějící PTI (Wang et al. 2020). 

Velmi zajímavé je rovněž zjištění, že někteří dvojití mutanti (ve dvou různých paralozích 
EXO70) vykazovali obdobnou odolnost proti napadení Pseudomonas syringae pv. maculicola 
i Pseudomonas syringae pv. tomato jako kontrolní rostliny, zatímco rostliny mutantní pouze v jednom 
z daných genů byly v porovnání s kontrolou k napadení citlivější. Funkční překryv paralogů EXO70 je 
tak zřejmě velmi komplexní. Zdá se rovněž, že může existovat kompetice mezi různými paralogy 
EXO70 o připojení ke zbytku exocystu (Pečenková et al. 2020). 

2.3.1. Podjednotka AtEXO70E2 
Protein AtEXO70E2 (označovaný v této práci většinou zjednodušeně EXO70E2) je jedním 
z 23 paralogů podjednotky exocystu EXO70 v A. thaliana. Konkrétně spadá do skupiny EXO70.2, je 
kódován genem na pátém chromosomu a přesné označení jeho lokusu je AT5G61010 (Žárský et al. 
2020, WS[1]). EXO70E2 patří mezi spíše méně prozkoumané paralogy, nicméně několik prací 
zabývajících se jeho studiem již bylo publikováno. 

Jednou z prvních významných studií byla práce Wang et al. (2010), která poskytla o tomto 
proteinu značné množství informací a podala základ pro jeho další výzkum. EXO70E2 se lokalizuje, 
podobně jako paralogy EXO70A1 a EXO70B1, do bodových struktur v cytoplazmě a v PM. Autoři 
pro další výzkum vybrali právě EXO70E2 jako reprezentativní podjednotku tvořící popisované 
struktury. Provedli s EXO70E2 několik kolokalizačních studií a prohlásili, že tento paralog 
nekolokalizuje s žádným markerem standardních organel, jmenovitě ManI pro GA, VSR2 pro PVC 
(prevacuolar compartment)/MVB, SYP42 a SYP61 pro TGN a VIT1 pro tonoplast (Wang et al. 2010). 
V této studii nebyla zaznamenána kolokalizace EXO70E2 ani s FM4-64, markerem endocytických 
procesů. Rovněž aplikace BFA, wortmanninu či ConcA (concanamycin A) neměla podle autorů žádný 
vliv na fluorescenční signál EXO70E2. 

Na základě výše uvedených poznatků autoři pojmenovali tyto specifické struktury lemované 
proteinem EXO70E2 termínem EXPOs (exocyst-positive organelles, zmíněno též v souvislosti 
s nekonvenční proteinovou sekrecí v kapitole 2.1.2.2. V textu této práce tyto struktury nazývám EXPO 
či též EXO70E2 tělíska, kompartmenty a podobně). Jedná se o dvoumembránové struktury o průměru 
500 až 800 nm připomínající autofagozomy, přičemž protein EXO70E2 je obsažen v obou 
membránách. Podle autorů mohou útvary EXPO splývat s PM a uvolňovat do apoplastu 
jednomembránové váčky, které připomínají exozomy známé z živočišných buněk (Denzer et al. 2000; 
Wang et al. 2010). Vně PM tyto váčky zřejmě vlivem změny osmolarity záhy praskají. Tímto 
mechanismem se může EXO70E2 a náklad jednomembránových váčků dostávat do apoplastického 
prostoru (Wang et al. 2010). Přítomnost váčků v apoplastu byla potvrzena též plazmolýzou a zdálo se, 
že mohou sloužit k transportu některých proteinů do prostoru vně PM, například proteinu SAMS2 (S-
adenosylmethionin syntetáza 2). Tento protein se vyskytoval v prostoru BS, přestože postrádá signální 
peptid. Jeho transport tak zřejmě spadá do UPS (Wang et al. 2010). 

Ukázalo se, že protein AtGALT31A (galaktosyltransferáza 31A), důležitý enzym zajišťující 
posttranslační modifikaci (O-glykosylaci) proteinů za vzniku AGP (arabinogalaktanových proteinů), 
není lokalizován pouze do GA, ale převážně kolokalizuje s EXPO/EXO70E2. Protein AtGALT31A ve 
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značné míře kolokalizoval rovněž s AtGALT29A a GlcAT14A (glukuronosyltransferáza 14), naopak 
míra kolokalizace s markery TGN a FM4-64 byla značně nižší. Objevena byla též kolokalizace 
AtGALT31A s APY3 (apyráza 3) a UDP-glukuronát epimerázami 1 a 6. Vedle významné 
kolokalizace s EXO70E2 se rovněž ukázalo, že tělíska s AtGALT31A nejsou senzitivní k BFA 
ani k wortmanninu. Tato tělíska tak byla zařazena jako součást drah UPS. Na základě získaných 
poznatků autoři prohlásili, že EXPO může hrát roli v sekreci AGP (Poulsen et al. 2014, 2015). 
Interpretace těchto dat je však obtížná, neboť O-glykosyltranferázy ani AGP nejsou řazeny mezi LSPs. 
Některé glykoproteiny však zřejmě mohou být exportovány a modifikovány též drahami UPS 
(Robinson et al. 2016). Sporná byla též otázka, zda EXPO představují autentické útvary či zda se 
jedná o pouhý artefakt overexprese genu EXO70E2. Útvary EXPO jsou však v rostlinné buňce 
pozorovatelné i při expresi EXO70E2 pod přirozeným promotorem (případně imunologicky 
detekovatelné pomocí protilátek i v netransformovaných buňkách), tedy zřejmě se nejedná o artefakty. 
Pravdou však je, že při vyšší míře exprese EXO70E2 je množství útvarů EXPO větší (Robinson et al. 
2016). 

Další studie ukázala, že podjednotka EXO70E2 je důležitá pro lokalizování některých dalších 
podjednotek exocystu (SEC3A, SEC5A, SEC6, SEC8, SEC10 a SEC15B) a rovněž mnohých paralogů 
EXO70 (EXO70A1, EXO70B1, EXO70E1 a EXO70H1) do útvarů EXPO. Pokud byly tyto proteiny 
exprimovány samostatně bez EXO70E2, vykazovaly pouze cytoplazmatický signál (výjimku tvoří 
EXO70A1 a EXO70B1 tvořící tělíska i samostatně) (Ding et al. 2014). Chong et al. (2010) pozorovali 
změnu lokalizace do tělísek lemovaných EXO70E2 u podjednotek SEC5A, SEC8, SEC15A, SEC15B 
a EXO84B, naopak signál SEC6 zůstal i při koexpresi s EXO70E2 difúzní (Chong et al. 2010). 
V práci Ding et al. (2014b) bylo ukázáno, že paralog EXO70A1 není při koexpresi s proteiny SEC6, 
SEC8 ani SEC10 schopen změnit jejich difúzní lokalizaci. Byla též prokázána přímá interakce mezi 
EXO70E2 a SEC6 i SEC10 (Ding et al. 2014). 

Zajímavé bylo zjištění, že exprese genu EXO70E2 z A. thaliana vede i v živočišné buňce 
(buněčná linie HEK293A) ke vzniku struktur velmi podobných rostlinným útvarům EXPO. Naopak 
živočišné či kvasinkové homology EXO70 v A. thaliana k formaci EXPO nevedou (Ding et al. 2014). 
Nejbližší homolog k AtEXO70E2 v tabáku, protein NtEXO70E2, není v pylu přirozeně exprimovaný. 
Již při nízké úrovni ektopické exprese byl však tento protein v pylových láčkách pozorován na 
mobilních bodových strukturách (Sekereš et al. 2017; Žárský et al. 2020). V práci Ding et al. (2014b) 
se autoři snažili srovnávat predikované vyšší proteinové struktury rostlinného paralogu EXO70E2 
s jeho homology v živočiších i kvasinkách a poukázali na některé rozdíly. Zůstává však nejasné, zda je 
některý z těchto rozdílů zodpovědný za specifické vlastnosti EXO70E2, zejména za zmiňovanou 
tvorbu tělísek.  

Přes podobný vzhled mají útvary EXPO představovat struktury odlišné od autofagozomů, 
neboť jejich množství není ovlivněno uhlíkovým hladověním a zároveň EXO70E2 nekolokalizuje 
s ATG8E (Wang et al. 2010). Vztahu mezi autofagozomy a útvary EXPO se věnovali ve své studii Lin 
et al. (2015). Rovněž zde autoři potvrdili, že za běžných podmínek se jedná o odlišné struktury, neboť 
při nich nebyla zaznamenána kolokalizace mezi EXO70E2 a ATG8E ani ATG8F. Při indukci 
autofagie pomocí BTH (benzo-(1,2,3)-thiadiazole-7-carbothioic acid S-methylester) a ošetření ConcA 
došlo v prvotní fázi ke ztrátě struktur lemovaných EXO70E2 v oblasti PM a signál byl více difúzní. 
V pozdějších fázích pak byly útvary značené EXO70E2 pozorovány v lumen vakuoly, podobně jako 
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fluorescenčně značené proteiny ATG8E a ATG8F. Mezi útvary EXO70E2 a ATG8E i ATG8F byla 
pozorována částečná kolokalizace, její úroveň se s postupujícím časem zvyšovala. Podobných 
výsledků bylo dosaženo i při uhlíkovém a dusíkovém hladovění (Lin et al. 2015). Internalizace útvarů 
EXPO a autofagozomů do vakuoly po indukci autofagie byla potvrzena též barvením FM4-64. Útvary 
značené touto barvičkou v lumen vakuoly částečně kolokalizovaly s EXO70E2 i ATG8E či ATG8F. 
Detailnějším studiem se překvapivě ukázalo, že za změnu lokalizace EXO70E2 do vakuoly je 
zodpovědný zejména ConcA. Autoři navrhli celkem tři hypotézy ohledně vztahu útvarů EXPO 
a autofagozomů po indukci autofagie, nicméně pro vysvětlení tohoto vztahu bude potřeba další 
výzkum. Ve shodě s prací Wang et al. (2010) bylo i zde ukázáno, že při indukci autofagie nedochází 
ke zvýšení množství EXO70E2 v cytoplazmě ani v membránách, na rozdíl od ATG8F, kde došlo ke 
zvýšení množství tohoto proteinu u obou těchto frakcí (Lin et al. 2015).  

Ohledně vztahu EXO70E2 a autofagozomů je třeba zmínit též výzkum autofagického 
receptoru NBR1 (neighbor of BRCA1). Ukázalo se, že protein NBR1 v A. thaliana přímo interaguje 
s proteinem EXO70E2 a funguje při autofagii jako jeho selektivní receptor, konkrétně je NBR1 
důležitý pro transport EXO70E2 do vakuoly. Na molekulární úrovni má NBR1 fungovat jako 
prostředník spojující EXO70E2/EXPO a ATG8-pozitivní autofagozomy, a to skrze interakci ATG8-
NBR1-EXO70E2 (Ji et al. 2020), detailněji se této problematice věnuji v diskusi této práce. 

Bylo rovněž prokázáno, že EXO70E2 (a též EXO70B1, EXO70E1 a EXO70F1) interaguje 
s proteinem RIN4 (RPM1 INTERACTING PROTEIN 4), který je důležitým regulátorem obranných 
drah rostliny, a to skrze C-terminální NOI doménu (Redditt et al. 2019). Podle této práce se 
podjednotka EXO70E2 podílí na sekreci kalózy indukované flg22, což poukazuje na její roli v obraně 
rostlin. Bylo prokázáno, že bakteriální efektorový protein AvrRpm1 vede k fosforylaci threoninu-166 
na proteinu RIN4, což vede ke zvýšení míry inhibiční asociace RIN4 s EXO70E2 a následně k inhibici 
sekrece obranných komponent (Redditt et al. 2019). Ukázalo se však, že základní míra interakce 
EXO70E2 a RIN4 (bez této zmíněné fosforylace threoninu-166) je naopak pro exocytózu potřebná. 
RIN4 totiž zvyšuje distribuci EXO70E2 na PM a vede k vyššímu transportu váčků s EXO70E2 do 
apoplastu. Tímto způsobem může regulovat sekreci potřebnou k obranným reakcím rostlin. Protein 
RIN4 rovněž snižuje proteinovou hladinu EXO70E2, nicméně mechanismus ani případná funkce 
tohoto jevu nejsou dosud vysvětleny (Wu et al. 2021). 
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3. MATERIÁL A METODY 

3.1. Media, gely a pufry 

3.1.1. Media na pěstování rostlin a kultivaci bakterií 
Media pro sterilní kultivaci rostlin a bakterií jsem sterilizoval při teplotě 121 °C a tlaku 0,144 MPa po 
dobu 20 minut v autoklávu Omega TMMedia. 

3.1.1.1  Media na pěstování rostlin – varianty ½ Murashige & Skoog (MS) media 

1. Základní na misky: 2,2 g Murashige & Skoog medium + Gamborg B5 vitamins (Duchefa 
Biochemie, M0231.0025), 10 g sacharózy, 16 g rostlinného agaru, následně jsem doplnil 
destilovanou vodu do 1 litru a s využitím pH-metru upravil pH roztoku na hodnotu 5,7 

2. Základní na magenty: jako základní na misky (bod 1), přidal jsem však pouze 8 g rostlinného 
agaru 

3. Tekuté: jako základní na misky (bod 1), přidal jsem však pouze 1 g rostlinného agaru 
4. Bez sacharózy: jako základní na misky (bod 1), pouze jsem nepřidal sacharózu 
5. Bez vitaminů (Basal Salts): jako základní na misky (bod 1) či jako základní na magenty (bod 2) 

dle použití, pouze jsem využil medium Murashige & Skoog Basal Salts (Caisson labs, REF: 
MSP01-1LT) – množství upraveno dle pokynů výrobce 

6. Bez dusíku a vitaminů: jako základní na misky (bod 1) či jako základní na magenty (bod 2) dle 
použití, pouze jsem využil medium Murashige and Skoog (MS) Modified Medium w/o Nitrogen 
(plantMedia.com, SKU: 30630200-1) – množství upraveno dle pokynů výrobce 

7. Bez železa a vitaminů (Basal Salts without Iron): jako základní na misky (bod 1) či jako 
základní na magenty (bod 2) dle použití, pouze jsem využil medium Murashige & Skoog Basal 
Salts without Iron (Caisson labs, REF: MSP33-1LT) – množství upraveno dle pokynů výrobce 

8. S desetinovým obsahem železa (konkrétně heptahydrátu síranu železnatého – FeSO4.7H2O) 
ve srovnání se standardním obsahem železa v základním MS mediu, bez vitaminů: jako 
medium bez železa a vitaminů (bod 7), doplněno 2,78 mg FeSO4.7H2O do 1 litru media 

 
Protože jsem vždy používal pouze ½ MS media, uvádím je v následujícím textu zjednodušeně jako 
varianty MS media. 

3.1.1.2  Media na kultivaci bakterií 

Při kultivaci bakterií jsem používal standardní tekutá media LB (Luria-Bertani) a MPB (meat peptone 
broth) a pevné medium MPA (meat peptone agar). 

3.1.2. Gely 

3.1.2.1  Agarózový gel 

Do TBE pufru (viz kapitola 3.1.3) jsem přidal podle požadované hustoty gelu odpovídající množství 
agarózy (u 30ml gelu: pro 0,8% gel 0,24 g, pro 1% gel 0,3 g a pro 1,5% gel 0,45 g). Agarózu jsem 
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rozvařil v mikrovlnné troubě tak, aby se ze směsi stal co nejvíce homogenní roztok. Po částečném 
vychladnutí jsem přidal v případě 30ml gelu 3 µl barvičky GelRed (Sigma, Cat. No. SCT123), 
důkladně jsem roztok promíchal a nalil jej do formy s hřebenem. Gel jsem nechal tuhnout 20 až 
30 minut. 

3.1.2.2  Polyakrylamidový (proteinový) gel 

Příprava proteinového gelu probíhala ve dvou krocích, nejprve jsem připravil dělicí gel (resolving 
gel), následně pak tzv. stacking gel. Dělicí gel požadované hustoty jsem připravil podle tabulky 1. 
 
Tabulka 1 Složení proteinových gelů. 

 10% 12,5% 15,0% 
30% Acrylamide-Bis 3,33 ml 4,17 ml 5,00 ml 

4x Tris (pH 8,8) 2,50 ml 2,50 ml 2,50 ml 
ddH2O 4,17 ml 3,33 ml 2,50 ml 
Temed 12 µl 12 µl 12 µl 

10% APS 66 µl 66 µl 66 µl 
 

APS jsem přidal vždy jako poslední. Roztok jsem nalil mezi sklíčka (asi 1 cm pod předpokládaný 
okraj hřebenu), převrstvil butanolem a nechal asi 20 minut tuhnout. Následně jsem připravil stacking 
gel (0,65 ml 30% Acrylamide-Bis, 1,25 ml 4x Tris (pH 6,8), 3,05 ml ddH2O, 5 µl Temed a 25 µl 10% 
APS; APS jsem opět přidal jako poslední). Odstranil jsem butanol, nalil roztok mezi sklíčka a vložil 
hřeben. Stacking gel jsem nechal tuhnout asi 30 minut. Po zatuhnutí jsem promyl jamky destilovanou 
vodou. 

3.1.3. Pufry 
Eluční pufr na SDS-PAGE – 50mM Tris-HCl (pH 6,8), 50mM DTT, 1% SDS, 1mM EDTA, 
0,005% bromfenolová modř, 10% glycerol v ddH2O 
GTE pufr – 50mM glukóza, 25mM Tris-HCl, 10mM EDTA v ddH2O 
Infiltrační pufr – 50mM MES (2-(N-morfolino)-ethansulfonová kyselina, pH 5,6), 2mM Na3PO4, 
0,5% glukóza v ddH2O 
Lyzační pufr I (používáno též místo Wash Buffer 1) – 150mM NaCl, 0,1% Triton X, 50mM Tris-
HCl (pH 8,0) v ddH2O 
Lyzační pufr II (použito při izolaci proteinů z A. thaliana) – 150mM NaCl, 1% DDM (n-Dodecyl-
β-D-maltosid), 50mM Tris-HCl (pH 7,4) a 5mM EDTA v ddH2O 
PBS pufr – 137mM NaCl, 2,7mM KCl, 10mM Na2HPO4, 1,8mM KH2PO4 v ddH2O, pH posléze 
upraveno na 7,4 
Running buffer (SDS-PAGE) – 25mM Tris-HCl, 192mM glycin, 0,1% SDS v ddH2O 
TBE pufr – 100mM Tris-HCl, 100mM kyselina boritá, 2mM EDTA v ddH2O 
TE pufr – 10mM Tris-HCl, 1mM EDTA v ddH2O 
Transferový pufr – 25mM Tris-HCl, 192mM glycin, 10% methanol v ddH2O 
Wash Buffer 2 – 20mM Tris-HCl (pH 7,5) v ddH2O 
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3.2. Rostlinný materiál 

3.2.1. Pěstování v půdě 
Arabidopsis thaliana – Tyto rostliny jsem pěstoval v Jiffy půdních peletách, v případě selekce pomocí 
BASTA (viz dále) pak v misce s půdou. Požadovaná semena jsem nasypal do mikrozkumavky 
a pomocí pipety jsem je vysázel do vlhkých pelet. V případě selekce jsem semena nasypal na vlhkou 
půdu. Vysázená semena jsem umístil stratifikovat na dva až tři dny do chladničky a následně jsem je 
přenesl do kultivační místnosti staršího typu (s ručním zaléváním) či nového typu (PSI – Photon 
Systems Instruments, se samozavlažovacím systémem). V obou kultivačních místnostech byly rostliny 
pěstovány za podmínek dlouhého dne (16 hodin světlo a 8 hodin tma). Ve starší kultivační místnosti 
jsou podmínky méně definované [teplota okolo 20 °C, udávaná intenzita osvětlení je 100 µm.m−2.s−1 
fotosynteticky aktivního záření (OSRAM L 58W/930)], v novější kultivační místnosti jsou podmínky 
definovanější (teplota 23 °C ve dne a 18 °C v noci, intenzita osvětlení 120 µm.m−2.s−1, relativní 
vlhkost vzduchu je 60 % a zalévání probíhá automaticky každý druhý den). Rostliny jsem typicky 
pěstoval do úplného uzrání semen. Používané linie jsou shrnuty v tabulce PT3 v příloze.  
Nicotiana benthamiana – Tyto rostliny byly sázeny bez stratifikace a pěstovány v Jiffy peletách ve 
starší kultivační místnosti. Rostliny N. benthamiana byly typicky pěstovány pouze do velikosti vhodné 
na transientní transformaci listů. 

3.2.2. Využití in vitro podmínek kultivace 

V in vitro podmínkách jsem pěstoval rostliny A. thaliana, používal jsem různé varianty MS media 
v miskách či magentách. Konkrétní použité medium je vždy uvedeno u daného experimentu v sekci 
Výsledky. 

3.2.2.1  Sterilizace 

Běžná sterilizace pro in vitro podmínky: semena jsem umístil v požadovaném množství do 
mikrozkumavek a propláchl jsem je 1 ml 80% ethanolu. Následně jsem ethanol odsál a přidal jsem 
1 ml 25% Sava (0,25 ml Sava a 0,75 ml ddH2O). Vzorky jsem umístil na vortex a nechal třepat zhruba 
15 minut. Po uplynutí této doby jsem semena v zapnutém flow boxu čtyřikrát propláchl sterilní ddH2O 
a umístil je stratifikovat na dva až tři dny do chladničky. 
Sterilizace pro selekci na MS miskách s kanamycinem: při selekci na MS miskách s kanamycinem 
jsem použil sterilizaci plynným chlorem. Semena jsem nasypal v malé vrstvě do 2ml mikrozkumavek. 
Otevřené mikrozkumavky jsem umístil spolu s baňkou obsahující 50 ml Sava a 3 ml HCl do speciální 
nádoby. Uzavřenou nádobu jsem přenesl do zapnuté digestoře na pět hodin. Posléze jsem 
mikrozkumavky uzavřel a přenesl je do zapnutého flow boxu, kde jsem je opět otevřel a nechal je 
zhruba 30 minut větrat. Následně jsem semena opatrně vysypal na selekční misky, které jsem na dva 
až tři dny umístil stratifikovat do chladničky. 

3.2.2.2  Vysázení a kultivace 

Vysázení rostlin do in vitro podmínek probíhalo vždy v zapnutém flow boxu sterilními pipetami 
a špičkami. Kultivační podmínky nejsou zcela přesně definovány, odpovídají však přibližně 
podmínkám v kultivačních místnostech určených na pěstování rostlin v půdě (kapitola 3.2.1 výše). 
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Rostliny jsem v in vitro podmínkách pěstoval dle konkrétního pokusu různou dobu, ta je typicky 
uvedena u daného pokusu v sekci Výsledky. Uvedeny jsou i případné odchylky od standardního 
pěstování. Různé způsoby ošetření rostlin jsou shrnuty v tabulce PT4 v příloze. 

3.3. Práce s bakteriemi 

Při své práci jsem používal dva základní druhy bakterií, konkrétně Escherichia coli (E. coli, kmen 
DH5α) a Agrobacterium tumefaciens (A. tumefaciens, kmen GV 3101). 

3.3.1. Elektroporace bakterií 
Elektroporace E. coli (kmen DH5α): do elektroporační kyvety jsem přenesl 50 µl kompetentních 
buněk a 1,5 až 1,8 µl požadovaného DNA konstruktu (ze sbírek či získaného BP nebo LR reakcí, viz 
příslušná sekce kapitoly 3.4); používané konstrukty jsou shrnuty v tabulce PT1. Následně jsem na 
kyvetu v eletroporátoru aplikoval elektrický impulz a zkontroloval podle údajů na displeji úspěšnost 
elektroporace. V zapnutém flow boxu jsem do kyvety přidal 600 µl MPB a umístil ji zhruba na jednu 
hodinu do 37 °C. Vzorky jsem nakonec nalil na misku MPA s odpovídajícím selekčním antibiotikem 
(typicky 50 µg/ml kanamycinu či 50 µg/ml spektinomycinu), rozlil po celém povrchu media, nechal 
částečně vyschnout a umístil do dalšího dne do 37 °C. 
Elektroporace A. tumefaciens (kmen GV 3101): v tomto případě jsem používal modifikovaný 
postup popsaný pro elektroporaci E. coli. Do 50 µl kompetentních buněk v elektroporační kyvetě jsem 
přidal 0,4 až 0,5 µl požadovaného DNA konstruktu. Použil jsem jiné nastavení elektroporátoru, 
následně jsem ve flow boxu přidal 600 µl LB media (místo MPB media) a kyvety jsem umístil do 
28 °C na alespoň 1,5 hodiny. Vzorky jsem nakonec sterilně nalil na misky MPA s příslušnými třemi 
antibiotiky (gentamycin (25 µg/ml), rifampicin (15 µg/ml) a spektinomycin (50 µg/ml), v některých 
případech byl místo spektinomycinu obsažen kanamycin, též v koncentraci 50 µg/ml; shrnutí je 
v tabulce PT1) a nechal růst ve 28 °C dva až tři dny. 

3.3.2. Využití linií A. tumefaciens ze sbírek 
Pokud byla linie A. tumefaciens již uložena ve sbírkách (při teplotě -80 °C v glycerolu), přenesl jsem 
sterilně malé množství glycerolu s bakteriemi na připravenou misku s odpovídajícími selekčními 
antibiotiky (viz výše) a vzorek vymazal po povrchu media. Misku jsem následně umístil na jeden až 
dva dny do 28 °C. Použité linie A. tumefaciens jsou uvedeny v tabulce PT2 v příloze. 

3.3.3. Kultivace bakterií 
Podmínky kultivace bakterií na pevném MPA mediu jsou uvedeny v kapitole 3.3.1. Na selekčních 
miskách vyrostlé kolonie bakterií s požadovaným konstruktem jsem zpracovával následujícím 
způsobem. Vybrané kolonie bakterií jsem sterilně přenesl (inokuloval) pomocí špičky pipety či 
párátka do tekutého media (MPB v případě E. coli a LB v případě A. tumefaciens, typicky 2 ml) 
s příslušnými selekčními antibiotiky (viz kapitola 3.3.1) a umístil je na třepačku (rotační inkubátor). 
Zde byly bakterie pěstovány při teplotě 28 °C u E. coli či 37 °C u A. tumefaciens a při 150 až 
160 otáčkách za minutu do stacionární fáze (zhruba 18 až 24 hodin). Další fázi zpracování jsem 
prováděl dle konkrétního pokusu, postup je vždy popsán u příslušných pokusů. 
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3.3.4. Izolace plazmidové DNA z bakteriální kultury E. coli 
Nejprve jsem přelil bakterie v tekutém MPB mediu do 2ml mikrozkumavky a centrifugoval jsem ji asi 
jednu minutu při maximálních otáčkách. Slil jsem supernatant a přidal 90 µl GTE pufru (s přidanou 
RNAzou), v němž jsem sediment rozsuspendoval. Následně jsem přidal 180 µl NaOH SDS a nechal 
působit asi pět minut při pokojové teplotě. Poté jsem přidal 135 µl KAC/HAC a centrifugoval pět 
minut při maximálních otáčkách. Supernatant jsem přepipetoval a vysrážel 1 ml 96% mraženého 
ethanolu. Vzorek jsem následně pět minut centrifugoval při maximálních otáčkách a vzniklý sediment 
jsem následně rozsuspendoval ve 40 µl TE pufru. Nakonec jsem stanovil koncentraci DNA ve vzorku 
pomocí přístroje Thermo Scientific™ NanoDrop™. 

3.4. Klonování chitinázy 

Ke klonování chitinázy (lokus AT2G43570) jsem použil kit MultiSite Gateway® Three-Fragment 
Vector Construction Kit (Invitrogen, Cat. No. 12537-023) podle schématu na obrázku 3. Podle tohoto 
postupu jsou ve třech odlišných BP reakcích použity tři příslušné PCR produkty (5´ element, 
požadovaný gen a 3´ element), ohraničené specifickými attB či attBr místy, a tři příslušné donorové 
vektory za vzniku tří entry klonů. Tyto tři entry klony a destinační vektor jsou použity dohromady 
v LR reakci k vytvoření expresního klonu. 

5´ element byl buď připraven z genomové DNA (přirozený promotor chitinázy) či použit 
z laboratorních sbírek (konkrétně UBQ promotor v pDONR™ P4-P1R, UBQ = ubikvitin). Kódující 
sekvenci chitinázy se nepodařilo z genomové DNA připravit, byla proto objednána již zaklonovaná ve 
vektoru a následně zpracovaná. 3´ element byl použit z laboratorních sbírek (mCherry na C-konci 
proteinu). 
 

 
Obrázek 3 Experimentální přehled použitého postupu, MultiSite Gateway® Three-Fragment Vector 
Construction kit: návod ke kitu, WS[2], upraveno. 
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3.4.1. Izolace genomové DNA 
Nejprve jsem z kontrolní rostliny A. thaliana izoloval genomovou DNA pomocí Plant DNAZOL® 
reagent (Invitrogen, Cat. No. 10978-021), postupoval jsem podle návodu poskytnutého výrobcem. 

3.4.2. PCR a přečištění produktu 
1) Přirozený promotor chitinázy – Se získanou genomovou DNA jsem založil PCR reakci, buď s Q5 
High-Fidelity DNA polymerázou (New England BioLabs, Cat. No. M0491S) či s EliZyme HIFI 
polymerázou (Elisabeth Pharmacon, REF: EZ21S). Složení reakčních roztoků bylo následující: 

 Q5 High-Fidelity polymeráza: Q5 pufr 10 µl, dNTPs 1 µl, CHI prom attB4 primer 0,25 µl, 
CHI prom attB1r primer 0,25 µl, templátová DNA 2 µl, polymeráza Q5 High-Fidelity 0,5 µl 
a ddH2O 36 µl.  

 EliZyme HIFI polymeráza: EliZyme reaction buffer 10 µl, CHI prom attB4 primer 0,2 µl, 
CHI prom attB1r primer 0,2 µl, templátová DNA 2 µl, polymeráza EliZyme HIFI 0,5 µl 
a ddH2O 37,1 µl. 

 
Bylo spuštěno předehřátí víčka na 98 °C, podmínky PCR jsou uvedeny v tabulce 2. Seznam použitých 
primerů je v tabulce 3. 
 

Tabulka 2 Podmínky PCR pro získání DNA fragmentu přirozeného promotoru chitinázy. 

Použitá polymeráza Q5 High-Fidelity EliZyme HIFI 

 Teplota (°C) Čas (min) Teplota (°C) Čas (min) 

Počáteční denaturace 98 0:30 95 1:00 

30 cyklů 

Denaturace 98 0:10 95 0:15 
Nasedání 
primerů 58 0:20 56 či 58 dle 

opakování 0:15 

Extenze 72 1:10 72 1:03 
Finální extenze 72 2:00 72 2:00 

Pauza 10 -  10 - 
 
Produkt PCR jsem následně kvůli přečištění a kontrole aplikoval na 0,8% agarózový gel a spustil 
elektroforézu. Požadovaný proužek jsem z gelu umístěného nad UV lampou vyřízl skalpelem. DNA 
z gelu jsem izoloval pomocí MinElute® Gel Extraction Kit 250 (Qiagen, Cat. No. 28606) a měřil její 
koncentraci pomocí přístroje Thermo Scientific™ NanoDrop™. Správnost sekvence DNA jsem 
ověřoval pomocí restrikčních reakcí a v případě pozitivního výsledku těchto reakcí též sekvenováním 
(5 µl vzorku a 5 µl primeru m13-for for seq; 5 µl vzorku a 5 µl primeru m13-rev for seq). 
 
2) Kódující sekvence chitinázy – kódující sekvence chitinázy (ORF cDNA) byla objednána ve 
vektoru pENTR/SD-dTopo od ABRC (Arabidopsis Biological Resource Center; skladové číslo 
U25566, jiný název RAFL09-95-D04). Tento konstrukt jsem použil jako templát pro PCR 
s polymerázou Q5 High-Fidelity, složení reakční směsi bylo shodné jako výše u PCR s přirozeným 
promotorem chitinázy s polymerázou Q5 High-Fidelity, pouze jsem použil jiné primery (attB1 
CHI_novy a attB2 CHI). Podmínky PCR byly shodné s tabulkou 2 výše, pouze teplota nasedání 
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primerů byla 55,6 °C a doba extenze byla 35 s. PCR produkt jsem přečistil a jeho správnost 
zkontroloval obdobným postupem, jako je popsáno výše u přirozeného promotoru chitinázy. 
 
Tabulka 3 Primery použité při klonování. Tučně vyznačené primery pocházejí z této práce, ostatní použité 
primery byly v laboratorní sbírce. 

 

3.4.3. BP reakce, elektroporace bakterií a izolace DNA 
Dalším provedeným krokem bylo založení BP reakcí. Používal jsem Gateway® BP Clonase™ II 
Enzyme Mix (Invitrogen, Cat. No. 11789-100), postupoval jsem podle návodu poskytnutého 
výrobcem. 
1) Přirozený promotor chitinázy – Do mikrozkumavky jsem přidal 3,25 µl příslušného PCR 
produktu (viz výše), 0,75 µl vzorku FD810 z laboratorních sbírek (pDONR™ P4-P1R) a 1 µl BP 
Clonase™ II Enzyme Mix. Tuto reakční směs jsem inkuboval přes noc ve 25 °C. Poté jsem BP reakci 
ukončil přidáním 0,5 µl proteinázy K, krátkým zvortexováním a umístěním na 10 minut do 37 °C. 
Získaný konstrukt jsem pak póroval do bakterií E. coli (viz kapitola 3.3.1), bakterie jsem následně 
zpracoval podle postupu v kapitole 3.3.3. Izolaci DNA jsem provedl pomocí GeneJET Plasmid 
Miniprep Kit (Thermo Scientific™, Cat. No. K0502) podle návodu poskytnutého výrobcem, případně 
jsem použil postup uvedený v kapitole 3.3.4. Správnost zaklonování do vektoru jsem ověřoval pomocí 
restrikční reakce (typicky s enzymem TAQI) a následně sekvenací s primery m13-for for seq, m13-rev 
for seq a též CHI_prom_seq a CH_rev_seq. 
2) Kódující sekvence chitinázy – Postup byl obdobný jako u přirozeného promotoru chitinázy výše, 
pouze jsem použil příslušný PCR produkt a vzorek FD609 (pDONR™ 221). Správnost zaklonování 
do vektoru byla v tomto případě ověřena restrikční reakcí s enzymy PSTI a HINDIII a též sekvenací se 
shodnými primery, jako tomu bylo u přirozeného promotoru chitinázy. 

Název Číslo ve 
sbírce Sekvence (5´ – 3´) 

CHI prom attB4 - GGGGACAACTTTGTATAGAAAAGTTGAAACTATAAC
ATACATACGTTTGAAACAATC 

CHI prom attB1r - GGGGACTGCTTTTTTGTACAAACTTGTGTTTTTGTGTC
TGTGATGCAGACTGCAG 

attB1 CHI_novy - GGGGACAAGTTTGTACAAAAAAGCAGGCTCAATGGC
TAAACCCACATCA 

attB2 CHI - GGGGACACTTTGTACAAGAAAGCTGGGTAACAAGTG
AGGTTATCTCCAGGT 

CHI_prom_seq - GCCACCATAAGAGCCATC 
CHI_rev_seq - ATACTTTCAAGAGACTGATCAATC 

mCHERRY 3'for seq SP 26 GGACATCACCTCCCAC 

mCHERRY 5'rev seq SP 27 CTCGCCCTCGCC 

m13-for for seq SP 35 TGTAAAACGACGGCCAGT 
m13-rev for seq SP 36 CAGGAAACAGCTATGACC 
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3.4.4. LR reakce, elektroporace bakterií a izolace DNA 
Následujícím krokem bylo založení LR reakce, kterou jsem prováděl ve dvou variantách – 
s přirozeným promotorem chitinázy a s UBQ promotorem. Používal jsem Gateway® LR Clonase™ II 
Enzyme Mix (Invitrogen, Cat. No. 11791-100) a postupoval jsem podle návodu poskytnutého 
výrobcem. 
1) Konstrukt s přirozeným promotorem: Do mikrozkumavky jsem umístil přirozený promotor 
chitinázy v pDONR™ P4-P1R, kódující sekvenci chitinázy v pDONR™ 221, vzorek ze sbírek FD650 
(pEN-R2-mCherry-L3), vzorek ze sbírek FD777 (pK7m34GW) a LR Clonase™ II Enzyme Mix, vše 
po 1 µl. Reakční roztok jsem umístil přes noc do 25 °C. LR reakci jsem ukončil stejným způsobem 
jako BP reakce (kapitola 3.4.3), shodný byl i následující postup (elektroporace E. coli a izolace DNA). 
Správnost konstruktu jsem ověřil sekvenací s primery mCHERRY 3'for seq, mCHERRY 5'rev seq, 
m13-for for seq, m13-rev for seq. Získaný konstrukt jsem zařadil do laboratorních sbírek pod číslem 
FD981 (pChitináza::chitináza:mCherry v pK7m34GW). 
2) Konstrukt s UBQ promotorem: Postup byl obdobný jako u konstruktu s přirozeným promotorem, 
pouze jsem použil vzorek ze sbírek FD792 (UBQ promotor v pDONR™ P4-P1R) místo přirozeného 
promotoru chitinázy. Správnost konstruktu jsem ověřil sekvenací se shodnými primery jako výše, poté 
jsem jej zařadil do laboratorních sbírek pod číslem FD983 (pUBQ::chitináza:mCherry v pK7m34GW). 
Oba konstrukty jsem následně použil k transformaci rostlin podle kapitoly 3.5. 

3.5. Transformace rostlin 

3.5.1. Transientní transformace (infiltrace) listů N. benthamiana 
Transientní transformaci listů tabáku jsem prováděl za využití A. tumefaciens s požadovaným 
konstruktem. Příslušné bakterie (inokulum) v tekutém LB mediu jsem přelil do 2ml mikrozkumavky, 
kterou jsem centrifugoval po dobu pěti minut při 2200 g. Sediment jsem promyl (rozsuspendoval) 
v 1 ml infiltračního pufru (viz kapitola 3.1.3) se 100µM acetosyringonem a znovu jsem vzorek 
zcentrifugoval. Následně jsem sediment rozsuspendoval v 0,5 ml infiltračního pufru se 100µM 
acetosyringonem. Pomocí spektrofotometru jsem změřil optickou denzitu (OD) těchto vzorků při 
vlnové délce 600 nm a připravil jsem suspenze o požadované konečné OD konkrétních bakterií 
(uvedeno u daného pokusu v sekci Výsledky). Tuto suspenzi jsem nabral do 1ml injekční stříkačky 
(bez jehly) a infiltroval ji tlakem do spodní strany listů N. benthamiana (starých asi čtyři až pět týdnů), 
které byly předem asi hodinu intenzivně osvětleny. Následně jsem infiltrované tabáky ponechal další 
zhruba hodinu na zotavení při běžném laboratorním světle, pak jsem je přenesl do starší kultivační 
místnosti na zhruba dva dny. Po této době jsem transformované listy mikroskopicky pozoroval 
(kapitola 3.10.1), případně jsem z nich izoloval proteiny (kapitola 3.7.1). Používané linie 
A. tumefaciens jsou shrnuty v tabulce PT2, konkrétně jsou uvedeny též u příslušných experimentů. 

3.5.2. Stabilní transformace A. thaliana 

Stabilní transformaci A. thaliana jsem prováděl pomocí metody floral dip (Clough & Bent 1998) za 
využití A. tumefaciens. Rostliny určené k transformaci byly staré asi pět až šest týdnů. 
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3.5.2.1  Transformace pomocí metody floral dip 

Pěstování inokula A. tumefaciens v tekutém LB mediu jsem prováděl standardně, jako je popsáno 
v kapitole 3.3.3, pouze ve větším objemu LB media v Erlenmeyerově baňce (50 ml místo obvyklých 
2 ml). Narostlé inokulum jsem přelil do 50ml zkumavky (Falcon), kterou jsem centrifugoval 15 minut 
při 3700 g. Vylil jsem supernatant, sediment rozsuspendoval v 5% roztoku sacharózy (zhruba 30 až 
50 ml) a přidal Silwett L-77 (Ambersil Ltd. UK) do konečné koncentrace 0,05 %. Následně jsem 
z rostlin určených k transformaci ostříhal všechny již založené šešule a otevřené květy. Dosud 
neotevřená poupata jsem namáčel na tři až pět sekund do agrobakteriální suspenze. Transformované 
rostliny jsem zabalil do igelitového pytle a ponechal zhruba jeden den v laboratorních podmínkách. 
Následně jsem pytel odstranil a rostliny přenesl k dozrání do kultivační místnosti. Připravené linie 
A. thaliana jsou shrnuty v tabulce PT3 v příloze. 

3.5.2.2  Selekce transformovaných rostlin 

Selekci semen jsem prováděl po úplném dozrání a sklizení semen na rostlinách transformovaných 
metodou floral dip. Dle typu rezistence probíhala selekce různými způsoby. 
1) Selekce pomocí BASTA: Většinu linií jsem selektoval pomocí aplikace herbicidu BASTA 
(komerční preparát Challenge 60 (AgrEvo), po ředění je konečná koncentrace glufosinátu 250 mg/l). 
Semenáčky jsem nechal několik dní (zhruba sedm) vyrůst a následně jsem na ně aplikoval BASTA ve 
formě postřiku. Postřik jsem po dvou až třech dnech opakoval, celkem jsem jej provedl podle potřeby 
zhruba třikrát až pětkrát. Vyselektované rostliny jsem nechal v kultivační místnosti dozrát. 
2) Selekce na MS miskách s kanamycinem: Linie p35S::ARA6:mRFP a pUBQ::mRFP:ARA7 
v pEXO70E2::EXO70E2:GFP v rdr6 a též linie pChitináza::chitináza:mCherry a pUBQ::chitináza: 
mCherry v pEXO70E2::EXO70E2:GFP v rdr6 jsem selektoval na MS miskách s kanamycinem 
(koncentrace 50 µg/ml). Po jednom až dvou týdnech selekce jsem vyselektované transformované 
rostliny, které měly značně delší kořen a typicky též větší a zelenější listy než rostliny 
netransformované, přenesl z in vitro prostředí do půdy a umístil k dozrání do kultivační místnosti. 

3.6. Křížení rostlin 

Přípravu nových kombinovaných linií A. thaliana ze dvou linií již dostupných v semenech jsem 
prováděl pomocí křížení rostlin. Rostliny linií vybraných ke křížení jsem vysadil do pelet a nechal 
vyrůst v kultivační místnosti až do fáze kvetení. Z rostlin, u kterých jsem používal samičí část květu – 
pestík, jsem pod binolupou ostříhal případné již vytvořené šešule a dále též otevřené květy. Vybral 
jsem vhodná neotevřená poupata a pomocí křížicí pinzety opatrně odstranil květní obaly a tyčinky. 
Z otevřeného květu rostliny druhé křížené linie jsem do křížicí pinzety uchopil tyčinku se zralým 
pylem a pod binolupou jsem tímto pylem opylil obnažený pestík na rostlině druhé linie. Zbylá 
nekřížená poupata jsem z květního stvolu odstranil. Opylené pestíky jsem opatrně obalil kusem 
potravinářské folie. Rostliny jsem přenesl do kultivační místnosti. Asi po třech až pěti dnech jsem 
z křížených šešulí sňal potravinářskou folii a nechal šešule uzrát. Konkrétní připravené linie jsou 
shrnuty v tabulce PT3. 
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3.7. Izolace proteinů 

3.7.1. Izolace proteinů z transformovaných listů N. benthamiana 
Přibližně dva dny po transformaci listů N. benthamiana jsem na fluorescenčním mikroskopu 
zkontroloval úspěšnost transformace. V případě pozitivního výsledku jsem odstřihl infiltrované listy 
(případně jejich části blíže u místa infiltrace), umístil jsem je do třecí misky, přidal přibližně 0,2 ml 
promytého křemičitého písku a 2 ml lyzačního pufru I s inhibitory proteáz cOmplete Mini (Roche 
Diagnotics, REF: 11836153001; 13 dílů pufru a 1 díl inhibitorů proteáz) a 1mM PMSF (Sigma, Cat 
No. P7626). V některých případech jsem místo křemičitého písku používal tekutý dusík, při jeho 
využití jsem vždy důkladně vychladil i používané nástroje. Listy jsem tloučkem rozdrtil na co 
nejjemnější směs, kterou jsem přelil do 15ml zkumavky (Falcon). V ní jsem následně vzorky 
centrifugoval po dobu 15 minut při teplotě 4 °C a 3650 otáčkách za minutu. Supernatant jsem odebral 
do 2ml mikrozkumavek a centrifugoval jej 15 minut při teplotě 4 °C a otáčkách 4000 g. Supernatant 
jsem přenesl do nových mikrozkumavek, z nich jsem následně připravil buněčné lyzáty – odebral jsem 
do nových mikrozkumavek 50 µl vzorku, přidal 10 µl SDS a umístil je na 10 minut na bloček 
předehřátý na 95 °C. 

3.7.2. Izolace proteinů ze semenáčků A. thaliana 

Postup byl téměř shodný jako u izolace proteinů z listů tabáku (kapitola 3.7.1), pouze jsem proteiny 
izoloval z celých semenáčků A. thaliana (z kořenů i nadzemních částí) a využil jsem lyzační pufr II. 
Semenáčky rostly na základním MS mediu po dobu 12 dní, do třecí misky jsem je přenesl pomocí 
pinzety. Oproti postupu u tabáku jsem navíc měřil koncentraci proteinů pomocí Bradfordovy metody 
(Bradford 1976). 

3.8. Koimunoprecipitace 

K provedení koimunoprecipitace s proteiny získanými podle postupu v kapitole 3.7 jsem použil 
µMACS™ GFP Isolation Kit (MACS Miltenyi Biotec, Cat. No. 130-091-125) a postupoval jsem 
podle částečně upraveného návodu od výrobce. Ke vzorkům jsem přidal 100 µl magnetických kuliček 
(Anti-Tag MicroBeads) a inkuboval je po dobu jedné hodiny na ledu za občasného promíchání 
otočením mikrozkumavek dnem vzhůru. Následně jsem umístil kolonky (µ Columns) na magnetický 
stojan (µMACS Separator), aktivoval kolonky aplikací 200 µl lyzačního pufru I a nanesl lyzát 
s magnetickými kuličkami. Lyzát jsem nechal překapat a kolonky jsem promyl čtyřikrát 200 µl 
lyzačního pufru I a jedenkrát 100 µl Wash Buffer 2. Aplikoval jsem 20 µl elučního pufru předehřátého 
na 95 °C a nechal inkubovat pět minut při pokojové teplotě. Následně jsem aplikoval 50 µl elučního 
pufru o teplotě 95 °C a elulát jsem sbíral do čisté 1,5ml mikrozkumavky. Vzorky jsem vložil na 
10 minut do předehřátého bločku o teplotě asi 95 °C.  

3.9. Western blot 

3.9.1. Western blot u N. benthamiana 
Tento postup jsem u N. benthamiana prováděl po dokončení koimunoprecipitace podle kapitoly 3.8, 
v mém případě mezi proteinem EXO70E2 a proteiny ATG8E a ATG8F (viz kapitola 4.3). Získané 
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vzorky jsem zpracovával pomocí SDS-PAGE (sodium dodecylsulphate-polyacrylamide gel 
electrophoresis). Na začátku jsem připravil dva polyakrylamidové gely, jeden byl označen jako anti-
GFP a druhý jako anti-RFP dle aplikované protilátky v následujícím postupu. Připravené gely ve skle 
jsem vsadil do vany určené k vertikální proteinové elektroforéze a doplnil jsem pufr (Running buffer) 
po rysku. Pustil jsem chladící vodu, aplikoval do jamek 4,5 µl proteinového markeru a následně 20 µl 
vzorků a aparaturu jsem připojil ke zdroji. Elektroforéza běžela při napětí 300 V a proudu 40 mA na 
jeden gel, dokud čelo nedoputovalo na konec dělicího gelu (cca za 100 až 120 minut). Následně jsem 
v transferovém pufru namočil šest kusů filtračního papíru a nitrocelulózovou membránu. Na přístroji 
určeném k blotování jsem uspořádal vrstvy v tomto pořadí: tři vrstvy navlhčeného filtračního papíru, 
nitrocelulózová membrána, polyakrylamidový gel po proběhlé elektroforéze a tři vrstvy navlhčeného 
filtračního papíru. Blotovací přístroj jsem připojil ke zdroji při napětí 300 V a proudu 1,5 mA na 1 cm2 
plochy membrány na 1,5 hodiny. Poté jsem vložil membrány do 5% odtučněného mléka v PBS s 0,5% 
Tween (kvůli jejich blokování) a umístil je na třepačku do 4 °C do dalšího dne. 

Druhý den jsem vyjmul membrány z mléka a propláchl je třikrát po pěti minutách v PBS 
s 0,5% Tween. Následně jsem membrány umístil do 10 ml mléka v PBS s 0,5% Tween – v případě 
anti-GFP membrány jsem použil 3% mléko a 3,34 µl primární anti-GFP protilátky (Rabbit ANTI-
GFP, antisera.com, Product No. AS 152987), v případě anti-RFP membrány pak 1% mléko a 3,34 µl 
anti-RFP protilátky (ANTI-RFP mAb-HRP-DirecT, MBL, M204-7). Membrány jsem nechal 
inkubovat s primárními protilátkami zhruba 100 minut. Následně jsem membrány opět propláchl 
třikrát po pěti minutách v PBS s 0,5% Tween. Anti-GFP membránu jsem umístil do 20 ml 5% mléka 
v PBS s 0,5% Tween s 1,5 µl sekundární protilátky ANTI-RABBIT IgG (Promega, Ref W401B), 
inkubační čas byl v tomto případě 50 minut. Po této inkubaci jsem membránu znovu propláchl třikrát 
po pěti minutách v PBS s 0,5% Tween. Následně jsem membrány položil na folii, aplikoval na ně 
směs luminolu a peroxidázy v poměru 1:1 (součást kitu Amersham™ ECL™ Prime Western Blotting 
Detection Reagent – GE Healthcare, RPN2232) a nechal 10 minut působit. Poté jsem membrány 
přenesl do temné komory, kde jsem zachytil signál z membrán na fotografické filmy. Dobu expozice 
jsem určoval podle intenzity signálu od jednotek sekund až po desítky minut (uvedeno vždy 
u konkrétního snímku). Filmy jsem vyvolal klasickým postupem ponořením do vyvíjecího roztoku, 
omytím vodou a následným ponořením do ustalovacího roztoku. 

3.9.2. Western blot u A. thaliana 
Postup byl téměř shodný jako v kapitole 3.9.1, pracoval jsem však pouze s anti-GFP membránou. 
Polyakrylamidový gel zde byl 10%, vzorky na gel jsem po změření koncentrace proteinů 
Bradfordovou metodou připravil tak, aby v každém vzorku bylo shodné množství proteinů (konkrétně 
72,6 µg). Ke vzorkům jsem přidal SDS v odpovídajícím množství. 

3.10.  Pořizování snímků, software a použité analýzy 

3.10.1.  Mikroskopie a pořizování makrofotografií 
Požadovaný rostlinný materiál jsem pozoroval typicky v destilované vodě. U některých pokusů jsem 
pozorování provedl též v tekutém MS mediu s 0,1% agarem kvůli zamezení vystavení vzorků 
hypoosmotickému stresu. V případě plazmolýzy listů tabáku jsem listové preparáty pozoroval v 1M 
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roztoku NaCl či 21% roztoku sacharózy, konkrétní příprava preparátu je v případě odlišností uvedena 
u příslušných experimentů. 

Většinu mikroskopických pozorování jsem prováděl na konfokálním mikroskopu Zeiss 
LSM880 (objektiv C-Apochromat 40x, 1.2 W Korr FCS M27, používané lasery byly typicky 488 nm 
(excitace GFP) a 561 nm (excitace mCherry, tagRFP a mRuby2); intenzita laserů, gain i velikost 
pinhole se lišily dle potřeb konkrétního pozorování). Na některá pozorování jsem využíval 
fluorescenční mikroskop Nikon Eclipse 90i (objektivy 10x a 20x, kamera Zyla sCMOS, při snímání 
autofluorescence jsem používal UV excitační filtr) a konfokální mikroskop Leica SP8.  

Makrofotografie jsem pořizoval fotoaparátem Canon EOS 450D umístěným na stativu. 
Parametry pořizování snímků jsem typicky nechával na automatice fotoaparátu. 

3.10.2.  Použitý software 
Excel a PowerPoint (Microsoft Corporation, verze 365, WS[3]) – tvorba grafů, úprava grafů 
a obrázků 
FIJI (Schindelin et al. 2012, WS[4]) – měření a úprava mikroskopických snímků i makrofotografií 
Geneious (WS[5]) – plánování klonování, navrhování primerů 
Genevestigator (Hruz et al. 2008, WS[6]) – zkoumání míry genové exprese a její lokalizace  
Webová aplikace Net Primer (WS[7]) – navrhování primerů 
Webová aplikace One-way ANOVA with post-hoc Tukey HSD (WS[8]) – statistická analýza dat 
Webová aplikace Two Way ANOVA Calculator (WS[9]) – statistická analýza dat 
ZEN 3.2 blue edition (Zeiss, WS[10]) – výběr a úprava mikroskopických snímků z mikroskopu Zeiss 
LSM880 

3.10.3.  Analýza obrazu 
K analýze obrazu jsem používal program FIJI (viz kapitola 3.10.2). Mikroskopické snímky určené 
k analyzování jsem pořizoval se shodnými parametry (typ a intenzita laseru, gain a velikost pinhole). 
Bohužel se mi přes veškerou snahu nepodařilo provést automatické vyhodnocování dále popisovaných 
parametrů, které by eliminovalo subjektivitu při analýze. Používal jsem však metody tzv. zaslepeného 
experimentu, kdy jsem nevěděl, jaký typ ošetření byl aplikován na konkrétní měřené 
snímky. Výsledky jsem kompletoval až po ukončení měření. Detaily měření jsou popsány 
v následujících odstavcích. 

Nejčastěji jsem měřil intenzitu cytoplazmatického fluorescenčního signálu. V tomto případě 
jsem na každém snímku označil pět reprezentativních oblastí cytoplazmy (pomocí výběru „Segmented 
line“), a to vždy mimo tělíska EXO70E2-GFP (pokud byla přítomna a pokud je bylo možné odlišit). 
Využil jsem funkci „Measure“ a z výsledků jsem použil parametr „RawIntDen“ (součet intenzit 
signálu všech pixelů ve vybrané oblasti). Získanou hodnotu jsem vydělil plochou vybrané oblasti 
(parametr „Area“ ve výsledcích). 

Dalším měřeným parametrem byla velikost tělísek EXO70E2-GFP. Zde jsem měřil na každém 
mikroskopickém snímku průměr 50 největších jasně odlišitelných tělísek (pokud jich na daném 
snímku bylo aspoň 50; pokud jich bylo méně, měřil jsem všechna tělíska na snímku). Průměr tělíska 
jsem měřil pomocí výběru „Straight line“, aplikoval funkci „Measure“ a z výsledků jsem použil 
parametr „Length“. 
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Třetím studovaným parametrem byl počet tělísek EXO70E2-GFP. V tomto případě jsem počítal 
všechna jasně odlišitelná tělíska na snímcích pomocí funkce „Multi-point“. Následně jsem vypočítal 
počet tělísek vztažený na jednotku plochy [počet tělísek / plocha analyzované oblasti (označena 
pomocí výběru „Segmented line“, po změření jsem z výsledků použil parametr „Area“)] a též počet 
tělísek na buňku [počet tělísek / počet buněk na snímku (pomocí funkce „Multi-point“)]. 

V případě hodnocení makrofotografií jsem počítal počet listů v růžici a počet postranních 
kořenů a měřil délku hlavního kořene a průměr listových růžic. V případě analýzy počtu listů či 
postranních kořenů jsem využíval funkci „Multi-point“. Při měření délky hlavního kořene jsem kořen 
co nejpřesněji označil pomocí výběru „Segmented line“ a z výsledků jsem použil parametr „Length“. 
V případě měření průměru listových růžic jsem opsal analyzované růžici kružnici (se středem co 
nejblíže apikálnímu meristému prýtu dané rostliny) a následně jsem změřil průměr této kružnice 
(postupem shodným jako u měření průměru tělísek EXO70E2-GFP, viz výše). 

3.10.4.  Statistická analýza dat 
Při statistickém hodnocení jsem typicky v případě dvou nezávislých souborů dat (výsledků měření) 
využíval t-test, v případě více souborů dat pak test one-way (jednofaktorová) ANOVA (Analysis of 
variance), dále označovaný OWA, s post-hoc Tukey HSD testem. Pokud to experimentální design 
umožňoval, hodnotil jsem naměřené hodnoty též testem two-way (dvoufaktorová) ANOVA (dále 
označovaný TWA). Pomocí TWA jsem se snažil zjistit, který faktor (například genotyp či typ 
použitého MS media) má signifikantní efekt na naměřené hodnoty konkrétního parametru a zabýval 
jsem se rovněž případnou interakcí studovaných faktorů. Detaily jsou uvedeny vždy u konkrétního 
experimentu. Za statisticky signifikantní jsem v této práci považoval rozdíl při hodnotě p < 0,05. 
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4. VÝSLEDKY 

4.1. Expresní vzor EXO70E2 v Arabidopsis thaliana 

Jedním z prvních provedených experimentů bylo sledování expresního vzoru proteinu EXO70E2 
v A. thaliana. Předem je třeba zmínit, že téměř všechna pozorování jsem prováděl na linii 
pEXO70E2::EXO70E2:GFP v rdr6 z laboratorních sbírek. Tato linie má mutaci v genu RDR6 (RNA-
dependentní RNA polymeráza 6, lokus AT3G49500), který hraje roli v posttranskripčním umlčování 
genů a v přirozené rezistenci proti virům [WS11]. Linii pEXO70E2::EXO70E2:GFP v Col0 
(Columbia 0) jsem sice pomocí metody floral dip připravil též, bohužel u ní bylo velmi obtížné nalézt 
lépe svítící rostliny vhodné k pozorování. Ukázalo se však, že expresní vzor EXO70E2-GFP je mezi 
rdr6 a Col0 obdobný, situace v kořenové špičce je zobrazena na přílohovém obrázku PO1. Pro další 
experimenty jsem proto vybral linii EXO70E2-GFP v rdr6. Ovšem i tato linie do určité míry 
segregovala, tedy ani zde nesvítily optimálně všechny rostliny, množství lépe svítících rostlin však 
bylo oproti linii EXO70E2-GFP v Col0 značně příznivější. 

Nejvýraznější fluorescenční signál jsem pozoroval ve špičce kořene, a to jak u semenáčků 
pěstovaných na MS mediu, tak u starších rostlin pěstovaných v půdě po důkladném promytí kořenů 
vodou. V této oblasti se hojně vyskytovaly typické útvary EXPO (viz kapitola 2.3.1), jejich množství 
do značné míry záviselo na úrovni exprese genu EXO70E2 v konkrétním kořenu. Platilo, že čím vyšší 
byla jeho exprese, tím více útvarů EXPO jsem pozoroval. Zajímavé bylo zjištění, že v určité oblasti 
kořene typicky existuje ostrý přechod intenzity signálu, kdy poměrně výrazný fluorescenční signál 
v kořenové špičce na určitém místě prudce klesne na minimální úroveň. Tato situace je zobrazena na 
obrázku 4. V oblasti kořenů jsem signál částečně pozoroval rovněž v kořenových vláscích, byť zde byl 
výrazně slabší a téměř vůbec se netvořily útvary EXPO. 
 

 
Obrázek 4 Fluorescenční signál pEXO70E2::EXO70E2:GFP v rdr6. Na obrázku je zřetelný ostrý přechod 
intenzity signálu směrem dále od špičky kořene (špička kořene je směrem doleva). Bílé šipky ukazují na vybrané 
útvary EXPO. Měřítko je 30 µm. 
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Naopak velmi slabý (až téměř žádný) signál EXO70E2-GFP jsem pozoroval v listech. Sledoval jsem 
jak mladé listy semenáčků, tak starší listy rostlin z půdy, vždy s podobným výsledkem. Výraznější 
signál EXO70E2-GFP v listech jsem pozoroval pouze v atg5 a atg9 mutantech, příslušné snímky 
(včetně srovnání se situací v rdr6) jsou na obrázku 15 v kapitole 4.5.1. 

Signál EXO70E2-GFP jsem zkoumal i v kališních listech A. thaliana, nicméně zde byl rovněž 
téměř nepozorovatelný, viz obrázek PO2 a), b). Rozhodl jsem se také provést pozorování 
fluorescenčního signálu EXO70E2-GFP ve vajíčkách huseníčku. Pod binolupou jsem odtrhl celý 
pestík z květu linie EXO70E2-GFP a přenesl jej do kapky vody na podložní sklíčko. Následně jsem 
pestík při větším zvětšení jehlou rozřízl a uvolněná vajíčka pozoroval na konfokálním mikroskopu. 
Pozorování nebylo úspěšné, pozoroval jsem velmi slabý fluorescenční signál EXO70E2-GFP 
(a výraznější autofluorescenci), navíc se mi nepodařilo vajíčko optimálně proostřit, a to ani za použití 
dvoufotonové konfokální mikroskopie, viz obrázek PO2 c). 

4.2. Vzájemná lokalizace proteinů EXO70E2 a ATG8 
Ve své práci jsem se rozhodl důkladněji prozkoumat vzájemnou lokalizaci proteinu EXO70E2 
a významných autofagických markerů, proteinů ATG8. Pozorování jsem provedl nejprve 
v A. thaliana. Křížením linií dostupných ve sbírkách (viz tabulka PT3) jsem připravil dvě 
fluorescenční linie pEXO70E2::EXO70E2:GFP s pUBQ::mCherry:ATG8E a pEXO70E2::EXO70E2: 
mRuby2 s pATG8E::GFP:ATG8E. Pozorování jsem prováděl u obou linií dvakrát. U 10denních 
rostlin jsem pozoroval částečnou kolokalizaci u obou linií i bez indukce autofagie, byť tělísek bylo 
značně málo a signál byl v mnoha případech velmi slabý, situace je zachycena na obrázku 5. 
Částečnou kolokalizaci jsem zaznamenal i při druhém provedení, nicméně signál byl obecně ještě 
slabší než při prvním pozorování. 

Kolokalizaci EXO70E2 a ATG8 jsem zkoumal rovněž v transientně transformovaných listech 
N. benthamiana. Připravil jsem konstrukt pUBQ::EXO70E2:mCherry a dále jsem používal konstrukty 
všech devíti izoforem ATG8 z A. thaliana, pUBQ::GFP:ATG8A až I (poskytnuty od Dr. Yasina 
Dagdase, nepublikováno), navíc jsem používal též P19 (supresor posttranskripčního umlčování genů). 
Optická denzita (OD) všech konstruktů byla 0,05, infiltroval jsem vždy tři až čtyři listy. Pozoroval 
jsem poměrně výraznou kolokalizaci EXO70E2 se všemi devíti izoformami ATG8A až I, a to i bez 
indukce autofagie. Situace je zobrazena na obrázku 6, zelený kanál snímků z obrázku 6 je pak pro 
přehlednost obsažen v příloze jako obrázek PO3. V tomto pokusu jsem navíc míry kolokalizace 
kvantifikoval. Vzhledem ke značně odlišným počtům tělísek značených EXO70E2 a ATG8 (těch je až 
řádově méně, zřejmě kvůli jejich rychlému transportu do vakuoly) se ukázal jako nejvíce vypovídající 
údaj vypočítaný tímto postupem: počet kolokalizujících tělísek / (počet kolokalizujících tělísek + počet 
tělísek značených jen příslušnou izoformou ATG8). Procentuální míra kolokalizace je znázorněna na 
grafu 1, kde jsou izoformy ATG8 seřazeny podle míry kolokalizace s EXO70E2 od největší po 
nejmenší. Je patrné, že rozdíly v míře kolokalizace nebyly příliš výrazné, s EXO70E2 kolokalizovalo 
zhruba 50 až 70 % tělísek s příslušnou izoformou ATG8. Největší míru kolokalizace EXO70E2 jsem 
zaznamenal s ATG8E (70,12 %) a ATG8F (69,9 %), tedy právě s izoformami, které zkoumali rovněž 
Wang et al. (2010) a Lin et al. (2015), viz kapitola 2.3.1. 
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Obrázek 5 Částečná kolokalizace mezi EXO70E2 a ATG8E v A. thaliana. Snímky a), b), c) pochází z linie 
EXO70E2-GFP s mCherry-ATG8E a zobrazují vždy téže místo v kořeni. Snímky d), e), f) pochází z linie 
EXO70E2-mRuby2 s GFP-ATG8E a zobrazují vždy téže místo v kořeni. Snímky a), d) jsou složené snímky 
(červený a zelený kanál). Snímky b), e) představují příslušně značený protein ATG8E. Snímky c), f) představují 
příslušně značený protein EXO70E2. Bílé šipky znázorňují některé kolokalizace, modré šipky některá tělíska 
pouze s ATG8E a žluté šipky tělíska pouze s EXO70E2 (EXPO). Měřítko je 30 µm. 
 
 

 
Graf 1 Míra kolokalizace EXO70E2 a proteinů ATG8 z A. thaliana v transientně transformovaných listech 
tabáku, izoformy ATG8 jsou seřazeny sestupně dle míry kolokalizace. Jedná se o průměrné hodnoty ze snímků 
pořízených v různých oblastech tří až čtyř transformovaných listů, detaily výpočtu jsou uvedeny v textu této 
kapitoly. Chybové úsečky představují střední chybu průměru (standard error of the mean). 



39 
 

 

 
Obrázek 6 Částečná kolokalizace EXO70E2-mCherry s různými izoformami GFP-ATG8. Transientní exprese 
pUBQ::EXO70E2:mCherry a a) pUBQ::GFP:ATG8A; b) pUBQ::GFP:ATG8B; c) pUBQ::GFP:ATG8C; 
d) pUBQ::GFP:ATG8D; e) pUBQ::GFP:ATG8E; f) pUBQ::GFP:ATG8F; g) pUBQ::GFP:ATG8G; 
h) pUBQ::GFP:ATG8H; i) pUBQ::GFP:ATG8I v listech tabáku. Bílá šipka ukazuje na některé kolokalizace, 
modrou šipkou jsou označena vybraná tělíska pouze s konkrétní izoformou GFP-ATG8, žlutou šipkou jsou pak 
označena vybraná tělíska pouze s EXO70E2-mCherry. Měřítko je 30 µm a je platné pro všechny snímky na 
tomto obrázku. 
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4.3. Zkoumání interakce mezi EXO70E2 a vybranými ATG8 proteiny 
(ATG8E a ATG8F) 

Jak je popsáno v kapitole 4.2, nejvyšší míru kolokalizace EXO70E2 jsem zaznamenal s izoformami 
ATG8E a ATG8F. Rozhodl jsem se proto zkoumat, zda protein EXO70E2 s těmito izoformami ATG8 
též interaguje. V tomto experimentu jsem využil koimunoprecipitaci (COIP), použité konstrukty byly 
ze sbírek (P19, pUBQ::GFP:ATG8E, pUBQ::GFP:ATG8F), další potřebné konstrukty jsem připravil 
(pUBQ::EXO70E2:mCherry a pUBQ::GFP:GFP), souhrn je v tabulce PT1. Proteiny na koimuno-
precipitaci jsem izoloval z transformovaných listů tabáku, jednalo se vždy o tři až čtyři listy. Provedl 
jsem dvě úspěšná provedení bez dalšího ošetření a jedno provedení s aplikací tunicamycinu 
v koncentraci 5 µg/ml (infiltrováno den před pozorováním do transformovaných listů, jako kontrola 
byla infiltrována voda s odpovídajícím množstvím dimethylsulfoxidu – DMSO). Do listů jsem 
infiltroval následující kombinace konstruktů: pUBQ::EXO70E2:mCherry, pUBQ::GFP:ATG8E a P19; 
pUBQ::EXO70E2: mCherry, pUBQ::GFP:ATG8F a P19; pUBQ::EXO70E2:mCherry, pUBQ::GFP: 
GFP a P19; jako kontrolu pak pUBQ::GFP:GFP a P19. Mezi opakováními byly drobné odchylky, 
zpočátku jsem používal u všech konstruktů OD 0,1, více se však osvědčila následně používaná OD 
0,5. Lépe fungovala izolace proteinů pomocí křemičitého písku. Používal jsem také proteinové gely 
různé hustoty, přičemž nejvíce se osvědčil 10% gel. 

Výsledky všech provedení tohoto experimentu byly konzistentní, v žádném z nich jsem 
nezaznamenal přímou interakci mezi EXO70E2 a ATG8E či mezi EXO70E2 a ATG8F, a to ani po 
indukci autofagie tunicamycinem. Na obrázku 7 je zachycen reprezentativní výsledek z druhého 
úspěšného opakování. V tomto případě byla OD všech konstruktů 0,5, k izolaci proteinů byl použit 
křemičitý písek a dělení proteinů proběhlo na 12,5% gelu. Na přílohovém obrázku PO4 je pak pro 
úplnost zobrazen výsledek koimunoprecipitačního experimentu po indukci autofagie tunicamycinem. 
Postup byl stejný jako u experimentu na obrázku 7, pouze byl použit 10% proteinový gel. 

 
Obrázek 7 Výsledek koimunoprecipitačního experimentu mezi EXO70E2 a ATG8E a mezi EXO70E2 
a ATG8F. Nebyla zaznamenána přímá interakce EXO70E2 s ATG8E ani s ATG8F. Detaily postupu jsou 
uvedeny v textu. Doba expozice byla u anti-GFP membrány asi 1 minuta, u anti-RFP membrány asi 10 minut. 
Žlutě jsou zvýrazněny proužky odpovídající studovaným proteinům, jejich velikost je uvedena v rámečku vlevo. 
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4.4. Zkoumání přesnější identity EXO70E2 kompartmentů 
Vedle experimentů popsaných v kapitolách 4.2 a 4.3 jsem se snažil upřesnit identitu EXO70E2 
kompartmentů (útvarů EXPO) také pomocí série kolokalizačních experimentů mezi útvary EXPO 
a markery některých významných buněčných struktur a rovněž aplikací různých farmakologických 
ošetření na fluorescenční linii EXO70E2-GFP (jejich shrnutí je v přílohové tabulce PT4). Některá 
z ošetření byla rovněž použita v již publikovaných pracích o EXO70E2, viz kapitola 2.3.1. Všechny 
popisované experimenty jsem prováděl na linii pEXO70E2::EXO70E2:GFP v rdr6. 
 

 
Obrázek 8 Absence kolokalizace mezi EXO70E2-tagRFP a markerem TGN VHA-a1-GFP. a) složený snímek, 
zapnuty oba excitační lasery (488 a 561 nm); b) červený kanál z horního snímku (a); c) zapnut pouze laser 
561 nm – oproti situaci na prostředním snímku (b) došlo k vymizení některých zdánlivých kolokalizací. Měřítko 
je 30 µm. 

4.4.1. Vzájemná lokalizace kompartmentů EXO70E2 a VHA-a1 (marker TGN) 
V tomto experimentu jsem sledoval vzájemnou lokalizaci EXO70E2 a markeru TGN VHA-a1-GFP 
pod přirozeným promotorem. Konstrukt VHA-a1-GFP pochází z práce Dettmer et al. (2006). Pomocí 
křížení rostlin linií dostupných ve sbírkách jsem připravil linie pEXO70E2::EXO70E2:mRuby2 
s VHA-a1-GFP a pEXO70E2::EXO70E2:tagRFP s VHA-a1-GFP. Provedl jsem celkem tři 
pozorování, jejich výsledky byly konzistentní. Intenzita signálu červeně značených proteinů EXO70E2 
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však byla poměrně nízká, pro lepší zobrazení bylo proto nutné upravit histogram získaných snímků. 
Ani u jedné linie jsem nepozoroval kolokalizaci červeně značených proteinů EXO70E2 s VHA-a1-
GFP, situace u linie EXO70E2-tagRFP s VHA-a1-GFP je zobrazena na obrázku 8. U linie EXO70E2-
mRuby2 s VHA-a1-GFP byla situace obdobná – videa PV1 v příloze pochází právě z této linie. 
Pozorování v tomto experimentu bylo nutné provádět obezřetně, neboť výrazně silnější GFP signál se 
„prosvěcoval“ do slabšího červeného kanálu; absence kolokalizace byla potvrzena vypínáním laseru 
excitujícího GFP (488 nm). Na obrázku 8 a) jsou zapnuté oba excitační lasery (488 a 561 nm) 
a vyskytují se zde některé zdánlivé kolokalizace, které po vypnutí laseru 488 nm mizí (obrázek 8 c). 
Zajímavé bylo pozorování, že červeně značená EXO70E2 tělíska se vyskytovala především ve 
vakuole, v cytoplazmě jich bylo zaznamenáno poměrně málo. 
 

Obrázek 9 Absence kolokalizace mezi EXO70E2-GFP a BFA kompartmenty. a), b) EXO70E2-GFP s 50µM 
BFA a s FM4-64: a) složený snímek, b) červený kanál. c), d) EXO70E2-GFP s DMSO a s FM4-64 (kontrola): 
c) složený snímek, d) zelený kanál. e), f) linie BRI1-GFP s 50µM BFA a s FM4-64: e) složený snímek, 
f) červený kanál. Měřítko je 30 µm. 
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4.4.2. Vzájemná lokalizace EXO70E2 a BFA kompartmentů 
Brefeldin A způsobuje agregaci ER s GA a též spojování pozdních endozomů (MVB) (Tse et al. 
2006). Abych vyzkoušel, zda EXO70E2 kolokalizuje s agregáty indukovanými BFA (nazývanými též 
BFA kompartmenty), aplikoval jsem na fluorescenční linii EXO70E2-GFP v rdr6 asi 1,5 hodiny před 
pozorováním 50µM BFA. Jako kontrolu jsem použil DMSO v odpovídajícím množství. Využil jsem 
též linii BRI1-GFP (BRASSINOSTEROID INSENSITIVE1) podle práce Russinova et al. (2004), 
abych ověřil, že ošetření BFA správně funguje. Tato linie bohužel špatně klíčila, na pouhé dva získané 
semenáčky jsem aplikoval BFA a též FM4-64 (koncentrace asi 17 µM, semenáčky byly asi 5 až 
10 minut v roztoku barvičky a následně 10 až 15 minut ve vodě či tekutém MS mediu). Potvrdilo se, 
že BFA kompartmenty v linii BRI1-GFP kolokalizují s tělísky zvýrazněnými FM4-64, viz 
obrázek 9 e), f). Barvičku FM4-64 jsem následně aplikoval rovněž na fluorescenční linii EXO70E2-
GFP, ošetřenou BFA či DMSO (kontrola). Při aplikaci BFA docházelo, na rozdíl od aplikace DMSO, 
k výraznému zvětšení tělísek obarvených FM4-64 (semenáčky jsem umístil opět asi na 5 až 10 minut 
do barvičky, následně byly asi 15 až 30 minut ve vodě či v tekutém MS mediu), viz obrázek 9 a) až d). 
K tomuto experimentu jsou v příloze též videa, označená PV2. BFA kompartmenty v žádné rostlině 
nekolokalizovaly s tělísky EXO70E2 (EXPO) – tato tělíska vypadala shodně jako bez ošetření BFA 
a neshlukovala se, pouze v okolí BFA kompartmentů jsem často pozoroval signál EXO70E2-GFP 
v jakýchsi cytoplazmatických provazcích, možná rozšířených velikostí BFA tělíska. 

4.4.3. Vzájemná lokalizace EXO70E2 kompartmentů a vybraných markerů MVB  
V dalším experimentu jsem se zabýval vzájemnou lokalizací EXO70E2 kompartmentů a MVB. 
Připravil jsem dvě linie EXO70E2-GFP s markery MVB, konkrétně ARA6 a ARA7 (Scheuring et al. 
2011; Ueda et al. 2004), a to vnesením konstruktů p35S::ARA6:mRFP a pUBQ::mRFP:ARA7, které 
mi laskavě poskytla T. Pečenková, do linie pEXO70E2::EXO70E2:GFP v rdr6. Provedl jsem celkem 
tři pozorování. V prvním případě se jednalo o rostliny z půdy a pozorování proběhlo na mikroskopu 
Leica SP8 (ostatní pozorování pak na mikroskopu Zeiss LSM880). Při druhém pozorování jsem se 
zabýval již rostlinami pěstovanými na MS mediu, podobně jako při pozorování třetím, kdy jsem 
rostliny navíc ošetřil čtyři hodiny předem 30µM wortmanninem (jako kontrola byl použit DMSO). 

Výsledky všech provedení byly konzistentní, nikdy jsem nepozoroval téměř žádnou 
kolokalizaci EXO70E2-GFP s ARA6-mRFP ani s mRFP-ARA7, viz obrázek 10 zobrazující situaci 
v kořenech. Situace v listech je na přílohovém obrázku PO5, ani zde nebyla pozorována žádná míra 
kolokalizace. Na některých snímcích, zejména u mRFP-ARA7, se zdála být výjimečná kolokalizace 
s EXO70E2-GFP, nicméně vzhledem k vysokému počtu značených MVB se jedná pravděpodobně 
o náhodnou či zdánlivou kolokalizaci. Za zmínku stojí skutečnost, že na některých snímcích jsem 
pozoroval asociaci EXO70E2-GFP s mRFP-ARA7 ve vakuole, kdy se obě jimi značená tělíska 
pohybovala spolu, nicméně k jejich překryvu nedošlo, viz přílohové video PV3 b), buňka zhruba 
uprostřed. Video PV3 a) zachycuje situaci v linii EXO70E2-GFP s ARA6-mRFP. Aplikace 
wortmanninu způsobila zvětšení MVB i útvarů EXO70E2 (EXPO), byť u MVB bylo zvětšení 
mnohem výraznější – byly pozorovány jakési prstencovité útvary představující MVB opticky 
rozříznuté při konfokální mikroskopii. Zřejmě došlo také ke zvýšení počtu tělísek EXO70E2-GFP 
(neměřeno, pouze odhadnuto), viz též kapitola 4.4.5. Ani při aplikaci wortmanninu nebyla pozorována 
žádná kolokalizace mezi MVB a tělísky EXO70E2-GFP. Snímky po ošetření linie EXO70E2-GFP 
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s ARA6-mRFP wortmanninem jsou na přílohovém obrázku PO6, linie EXO70E2-GFP s mRFP-ARA7 
pak na PO7. V příloze jsou pro úplnost též videa (PV4) z obou linií po ošetření wortmanninem. 

 

 
Obrázek 10 Absence kolokalizace mezi EXO70E2-GFP a ARA6-mRFP (a, b) a mRFP-ARA7 (c, d) v kořenech 
A. thaliana. a), c) složené snímky (červený a zelený kanál); b) zelený kanál horního obrázku (a); d) zelený kanál 
horního obrázku (c). Měřítko je 30 µm. 

4.4.4. Vzájemná lokalizace EXO70E2 kompartmentů a útvarů značených FM4-64 
Podobně jako v pracích Wang et al. (2010) či Lin et al. (2015) jsem se rozhodl aplikovat na 
fluorescenční linii EXO70E2-GFP barvičku FM4-64. Semenáčky určené k barvení jsem ponořil na 
5 až 10 minut do asi 17 µM roztoku FM4-64 a následně jsem je přemístil do vody, případně do 
tekutého MS media, na různě dlouhou dobu. Pozorování probíhalo v rozmezí 10 až 100 minut od 
aplikace FM4-64. V žádném provedení jsem nepozoroval kolokalizaci mezi EXO70E2 kompartmenty 
a tělísky značenými FM4-64, viz obrázek 11. 
 

 
Obrázek 11 Tělíska EXO70E2-GFP nekolokalizují s FM4-64. a) složený snímek; b) červený kanál snímku 
vlevo (a); c) zelený kanál snímku vlevo (a). Doba působení FM4-64 zhruba 10 minut, následně byly vzorky asi 
20 minut ve vodě. Měřítko je 30 µm. 

4.4.5. Vliv vybraných ošetření na distribuci a akumulaci proteinu EXO70E2 
Při snaze zjistit přesnější identitu kompartmentů EXO70E2 jsem na fluorescenční linii EXO70E2 
aplikoval různé látky za účelem inhibovat (wortmannin, 3-MA) či naopak indukovat autofagii 
(AZD8055, tunicamycin, DTT, NaCl), případně inhibovat proteazomální dráhu (MG115). Teoretický 
úvod k inhibitorům a induktorům autofagie je uveden v kapitole 2.1.1.3, shrnutí použitých způsobů 
ošetření včetně citací je v přílohové tabulce PT4. 
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Inhibice autofagie 
Ze všech použitých ošetření měl na fluorescenční linii EXO70E2-GFP nejvýraznější efekt inhibitor 
autofagie wortmannin. Experiment s aplikací wortmanninu na fluorescenční linii EXO70E2-GFP 
v rdr6 jsem provedl celkem pětkrát, výsledky mezi provedeními byly konzistentní. Rostliny jsem vždy 
pěstoval zhruba 10 dní v tekutém MS mediu s 0,1% agarem, asi čtyři hodiny před začátkem 
pozorování jsem aplikoval následující typy ošetření: 30µM wortmannin, 30µM wortmannin s 1µM 
ConcA a jako kontroly 1µM ConcA či odpovídající množství DMSO.  

Ukázalo se, že aplikace ConcA neměla významný vliv na lokalizaci a distribuci signálu 
EXO70E2-GFP, ConcA pouze umožnil pozorovat signál EXO70E2-GFP i ve vakuole. Naproti tomu 
wortmannin způsobil poměrně výrazné změny, často patrné již na první pohled, viz obrázek 12. Na 
tomto obrázku není příliš patrné zvýšení intenzity cytoplazmatického signálu po aplikaci 
wortmanninu, nicméně při hodnocení všech snímků byly tyto rozdíly signifikantní, viz níže. Pro lepší 
představu o pohybu tělísek v cytoplazmě i v lumen vakuoly jsou součástí přílohy též videa nasnímaná 
na rostlinách ošetřených wortmanninem s ConcA či pouze ConcA (kontrola), označení těchto videí je 
PV5. Je vhodné dodat, že všechny níže popisované změny po aplikaci wortmanninu jsem pozoroval 
zejména v kořenové špičce (či v oblasti blízké kořenové špičce). Ve všech provedeních tohoto 
experimentu jsem však sledoval i situaci v listech. Zde fluorescenční signál zůstával bez významných 
změn oproti kontrole, tedy byl velmi slabý (až téměř nepozorovatelný) a prakticky vůbec zde nebyla 
pozorována tělíska EXO70E2-GFP (ve shodě s kapitolou 4.1). 

V posledním provedení tohoto experimentu jsem navíc aplikoval na semenáčky barvičku 
FM4-64 (koncentrace asi 17 µM). Ve shodě s kapitolou 4.4.4 jsem nezaznamenal kolokalizaci 
EXO70E2-GFP s tělísky značenými FM4-64 u kontrolních rostlin. Obdobná byla situace i po aplikaci 
wortmanninu, kdy jsem též nezaznamenal žádnou míru kolokalizace, a to ani po delší době působení 
FM4-64 (asi 100 minut); snímky z tohoto ošetření jsou na přílohovém obrázku PO8. 
 

 
Obrázek 12 Vliv aplikace wortmanninu na fluorescenční linii EXO70E2-GFP. a) ošetření wortmanninem; 
b) ošetření wortmanninem a ConcA; c) ošetření DMSO; d) ošetření ConcA. Detaily jsou uvedeny v textu, 
u snímků b) a d) ošetřených ConcA bylo možné pozorovat signál EXO70E2-GFP ve vakuole. Měřítko je 30 µm. 
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Pomocí analýzy obrazu jsem měřil tyto tři parametry: intenzita cytoplazmatického fluorescenčního 
signálu, velikost (průměr) tělísek EXO70E2-GFP a počet těchto tělísek. Ke statistickému hodnocení 
naměřených hodnot jsem v tomto experimentu vždy využíval test OWA. 

Při měření intenzity cytoplazmatického signálu vyšla ve všech opakováních vyšší hodnota po 
aplikaci wortmanninu, a to v rozmezí 1,32 až 1,81x, rozdíly oproti kontrole byly vždy signifikantní. 
Aplikace ConcA oproti DMSO a rovněž aplikace ConcA a wortmanninu oproti samotnému 
wortmanninu neměla na hodnotu cytoplazmatického signálu signifikantní vliv. Výsledek 
reprezentativního třetího provedení je v grafu 2 I). 

Dalším měřeným parametrem byla velikost tělísek EXO70E2-GFP. Výsledky měření všech 
pěti provedení byly konzistentní, signifikantně větší průměr tělísek (v rozmezí 1,94 až 2,69x) vždy 
vycházel po aplikaci wortmanninu. Aplikace ConcA ve všech případech způsobila mírné zmenšení 
velikosti tělísek, nicméně rozdíly byly nesignifikantní. Výsledek měření průměru tělísek ze třetího 
provedení je v grafu 2 II). 

Třetím studovaným parametrem byl počet tělísek EXO70E2-GFP. I v tomto případě byly 
výsledky všech pěti provedení konzistentní. Počet tělísek na jednotku plochy byl po aplikaci 
wortmanninu v různých provedeních větší 2,83 až 6,38x, výsledky byly vždy signifikantní. Aplikace 
ConcA v žádném z provedení nezpůsobila signifikantní rozdíl v počtu tělísek na jednotku plochy. 
Podobná situace byla i u průměrného počtu tělísek na buňku, který vycházel v různých provedeních 
experimentu 1,89 až 6,38x větší po aplikaci wortmanninu než u kontrolních rostlin. Aplikace ConcA 
nezpůsobila v žádném z provedení signifikantní rozdíl ani v tomto parametru. Výsledky třetího 
provedení jsou na grafu 2 III). 

 

 
Graf 2 Výsledky měření rostlin ošetřených wortmanninem (případně s ConcA) a kontrolních rostlin (DMSO, 
ConcA); jedná se o třetí provedení tohoto experimentu. I) průměrná intenzita cytoplazmatického fluorescenčního 
signálu (výpočet viz kapitola 3.10.3); II) velikost (průměr) tělísek EXO70E2-GFP; III) Počet tělísek EXO70E2-
GFP na buňku. Detaily jsou uvedeny v textu. Písmena a, b vyjadřují statistickou signifikanci (OWA), 
W = wortmannin. 



47 
 

Za účelem inhibovat autofagii jsem na fluorescenční linii EXO70E2-GFP aplikoval též 3-MA 
v koncentraci 5 mM (společně s ConcA v koncentraci 1 µM), jako kontrolu jsem aplikoval 1µM 
ConcA. V některých provedeních jsem aplikoval pouze 3-MA a jako odpovídající kontrolu DMSO. 
Provedl jsem čtyři pozorování s různou dobou působení – čtyři hodiny až zhruba dva dny. Zkoušel 
jsem rovněž vysadit semena přímo do tekutého MS media s přidaným 3-MA, nicméně semena v tomto 
případě vůbec nevyklíčila. V žádném z provedených opakování jsem po aplikaci 3-MA nepozoroval 
rozdíly v intenzitě či distribuci signálu EXO70E2-GFP, 3-MA tedy zřejmě neblokuje degradaci 
EXO70E2 ani tvorbu tělísek EXO70E2-GFP (EXPO), viz obrázek PO9 v příloze. 
 
Indukce autofagie 
K indukci autofagie jsem využil čtyři různé látky. Jednou z nich byl inhibitor TOR kinázy AZD8055. 
Toto pozorování jsem provedl dvakrát, koncentrace AZD8055 byla 15 µM (v obou případech společně 
s 1µM ConcA), aplikace proběhla asi čtyři hodiny před začátkem pozorování a jako kontrolu jsem 
použil 1µM ConcA či odpovídající množství DMSO. Ošetření AZD8055 nemělo žádný pozorovatelný 
vliv na signál EXO70E2-GFP – byla zaznamenána jeho obdobná distribuce a podobné množství 
EXO70E2 tělísek v cytoplazmě i ve vakuole jako u kontrolních ošetření, viz obrázek 13. 
 

 
Obrázek 13 Aplikace AZD8055 neměla významný vliv na distribuci a intenzitu fluorescenčního signálu 
EXO70E2-GFP. a) aplikace 15µM AZD8055 a 1µM ConcA; b) aplikace pouze 1µM ConcA (kontrola). Měřítko 
je 10 µm. 
 
Dalším použitým induktorem autofagie byl tunicamycin v koncentraci 5 µg/ml s dobou působení osm 
hodin, současně s aplikací 1µM ConcA. Opět jsem po aplikaci tunicamycinu nezaznamenal žádný 
významný rozdíl oproti kontrole, toto pozorování však bylo provedeno pouze jedenkrát. Ilustrační 
obrázek z tohoto experimentu je v příloze označen PO10. 

Jak je zmíněno v kapitole 2.1.1.3, na podobném principu jako tunicamycin funguje i DTT. 
Tuto látku v koncentraci 2 mM jsem aplikoval opět společně s 1µM ConcA, jako kontrola byl použit 
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samotný 1µM ConcA či odpovídající množství DMSO. Provedl jsem dvě pozorování, doba působení 
byla v prvním případě asi pět hodin, ve druhém pak zhruba sedm hodin. Ani aplikace DTT neměla 
pozorovatelný efekt, distribuce a intenzita signálu EXO70E2-GFP se po ošetření DTT oproti 
kontrolám významně nezměnila, viz přílohový obrázek PO11. 

Posledním aplikovaným induktorem autofagie byl NaCl v koncentraci 100 mM s dobou 
působení 30 až 90 minut; jako kontrolu jsem použil destilovanou vodu. Provedl jsem pouze jedno 
pozorování, v něm NaCl neměl pozorovatelný vliv na signál EXO70E2-GFP, viz obrázek PO12. 
 
Inhibice proteazomální dráhy 
Snažil jsem se rovněž zjistit, zda je protein EXO70E2 degradován proteazomální drahou. Některé 
paralogy EXO70 jsou totiž regulovány prostřednictvím specifických E3-ubikvitin ligáz s následnou 
degradací v proteazomu, viz kapitola 2.3. Zhruba dvě hodiny před začátkem pozorování jsem tedy 
podle práce Spoel et al. (2009) aplikoval na fluorescenční linii EXO70E2-GFP inhibitor 
proteazomální dráhy MG115 v koncentraci 40 µM, jako kontrolu jsem použil odpovídající množství 
DMSO. Aplikace MG115 neměla pozorovatelný vliv na distribuci ani intenzitu signálu EXO70E2-
GFP oproti kontrole, podobný byl i počet EXO70E2 tělísek (útvarů EXPO), viz obrázek PO13 
v příloze. 

4.5. Exprese proteinu EXO70E2-GFP v atg5 a atg9 mutantech 
Abych mohl zkoumat vliv narušení autofagické dráhy na intenzitu a distribuci signálu EXO70E2-GFP, 
rozhodl jsem se vnést konstrukt pEXO70E2::EXO70E2:GFP do vybraných atg mutantů. Po konzultaci 
s Vedranou Marković z našeho týmu jsem k tomuto účelu vybral mutantní linie atg5 a atg9. Do obou 
těchto linií jsem metodou floral dip vnesl výše zmíněný konstrukt. Získané rostliny jsem podrobil jak 
mikroskopickému pozorování, tak jsem analyzoval množství proteinu EXO70E2-GFP v těchto 
mutantech pomocí western blotu. 

4.5.1. Mikroskopická pozorování 

Pozorování konstruktu pEXO70E2::EXO70E2:GFP v atg5 a atg9 mutantech jsem na konfokálním 
mikroskopu provedl celkem šestkrát, jako kontrolu jsem typicky používal fluorescenční linii 
EXO70E2-GFP v rdr6 (z důvodu dlouho neúspěšného hledání dobře svítících rostlin linie EXO70E2-
GFP v Col0, viz kapitola 4.1). Dvě pozorování proběhla bez dalšího ošetření, dvakrát jsem použil 
ošetření 30µM wortmanninem (z toho jednou navíc i kombinace wortmannin + 1µM ConcA, jako 
kontrola byl použit DMSO) a dvakrát aplikaci 1µM ConcA (kontrola opět DMSO). Pozorování jsem 
prováděl zejména v kořenech, nicméně vždy jsem alespoň u několika rostlin sledoval fluorescenční 
signál EXO70E2-GFP i v listech, viz též dále v této kapitole. Při pozorování kořenů bylo již na první 
pohled zřejmé, že signál EXO70E2-GFP je v obou mutantních liniích výrazně silnější než 
u kontrolních rostlin, viz obrázek 14. Nepozoroval jsem zde typický ostrý přechod intenzity 
fluorescenčního signálu jako u linie EXO70E2-GFP v rdr6 (kapitola 4.1). U atg mutantů byl pokles 
intenzity fluorescenčního signálu postupnější, nicméně rovněž zde byl signál nejsilnější právě 
v kořenové špičce. 
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Obrázek 14 Vyšší intenzita signálu EXO70E2-GFP v kořenech atg5 a atg9 mutantů než v rdr6. V atg 
mutantech jsem nepozoroval útvary EXPO. a), b) signál v atg5 mutantech; c), d) signál v atg9 mutantech; 
e), f) signál v rdr6, bílé šipky ukazují některé útvary EXPO v rdr6. Měřítko je 30 µm. 

Intenzitu cytoplazmatického fluorescenčního signálu jsem se rozhodl též kvantifikovat. Ve všech 
provedeních jsem naměřil signifikantně větší intenzitu cytoplazmatického signálu u obou atg mutantů 
než v rdr6, dle opakování byla intenzita větší 3,5 až 8x. Ke statistickému hodnocení jsem využíval test 
OWA. Vyšší intenzita cytoplazmatického signálu vycházela častěji u atg5 mutantů než u atg9 
mutantů, rozdíly však byly většinou nesignifikantní, viz graf 3 a graf PG1 v příloze. Přes velmi 
výrazný signál EXO70E2-GFP jsem však nepozoroval žádné útvary EXPO, viz též obrázek 14. Další 
významný rozdíl oproti kontrolním rostlinám (rdr6) jsem pozoroval v listech, neboť u obou těchto 
mutantních linií bylo možné i zde pozorovat poměrně výrazný signál EXO70E2-GFP. Přes značně 
intenzivní signál EXO70E2-GFP jsem však ani v listech nepozoroval žádná tělíska EXPO, viz 
obrázek 15. Na některých snímcích, zejména v listech, bylo na přítomnost alespoň několika tělísek 
EXO70E2-GFP podezření, nicméně při detailnějším zkoumání se ukázalo, že šlo o transvakuolární 
cytoplazmatické provazce, z nichž je na snímku vidět pouze optický řez v dané rovině. 

Aplikace 30µM wortmanninu (samostatně či v kombinaci s 1µM ConcA) ani 1µM ConcA 
neměla ve studovaných atg mutantech žádný pozorovatelný vliv na signál EXO70E2-GFP, a to ani 
v kořenech, ani v listech. Při hodnocení testem OWA se intenzita cytoplazmatického signálu po 
žádném z výše uvedených ošetření signifikantně nelišila od rostlin ošetřených DMSO (kontrola), 
nadále se však signifikantně lišila od intenzity fluorescenčního signálu v linii EXO70E2-GFP v rdr6, 
viz graf 3 (ošetření wortmanninem, wortmanninem s ConcA a DMSO jako kontrola) a graf PG1 
v příloze (ošetření ConcA a DMSO jako kontrola). V případě ošetření rostlin 1µM ConcA či DMSO 
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jsem naměřené hodnoty analyzoval též testem TWA. Také zde bylo potvrzeno, že efekt typu ošetření 
není signifikantní, naproti tomu efekt genotypu signifikantní je. Interakce genotypu a způsobu ošetření 
nebyla v tomto experimentu signifikantní. Provedení s ošetřením wortmanninem (samostatně či 
v kombinaci s 1µM ConcA) a DMSO jsem testem TWA nehodnotil. Důvodem je nekompletní soubor 
získaných dat, neboť u rdr6 jsem v tomto pokusu z časových důvodů nesnímal obrázky po ošetření 
wortmanninem či wortmanninem s ConcA, viz též graf 3. 

Po žádném z uvedených ošetření nebyly pozorovány útvary EXPO v cytoplazmě, viz obrázek 
PO14 v příloze. Při aplikaci 1µM ConcA pak byla, na rozdíl od fluorescenční linie EXO70E2-GFP 
v rdr6, ve všech případech pozorována vakuola téměř zcela bez fluorescenčního signálu, viz video 
PV6 v příloze. 

 
Obrázek 15 Výrazně silnější signál EXO70E2-GFP v listech atg5 a atg9 mutantů než u kontrolní rostliny (rdr6). 
V obou liniích atg mutantů nejsou přítomny žádné útvary EXPO. a) EXO70E2-GFP v atg5 mutantovi; 
b) EXO70E2-GFP v atg9 mutantovi; c) EXO70E2-GFP v rdr6. Měřítko je 30 µm. 
 
 

 
Graf 3 Průměrná intenzita cytoplazmatického fluorescenčního signálu EXO70E2-GFP v atg5 a atg9 mutantech 
a v rdr6 s různými typy ošetření. Detaily měření v textu, písmena a, b vyjadřují statistickou signifikanci (OWA), 
W = wortmannin. 
 
Vedle výše zmíněných charakteristik jsem při všech způsobech ošetření u obou atg mutantů pozoroval 
rovněž další zajímavé vlastnosti. Typicky jsem zaznamenával akumulaci proteinu EXO70E2-GFP na 
tonoplastu. Na řadě snímků se zdálo, že fluorescenční signál EXO70E2-GFP je též u jádra a hromadí 
se pravděpodobně na ER. Lokalizace EXO70E2-GFP zřejmě na tonoplastu a na ER (v horní části 
záběru) v atg5 mutantovi je na přílohovém videu PV7.  
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4.5.2. Analýza pomocí western blotu 
Abych potvrdil větší akumulaci EXO70E2-
GFP ve studovaných atg mutantech, rozhodl 
jsem se izolovat z těchto mutantních linií 
proteiny a provést analýzu pomocí western 
blotu. Jako kontrolní linie jsem použil 
EXO70E2-GFP v rdr6 a též v exo70E2/ostop 
dvojitých mutantech. Tato mutantní linie 
obsahuje vedle genu pro EXO70E2 mutaci 
rovněž v promotoru genu AT1G77220 
(anotovaném jako organic solute transporter 
(OST)-alpha protein LAZ1 HOMOLOG1) a je 
dále v této práci označována jako exo70E2/ 
ostop mutant. Problematika exo70E2/ostop 
mutanta je detailněji vysvětlena v diskusi této 
práce. 

Výsledek tohoto experimentu je na 
obrázku 16. Proužky odpovídající proteinu 
EXO70E2-GFP (102,62 kDa) byly nalezeny ve 
všech liniích, byť v rdr6 či u exo70E2/ostop 
mutantů byly velmi slabé (označeno žlutě). 
Výsledek zachycený na filmu zhruba odpovídá 
mikroskopickým pozorováním, tedy protein 
EXO70E2-GFP je více akumulován v obou atg 
mutantech. U obou těchto mutantů jsem také 
pozoroval proužek odpovídající volnému GFP 
(označeno zeleně). Na obrázku 16 je bohužel 
tento proužek u atg9 mutantů zachycený 
poměrně slabě, zřejmě kvůli technickým 
problémům při vyvolání filmu. 

4.6. Reakce dvojitého mutanta exo70E2/ostop na uhlíkové hladovění 
Jak je uvedeno v kapitole 2.1.1.2, autofagie je důležitá pro remobilizaci energie a minerálních živin 
v případě jejich nedostatku. Vzhledem k možnosti, že též protein EXO70E2 je zapojen do 
autofagických drah, jsem se rozhodl do experimentálního plánu zařadit také následující pokusy. 
Uhlíkové hladovění je předmětem této kapitoly, dusíkové hladovění pak kapitoly 4.7.1. Tyto 
experimenty jsou doplněny též souborem pokusů s deficiencí či absencí železa, viz kapitola 4.7.2. I na 
tomto místě zdůrazním problematiku použité mutantní linie exo70E2/ostop, kterou jsem na většinu 
těchto pokusů používal. Po provedení většiny experimentů se totiž ukázalo, že tato linie obsahuje 
vedle mutace v genu EXO70E2 rovněž mutaci druhou (viz Diskuse a též kapitola 4.5.2). Tento dvojitý 
mutant neměl za běžných podmínek odlišný fenotyp oproti kontrolním rostlinám. Tuto situaci jsem 
zkoumal jak u semenáčků na MS mediu in vitro (v miskách i v magentách s delší dobou kultivace), tak 

Obrázek 16 Analýza množství proteinu EXO70E2-
GFP v atg mutantech a v kontrolních rostlinách. 
Proužky odpovídající proteinu EXO70E2-GFP jsou 
označeny žlutě, proužky odpovídající volnému GFP 
zeleně. Detaily jsou uvedeny v textu, doba expozice 
filmu byla 3 minuty. E2 = EXO70E2, mut. = mutant. 



52 
 

rovněž u dospělých až senescentních rostlin v půdě. Výsledky všech těchto pozorování byly 
konzistentní. 

Pokus s uhlíkovým hladověním jsem prováděl podle následujícího postupu. Rostliny linií 
exo70E2/ostop a Col0 (kontrola) jsem vysázel na misky s běžným MS mediem a s MS mediem bez 
sacharózy. Po sedmi dnech v kultivační místnosti jsem polovinu misek od obou typů MS medií umístil 
do tmy (konkrétně jsem je důkladně zabalil ze všech stran do alobalu), ostatní podmínky pěstování 
jsem zachoval stejné. Druhá polovina misek byla vždy ponechána na světle jako kontrola, pokus jsem 
hodnotil po 18 dnech od umístění misek do tmy. Tento pokus jsem provedl dvakrát, použil jsem čtyři 
až šest misek od každého typu MS media, v každé misce byly čtyři rostliny od obou linií. Při druhém 
provedení byly přes shodné podmínky pěstování rostliny zřetelně menší, nicméně základní trendy 
pozorované při prvním provedení zůstaly zachovány. Obrázky jsem analyzoval pomocí programu FIJI 
a měřil jsem tyto parametry: délka kořenů, počet postranních kořenů (odvětvujících se z hlavního 
kořene, dále označovány též jako PK, tento parametr jsem pro větší přesnost počítal přímo na živých 
rostlinách) a průměr růžic. 

Rostliny na světle vykazovaly dle očekávání vyšší hodnoty všech měřených parametrů. Mezi 
liniemi exo70E2/ostop a Col0 nebyl u MS medií (se sacharózou ani bez sacharózy) na světle 
zaznamenán signifikantní rozdíl v žádném parametru (t-test); MS medium se sacharózou viz obrázek 
PO15 b), MS medium bez sacharózy obrázek 17 b). Žádné signifikantní rozdíly mezi oběma liniemi 
jsem nezaznamenal ani v případě pěstování rostlin na MS mediu se sacharózou ve tmě (t-test), viz 
obrázek PO15 a). Významné rozdíly mezi liniemi byly zaznamenány pouze v případě rostlin 
pěstovaných na MS mediu bez sacharózy ve tmě, viz obrázek 17 a). 

 

 
Obrázek 17 Rostliny linií Col0 (kontrola) a exo70E2/ostop pěstované na MS mediu bez sacharózy, a) ve tmě, 
b) na světle. Výraznější rozdíly mezi liniemi jsem zaznamenal pouze u rostlin pěstovaných ve tmě. Detaily 
v textu, snímky jsou z prvního provedení experimentu. Měřítko je 3 cm. 
 
Rostliny Col0 měly při pěstování na MS mediu bez sacharózy ve tmě delší kořeny (v prvním 
provedení 1,54x a ve druhém provedení 1,28x), vyšší počet PK (2,47x a 1,75x) a větší průměr růžic 
(1,59x a 1,26x) než rostliny exo70E2/ostop. V případě hodnocení těchto parametrů t-testem 
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(hodnoceny dva soubory dat – výsledky měření u exo70E2/ostop a Col0, obě linie na mediu bez 
sacharózy ve tmě) byly tyto rozdíly vždy signifikantní, viz graf 4. 

Pokud jsem však statisticky hodnotil čtyři soubory dat získané měřením rostlin obou linií na 
mediu bez sacharózy (tedy konkrétně exo70E2/ostop na světle, exo70E2/ostop ve tmě, Col0 na světle 
a Col0 ve tmě) pomocí OWA, nebyly již rozdíly mezi exo70E2/ostop a Col0 pěstovanými ve tmě 
v žádném z výše zmíněných parametrů signifikantní. Dle očekávání jsem při tomto způsobu hodnocení 
nezaznamenal signifikantní rozdíly mezi oběma studovanými liniemi v žádném z měřených parametrů 
ani na mediu se sacharózou (na světle ani ve tmě). U obou linií jsem však zaznamenal signifikantní 
rozdíly ve všech zmíněných parametrech mezi rostlinami pěstovanými na světle a ve tmě, tato situace 
nastala jak na mediu bez sacharózy, tak na mediu se sacharózou. 

V tomto experimentu jsem hodnotil získaná data také testem TWA. V případě MS misek se 
sacharózou byl u všech měřených parametrů potvrzen signifikantní efekt pouze způsobu kultivace 
(světlo či tma), vliv genotypu i interakce obou těchto faktorů byly vždy nesignifikantní. V případě MS 
misek bez sacharózy byla situace podobná, téměř vždy vycházel signifikantní pouze vliv způsobu 
kultivace, a nikoliv vliv genotypu ani interakce obou faktorů. Výjimku tvořilo pouze měření délky 
kořenů u jednoho provedení, kde jsem zaznamenal signifikantní efekt jak genotypu, tak způsobu 
kultivace. Interakce genotypu a způsobu kultivace však byla i zde nesignifikantní, tedy na tyto vlivy 
lze hledět jako na nezávislé. Délky kořenů u linií exo70E2/ostop a Col0 na MS mediu bez sacharózy 
na světle i ve tmě jsou zobrazeny na grafu PG2 v příloze. 
 

 
Graf 4 Výsledky měření rostlin linií exo70E2/ostop a Col0 (kontrola) při pěstování ve tmě na MS mediu bez 
sacharózy. I) délka kořenů; II) počet postranních kořenů; III) průměr listových růžic. Detaily v textu, jedná se 
o výsledky z prvního provedení. Písmena a, b vyjadřují statistickou signifikanci (t-test). 
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4.7. Pokusy s deficiencí či absencí vybraných minerálních živin 

4.7.1. Reakce dvojitého mutanta exo70E2/ostop na absenci dusíku 
Dusík (N) je jednou z nejdůležitějších minerálních živin, proto jsem se rozhodl zkoumat právě jeho 
absenci na růst rostlin linie exo70E2/ostop v porovnání s kontrolou Col0. Podle programu 
Genevestigator navíc dochází při nedostatku N ke zvýšení genové exprese EXO70E2, a to poměrně 
výrazně – více než trojnásobně (Hruz et al. 2008). 
 
Pokus s pěstováním rostlin na mediu bez dusíku v miskách 
Prvním pokusem zabývajícím se vlivem nedostatku dusíku na růst mutantů exo70E2/ostop bylo jejich 
pěstování (společně s Col0) na miskách s MS mediem zcela bez N. Obě linie jsem pro kontrolu 
pěstoval rovněž na MS mediu s běžným obsahem N; oba typy MS medií byly bez přidaných vitaminů. 
Pokus jsem provedl dvakrát, doba kultivace byla vždy devět dní. Při druhém provedení vyrostly 
rostliny přes shodné kultivační podmínky hůře než při provedení prvním, nicméně i zde byly 
zachovány základní trendy pozorované při prvním provedení. V obou opakováních jsem navíc kvůli 
kontaminacím mohl vyhodnotit pouze některé MS misky (na obou typech MS media vždy zhruba 
20 až 25 rostlin od každé linie), měřil jsem pouze délku kořenů (ostatní parametry se bohužel nedaly 
ze snímků spolehlivě naměřit). 

Kořeny obou linií byly zřetelně delší na MS mediu bez N (u Col0 1,4x a 2,38x dle provedení, 
u exo70E2/ostop 1,4x a 2,54x), viz obrázek 18. Ani na kontrolním MS mediu, ani na mediu bez 
N jsem nezaznamenal mezi liniemi Col0 a exo70E2/ostop v délce kořenů signifikantní rozdíl (využil 
jsem t-test vždy pro dva soubory dat (Col0 a exo70E2/ostop) na kontrolním MS mediu, respektive na 
MS mediu bez N). V případě statistického hodnocení všech čtyř souborů dat (délky kořenů Col0 
a exo70E2/ostop na kontrolním mediu a na mediu bez N) testem OWA jsem zaznamenal signifikantní 
rozdíly pouze mezi různými typy MS medií (u obou linií), nikoliv mezi liniemi na konkrétním MS 
mediu. Test TWA také potvrdil, že efekt genotypu není signifikantní, naopak efekt použitého typu MS 
media signifikantní je. Interakce mezi genotypem a typem MS media je v tomto experimentu 
nesignifikantní. 
 

 
Obrázek 18 Rostliny linií Col0 (kontrola) a exo70E2/ostop, na kontrolním MS mediu (a), na MS mediu bez 
N (b). V délce kořenů jsem nezaznamenal signifikantní rozdíly mezi liniemi, obrázky jsou z prvního provedení 
experimentu. Měřítko je 3 cm. 
 



55 
 

Pokus s přenosem rostlin z kontrolního media na medium bez dusíku v magentách 
Druhý experiment zaměřený na růst a fenotyp dvojitých mutantů exo70E2/ostop při 
nedostupnosti N jsem prováděl v magentách podle následujícího postupu. Do magent jsem na běžné 
MS medium vysadil pět semen linie exo70E2/ostop, respektive pět semen Col0 (kontrola), magenty 
byly tři až čtyři od každé použité linie. Po sedmi dnech růstu v kultivační místnosti jsem tři rostliny 
sterilně (v zapnutém flow boxu) přenesl do magent s MS mediem zcela bez N. Zbylé dvě rostliny byly 
ponechány na kontrolním MS mediu, pokus jsem hodnotil po 20 dnech od přenesení části rostlin na 
medium bez N. Tento experiment byl proveden dvakrát, v prvním případě jsem používal obě MS 
media bez vitaminů, v druhém provedení jsem do obou MS medií vitaminy doplnil (podle přehledu 
vitaminů uvedeného na stránkách výrobce kontrolního MS media: WS[12]). V tomto pokusu jsem 
hodnotil následující parametry: průměr listových růžic, počet listů v růžici a orientační délka kořenů 
(kvůli charakteru růstu v magentách se délka nedala měřit zcela přesně – po vytažení z MS media jsem 
kořeny co nejvíce srovnal a natáhl; pořízený snímek jsem pak měřil v programu FIJI), při druhém 
provedení jsem navíc zkoumal i suchou hmotnost rostlin. 

Průměr růžic vyšel v obou provedeních značně větší u rostlin ponechaných na běžném MS 
mediu (u Col0 asi 2,8x a 3,5x dle provedení, u exo70E2/ostop asi 2,8x a 3,65x). Tyto rozdíly mezi 
rostlinami na různých typech MS medií byly u obou linií signifikantní (OWA), mezi liniemi na 
běžném MS mediu ani na MS mediu bez N však signifikantní rozdíly zaznamenány nebyly. Počet listů 
v růžicích se mezi rostlinami ponechanými na běžném MS mediu a rostlinami přenesenými na MS 
medium bez N signifikantně nelišil (OWA) – obě linie na obou typech medií měly průměrně 10 až 
12 listů. Délka kořenů byla (ve shodě s výše popsaným experimentem na MS miskách) značně větší 
u rostlin přenesených na MS medium bez N (u Col0 asi 2x a 1,59x dle provedení, u exo70E2/ostop asi 
2,4x a 1,75x). Tyto rozdíly mezi rostlinami na různých typech MS medií byly v obou provedeních 
experimentu signifikantní (OWA), opět u obou linií. Mezi studovanými liniemi však signifikantní 
rozdíly zaznamenány nebyly ani na kontrolním MS mediu, ani na MS mediu bez N. Graf 5 zobrazuje 
výsledky měření délek kořenů rostlin studovaných linií ponechaných na kontrolním mediu 
i přenesených na medium bez N. Při hodnocení výsledků výše zmíněných parametrů testem TWA se 
v případě průměru listových růžic i délky kořenů potvrdil signifikantní efekt typu MS media, 
nesignifikantní však byl efekt genotypu a rovněž interakce typu MS media a genotypu. V případě 
počtu listů v růžici nebyl signifikantní ani efekt typu MS media, ani efekt genotypu. 

Při hodnocení suché hmotnosti jsem rostliny vysušil v sušárně a poté je zvážil na analytických 
vahách. Dle očekávání jsem zaznamenal značně vyšší hmotnost u rostlin ponechaných na kontrolním 
mediu (u Col0 6,65x, u exo70E2/ostop 6,38x). Rozdíly v suché hmotnosti byly mezi rostlinami na 
různých typech MS medií u obou linií signifikantní (OWA). Naproti tomu mezi liniemi na kontrolním 
mediu i na mediu bez N byly rozdíly minimální (nesignifikantní). Při použití testu TWA byly tyto 
výsledky potvrzeny: signifikantní byl pouze efekt typu MS media. Interakce typu MS media 
a genotypu byla v tomto případě opět nesignifikantní. Snímky pořízené při druhém provedení tohoto 
experimentu jsou na obrázku PO16. 
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Graf 5 Délka kořenů rostlin linií exo70E2/ostop a Col0 ponechaných na kontrolním MS mediu (+N před 
označením linie) a rostlin přenesených na MS medium bez N (-N před označením linie). Signifikantní rozdíly 
jsem vždy zaznamenal pouze mezi rostlinami na různých typech MS medií, nikoliv však mezi liniemi. Jedná se 
o druhé provedení tohoto experimentu. Písmena a, b vyjadřují statistickou signifikanci (OWA). 
 

4.7.2. Pokusy s deficiencí či absencí železa 

4.7.2.1  Reakce dvojitého mutanta exo70E2/ostop na absenci či deficienci železa 
Provedl jsem tři různé experimenty, které si kladly za cíl zjistit fenotypovou reakci dvojitého mutanta 
exo70E2/ostop na nedostupnost či sníženou dostupnost železa (Fe) v MS mediích. 
 
Pokus s přenosem rostlin z kontrolního media na medium bez železa v magentách 
Rostliny exo70E2/ostop, respektive Col0 jako kontrolu (vždy tři až pět rostlin), jsem vysadil na 
magenty s běžným MS mediem, kde jsem je pěstoval 14 dní. Magenty byly tři až čtyři od každé linie. 
Následně jsem některé z těchto rostlin sterilně přenesl do magent s MS mediem zcela bez Fe (obdobný 
postup jako v kapitole 4.7.1), v nichž jsem rostliny pěstoval dalších 14 dní. Zbylé rostliny jsem 
ponechal na běžném mediu a kultivoval rovněž 14 dní. Tento experiment jsem úspěšně provedl 
celkem třikrát, přičemž v prvních dvou případech byla obě MS media bez vitaminů, ve třetím případě 
jsem do obou MS medií vitaminy doplnil (opět dle údajů uvedených na WS[12]). V době přenosu na 
MS medium bez Fe jsem mezi liniemi nepozoroval rozdíly (např. délka kořenů či velikost a barva 
listových růžic). Žádné rozdíly mezi liniemi jsem nezaznamenal po dalších 14 dnech kultivace ani 
u rostlin ponechaných na MS mediu s běžným obsahem Fe. 

Již při prvním provedení tohoto experimentu jsem u rostlin přenesených na MS medium bez 
Fe po 14 dnech kultivace pozoroval drobnější listové růžice u linie exo70E2/ostop než u Col0. Ještě 
zřetelnějším rozdílem pak byla přítomnost výrazných žlutavých skvrn na listech mutantních rostlin, 
u Col0 jsem žádnou barevnou změnu listů nepozoroval, viz detaily listových růžic na obrázku 19. 
Podobné, byť trochu méně výrazné žlutavé skvrny na listech jsem u mutantů exo70E2/ostop pozoroval 
rovněž při třetím provedení experimentu. Při druhém provedení jsem však u mutantní linie zaznamenal 
trochu odlišný fenotyp. Některé rostliny exo70E2/ostop byly výrazně světlejší než kontrola Col0 
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a měly značně zkroucené listy, u jiných rostlin této linie se však listy od Col0 významně nelišily. 
Zejména při druhém a třetím provedení jsem u linie exo70E2/ostop na mediu bez Fe pozoroval delší 
kořeny než u Col0, u některých mutantních rostlin se kořeny zdály být též více větvené (oboje pouze 
odhadnuto, neměřeno). Tuto skutečnost jsem přesněji zkoumal u rostlin obou linií pěstovaných na 
vertikálně orientovaných MS miskách, viz níže. 
 

 
Obrázek 19 Detaily listových růžic rostlin přenesených z kontrolního MS media na MS medium bez Fe. a) Col0 
(kontrola); b) dvojitý mutant exo70E2/ostop. Velikost růžic je zde pouze orientační, přesné měřítko jsem kvůli 
nemožnosti kalibrace snímků nemohl přiložit. 
 
 

 
Obrázek 20 Rostliny linií exo70E2/ostop a Col0 (kontrola) pěstované na magentách s MS mediem 
s desetinovým obsahem Fe oproti běžnému MS mediu. Jedná se o třetí provedení experimentu. Měřítko je 3 cm. 
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Pokus s pěstováním rostlin na Fe-deficientním mediu v magentách 
Dalším provedeným experimentem bylo pěstování rostlin linií exo70E2/ostop a Col0 (kontrola) 
v magentách na MS mediu s desetinovým obsahem FeSO4.7H2O oproti kontrolnímu MS mediu. Pro 
porovnání jsem použil rostliny linií exo70E2/ostop a Col0 pěstované na běžném MS mediu na jiné 
experimenty. Tento experiment jsem úspěšně provedl celkem čtyřikrát, při prvním provedení bylo MS 
medium bez přidaných vitaminů, v dalších provedeních jsem vitaminy do media přidával (viz výše). 
Rostliny jsem sázel do magent po pěti a používal jsem dvě až tři magenty od každé linie. Doba 
kultivace rostlin při tomto experimentu byla 20 dní a zabýval jsem se těmito parametry: průměr 
listových růžic, počet listů v růžici a orientační délka kořenů (vzhledem k charakteru růstu 
v magentách se však délka nedala stanovit zcela přesně, viz též kapitola 4.7.1). 

Výsledky mezi jednotlivými provedeními byly relativně konzistentní. Zatímco počet listů 
v růžici se mezi studovanými liniemi v žádném z provedení signifikantně nelišil, v délce kořenů 
i v průměru růžic byly vždy zaznamenány signifikantní rozdíly (t-test). Na obrázku 20 je zachyceno 
reprezentativní třetí provedení tohoto experimentu. Ve všech provedeních jsem zaznamenal delší 
kořeny u linie exo70E2/ostop, a to v rozmezí 1,41 až 2,11x; rozdíly byly vždy signifikantní, viz 
graf 6 I) též ze třetího provedení experimentu. Větší průměr listových růžic jsem ve všech provedeních 
zaznamenal u Col0, v rozmezí 1,36 až 2,14x, viz graf 6 II). Listy u Col0 byly typicky rovněž zelenější, 
byť významné rozdíly v barvě listů mezi liniemi jsem pozoroval pouze u prvního a druhého provedení. 
Při druhém provedení jsem navíc sledoval listy několika rostlin obou linií pod binolupou. Zdálo se, že 
u linie exo70E2/ostop bylo na listech méně trichomů než u Col0, tyto trichomy byly navíc často méně 
větvené (jen do dvou větví, zatímco u Col0 byly větveny téměř vždy do tří větví). 

 
 

 
Graf 6 Délka kořenů (I) a průměr listových růžic (II) rostlin linií exo70E2/ostop a Col0 pěstovaných na 
magentách s MS mediem s desetinovým obsahem Fe oproti běžnému MS mediu. U obou parametrů byl 
zaznamenán signifikantní rozdíl (t-test, písmena a, b). 
 
Pokus s pěstováním rostlin na Fe-deficientním mediu ve vertikálně orientovaných miskách 
Oba výše popsané pokusy s využitím MS medií s absencí či deficiencí Fe naznačily, že rostliny linie 
exo70E2/ostop mohou mít při nedostatku Fe delší kořeny než kontrola Col0. Abych toto zjištění 
podpořil, rozhodl jsem se do experimentálního plánu zařadit pěstování rostlin zmíněných linií na 
vertikálně orientovaných MS miskách. Tento pokus jsem úspěšně provedl celkem čtyřikrát, obě 
studované linie jsem pěstoval na kontrolním MS mediu a na MS mediu s desetinovým obsahem 
FeSO4.7H2O oproti kontrolnímu mediu, do obou medií jsem vždy přidával vitaminy (viz též výše). 
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V prvních třech provedeních jsem používal vždy čtyři misky od obou typů MS media, na každé misce 
byly čtyři rostliny obou linií. Při čtvrtém provedení jsem použil pouze dvě misky od každého typu MS 
media, na každé misce však bylo zhruba 10 rostlin exo70E2/ostop a 10 rostlin Col0. Po 20 dnech 
kultivace jsem pořídil snímky rostlin a měřil tyto parametry: délka kořenů, počet PK (odvětvujících se 
z hlavního kořene), průměr listových růžic a počet listů v růžici. 

Na kontrolním MS mediu jsem při žádném provedení nezaznamenal mezi studovanými liniemi 
signifikantní rozdíl v žádném z měřených parametrů (t-test). Zajímavé však bylo, že u druhého až 
čtvrtého provedení vypadaly rostliny na kontrolním MS mediu značně odlišně než u provedení 
prvního. Zaznamenal jsem obecně menší vzrůst, zejména výrazně kratší hlavní kořen. Jeho délka byla 
někdy dokonce menší než u rostlin na Fe-deficientním mediu. Výrazně odlišná však byla architektura 
kořenového systému rostlin na kontrolním MS mediu – kořenový systém byl vždy značně hustý 
a větvený, zatímco na Fe-deficientních miskách se jednalo typicky o jeden delší kořen s velmi málo 
PK, viz obrázek 21. 

 
Obrázek 21 Rostliny linií Col0 (kontrola) a exo70E2/ostop, na Fe-deficientním MS mediu (a), na kontrolním 
MS mediu (b). Na kontrolním mediu jsem nezaznamenal žádné signifikantní rozdíly mezi liniemi, na Fe-
deficientním mediu jsem u linie exo70E2/ostop pozoroval zejména delší kořeny. Měřítko je 3 cm. 
 
Na Fe-deficientních miskách jsem ve všech provedeních zaznamenal mezi liniemi signifikantní rozdíly 
v délce kořenů (t-test), která byla dle očekávání delší u linie exo70E2/ostop než u Col0, v rozmezí 
1,18 až 2,28x. Signifikantní rozdíl v délce kořenů mezi studovanými liniemi na Fe-deficientním mediu 
jsem vždy zaznamenal i při hodnocení všech čtyř souborů dat (linie exo70E2/ostop na kontrolním 
a Fe-deficientním mediu, linie Col0 na kontrolním a Fe-deficientním mediu) testem OWA, viz graf 7 
z druhého provedení (zde vyšel signifikantní rovněž rozdíl mezi exo70E2/ostop na Fe-deficientním 
mediu a Col0 na kontrolním mediu, nicméně vzhledem k výše popsané odlišné architektuře 
kořenových systémů je hodnocení rozdílů samotné délky hlavního kořene mezi rostlinami na 
kontrolním a Fe-deficientním mediu bez dalších parametrů problematické). V případě hodnocení výše 
zmíněných čtyř souborů dat testem TWA jsem u délky kořenů zaznamenal odlišné výsledky mezi 
jednotlivými provedeními tohoto experimentu. Nejčastěji však vycházel signifikantní jak vliv 
genotypu, tak vliv použitého MS media. U délky kořenů byla vždy signifikantní i interakce těchto 
dvou faktorů. Vliv media tak může záviset na genotypu rostlin. 
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Vedle délky kořenů vyšel ve dvou provedeních též signifikantně větší počet PK u exo70E2/ostop než 
u Col0 (t-test), nicméně počty PK byly vždy velmi nízké (u exo70E2/ostop vycházel průměrně zhruba 
jeden PK na rostlinu, u Col0 pak jeden PK na tři rostliny). Rozdíly v dalších parametrech (průměr 
listových růžic a počet listů v růžici) byly při použití t-testu vždy nesignifikantní. U všech parametrů, 
s výjimkou výše popsané délky kořenů, byly při hodnocení dat testem OWA zaznamenány 
signifikantní rozdíly pouze mezi rostlinami na různých typech MS medií, nikoliv mezi liniemi (ani na 
běžném mediu, ani na Fe-deficientním mediu). Tuto skutečnost potvrdil také test TWA. Téměř vždy 
vycházel signifikantní jen vliv typu MS media (pouze v jednom provedení vyšel u počtu listů v růžici 
signifikantní i efekt genotypu). Interakce genotypu a typu MS media byla ve všech případech 
nesignifikantní. Zajímavé je, že barva listů u linie exo70E2/ostop nebyla při tomto experimentu, na 
rozdíl od pěstování v magentách, významně odlišná od linie Col0. 
 

 
Graf 7 Délka kořenů rostlin linií exo70E2/ostop a Col0 na vertikálně orientovaných miskách, na kontrolním MS 
mediu (+Fe před označením linie) a na Fe-deficientním MS mediu (-Fe před označením linie). Jedná se o druhé 
provedení tohoto experimentu. Písmena a, b vyjadřují statistickou signifikanci (OWA). 
 
Ve třetím a čtvrtém provedení tohoto experimentu jsem měřil též autofluorescenci kořenů rostlin obou 
linií pěstovaných na kontrolním i Fe-deficientním MS mediu. Pozorování jsem prováděl na 
fluorescenčním mikroskopu. Měření intenzity autofluorescenčního signálu jsem prováděl podle 
postupu v kapitole 3.10.3, pouze jsem v každém kořeni měřil čtyři definované rozsáhlejší oblasti, 
například kořenová špička či střední válec (tedy nikoliv pět oblastí cytoplazmy). V žádném z obou 
provedení jsem nezaznamenal signifikantní rozdíl v intenzitě signálu ani mezi liniemi (na kontrolním 
ani na Fe-deficientním mediu), ani mezi rostlinami na různých typech MS medií (OWA). Za zmínku 
však stojí skutečnost, že nejvyšší naměřená hodnota autofluorescence v tomto experimentu byla 
v obou případech zaznamenána u Col0 v oblasti středního válce na Fe-deficientním mediu. Při 
hodnocení testem TWA (proměnné jsou v tomto případě genotyp a typ MS media) vycházely ve všech 
měřených oblastech kořene značně variabilní výsledky mezi oběma provedeními. Ze získaných 
výsledků se tak nedá vyvodit žádný závěr. 
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V obou provedeních popisovaných v předchozím odstavci jsem navíc u studovaných linií zkoumal 
přítomnost superoxidového radikálu, a to pomocí barvení látkou nitroblue tetrazolium (NBT), postup 
jsem provedl podle práce Ramel et al. (2009). Výrazně silnější zbarvení, signalizující větší množství 
superoxidového radikálu, jsem pozoroval paradoxně u rostlin na kontrolním MS mediu, viz obrázek 
PO17. Při prvním pozorování jsem u rostlin obou linií na Fe-deficientním mediu pozoroval slabé 
zbarvení, při druhém pozorování pak rostliny z tohoto media nebyly zbarveny téměř vůbec. V žádném 
z provedení jsem nezaznamenal pozorovatelné rozdíly mezi oběma liniemi ani na kontrolním, ani na 
Fe-deficientním mediu. 

4.7.2.2  Vliv deficience železa na signál EXO70E2-GFP v kořenové špičce A. thaliana 
Na Fe-deficientním mediu jsem pěstoval rovněž fluorescenční linii EXO70E2-GFP v rdr6. Cílem bylo 
zjistit, zda má nedostatek Fe vliv na akumulaci či lokalizaci EXO70E2-GFP v kořenové špičce. 
Rostliny jsem pěstoval deset dní na běžném MS mediu (kontrola) a na MS mediu s desetinovým 
obsahem FeSO4.7H2O oproti kontrole, následně jsem je pozoroval na konfokálním mikroskopu. Tento 
experiment jsem provedl celkem třikrát, první provedení bylo bez dalšího ošetření, v dalších dvou 
provedeních jsem čtyři hodiny před začátkem pozorování aplikoval na několik rostlin 1µM ConcA 
(kvůli možnosti pozorovat fluorescenční signál i ve vakuole) a odpovídající množství DMSO jako 
kontrolu. Na pořízených snímcích jsem měřil intenzitu cytoplazmatického fluorescenčního signálu. 
 

 
Obrázek 22 Kořenové špičky rostlin linie EXO70E2-GFP v rdr6. a) a b) pěstováno na kontrolním MS mediu; 
c) a d) pěstováno na Fe-deficientním mediu. a), c) ošetřeno 1µM ConcA; b), d) ošetřeno DMSO (kontrola). 
Měřítko je 30 µm. 
 
Výsledky všech provedení byly konzistentní. Statistické hodnocení testem OWA neodhalilo žádné 
signifikantní rozdíly v intenzitě cytoplazmatického signálu ani mezi rostlinami na kontrolním MS 
mediu a Fe-deficientním MS mediu, ani mezi různými způsoby ošetření (DMSO versus ConcA), viz 
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graf PG3. Také test TWA v obou provedeních potvrdil, že efekt typu MS media i způsobu ošetření je 
nesignifikantní. Zdálo se, že významně rozdílné nebyly ani další parametry. Množství EXO70E2-GFP 
ve vakuole (pozorovatelné po aplikaci ConcA) bylo obdobné u kontrolního i Fe-deficientního MS 
media. Srovnatelný byl zřejmě i počet a velikost tělísek EXO70E2-GFP v cytoplazmě mezi různými 
typy MS media i různými ošetřeními (neměřeno, pouze odhadnuto na základě všech pořízených 
snímků), viz obrázek 22. Situace je zachycena rovněž na přílohovém videu PV8. 

4.8. Vzájemná lokalizace EXO70E2 a chitinázy 
Sekretorickou drahou jsem se zabýval již v některých pokusech popsaných v kapitole 4.4. Příkladem 
takových experimentů může být studium vzájemné lokalizace EXO70E2 a VHA-a1 či ošetření 
fluorescenční linie EXO70E2-GFP v rdr6 brefeldinem A. Mým hlavním cílem v oblasti sekrece však 
bylo zjistit, zda dochází ke kolokalizaci chitinázy (produkt genu AT2G43570) a EXO70E2. 
Fluorescenční konstrukt chitinázy pod přirozeným promotorem (pChitináza::chitináza:mCherry) 
a fluorescenční konstrukt chitinázy pod UBQ promotorem (pUBQ::chitináza:mCherry) jsem 
pozoroval nejprve v transientně transformovaných listech N. benthamiana, následně též ve dvou 
stabilních liniích A. thaliana. 

4.8.1. Transientně transformované listy N. benthamiana 
Kolokalizací EXO70E2 a chitinázy jsem se v transformovaných listech tabáku zabýval celkem pětkrát. 
Při prvních dvou provedeních tohoto experimentu jsem zkoumal všechny čtyři kombinace těchto 
konstruktů: chitináza-mCherry pod přirozeným a UBQ promotorem, EXO70E2-GFP pod přirozeným 
a 35S promotorem. V dalších provedeních jsem pozoroval už oba konstrukty pouze pod přirozenými 
promotory, protože intenzita fluorescenčního signálu těchto konstruktů byla srovnatelná s konstrukty 
pod UBQ, respektive 35S promotorem. V některých provedeních jsem jako kontrolu pozoroval rovněž 
samotný konstrukt EXO70E2-GFP, respektive samotný konstrukt chitináza-mCherry. Vedle 
zmíněných konstruktů jsem vždy infiltroval též P19, OD všech konstruktů byla 0,05. 

Při všech pozorováních jsem zaznamenal částečnou kolokalizaci EXO70E2 a chitinázy. Je 
však nutné podotknout, že skutečná míra kolokalizace byla zřetelně nižší, než by se mohlo zdát při 
pozorování obou fluorescenčních proteinů zároveň [situace, kdy je současně zapnut laser excitující 
GFP (488 nm) i laser excitující mCherry (561 nm)]. Docházelo totiž k „prosvěcování“ zeleného 
kanálu do kanálu červeného a některá pozorovaná tělíska chitinázy tak byla pouhými artefakty 
(podobně jako v kapitole 4.4.1). K vyhodnocování tedy bylo nutné přistupovat velice opatrně. 
Vyzkoušel jsem vypínání jednotlivých laserů, přínosné bylo zejména vypnutí laseru 488 nm 
a pozorování stejné oblasti jako při zapnutí obou zmíněných laserů. I v tomto případě zůstala 
pozorovatelná některá tělíska chitinázy, přičemž alespoň část z nich kolokalizovala s EXO70E2, viz 
obrázek 23. Částečná kolokalizace EXO70E2-GFP (pod promotorem 35S) a chitinázy-mCherry (pod 
přirozeným promotorem) je zachycena též na přílohovém videu PV9. 
  

 
 



63 
 

 
Obrázek 23 Částečná kolokalizace EXO70E2-GFP a chitinázy-mCherry v listech tabáku, oba proteiny jsou 
exprimovány pod svými přirozenými promotory. a) složený snímek, situace při zapnutí obou excitačních laserů 
(488 a 561 nm); b) červený kanál snímku vlevo (a); c) situace při zapnutém pouze laseru 561 nm, některá tělíska 
s chitinázou-mCherry byla pozorována i v tomto případě, detaily jsou uvedeny v textu. Bílé šipky ukazují na 
některá tělíska s kolokalizací, modré šipky na vybraná tělíska pouze s chitinázou-mCherry, žlutá pak na vybraná 
tělíska pouze s EXO70E2-GFP. Měřítko je 30 µm. 
 
Oba studované proteiny jsem pozoroval i v apoplastu (v oblasti vně PM). Abych tuto skutečnost mohl 
lépe prozkoumat, rozhodl jsem se buňky v transformovaných listech plazmolyzovat. Plazmolýzu jsem 
prováděl třemi různými způsoby, konkrétně aplikací 0,8M manitolu, 1M NaCl či 21% roztoku 
sacharózy. Nejlépe fungovalo ošetření 21% sacharózou (preparáty jsem pozoroval v rozmezí 5 až 
95 minut od aplikace sacharózy, sacharózu jsem využil i k uzavření preparátů). Plazmolýza potvrdila 
přítomnost obou proteinů vně PM, přičemž tyto proteiny i zde částečně kolokalizovaly (obrázek 24). 
 

 
Obrázek 24 Částečná kolokalizace EXO70E2-GFP a chitinázy-mCherry v oblasti vně PM v listech tabáku, oba 
konstrukty jsou pod svým přirozeným promotorem. Situace 95 minut od aplikace 21% sacharózy. a) složený 
snímek (červený a zelený kanál); b) červený kanál snímku vlevo (a); c) transmisní kanál snímku vlevo (a), na 
snímku jsou pozorovatelné plazmolyzované buňky. Bílé šipky ukazují na některé kolokalizace vně PM. Měřítko 
je 30 µm. 
 
Při třech provedeních tohoto experimentu jsem do některých transformovaných listů tabáku před 
pozorováním aplikoval též roztok chitinu (koncentrace 100 µg/ml), jako kontrolu jsem aplikoval vodu. 
Cílem bylo vyzkoušet, zda nedojde ke zvýšení sekrece chitinázy do oblasti vně PM, případně ke 
zvýšení míry kolokalizace mezi EXO70E2 a chitinázou. Infiltrované listy jsem pozoroval v časovém 
rozmezí 20 až 180 minut po aplikaci chitinu. Výsledky byly konzistentní, při žádném z provedení jsem 
nezaznamenal po aplikaci chitinu významné rozdíly oproti kontrole (v míře kolokalizace, množství 
chitinázy vně PM či intenzitě fluorescenčního signálu chitinázy v cytoplazmě). Tyto parametry jsem 
však kvůli problematické kvantifikaci neměřil, ale pouze odhadl na základě všech získaných snímků. 
Srovnání situace po aplikaci chitinu a vody (kontrola) je na obrázku PO18. 
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4.8.2. Stabilně transformované linie A. thaliana 
Případnou kolokalizaci mezi EXO70E2 a chitinázou jsem se rozhodl zkoumat také v A. thaliana. 
Připravil jsem dvě stabilně transformované linie, a to vnesením konstruktů chitinázy pod přirozeným 
a UBQ promotorem do fluorescenční linie EXO70E2-GFP v rdr6. 
 

 
Obrázek 25 Částečná kolokalizace EXO70E2-GFP a chitinázy-mCherry v kořenech A. thaliana, oba konstrukty 
jsou pod přirozenými promotory. a) složený snímek (červený a zelený kanál); b) červený kanál horního snímku 
(a); c) zelený kanál horního snímku (a). Bílé šipky označují některé kolokalizace, modré šipky vybraná tělíska 
pouze s chitinázou-mCherry a žluté šipky vybraná tělíska pouze s EXO70E2-GFP. Měřítko je 30 µm. 
 
Prvotní pozorování jsem prováděl ihned po selekci rostlin v listech, kde jsem zaznamenal velmi slabý 
až téměř nepozorovatelný signál EXO70E2-GFP (ve shodě s kapitolou 4.1). Signál konstruktu 
chitinázy s UBQ promotorem byl na rozdíl od tabáku značně silnější než v případě konstruktu 
chitinázy s přirozeným promotorem, viz obrázek PO19 zachycující situaci v listech. Druhé a třetí 
pozorování obou linií A. thaliana jsem prováděl zejména v kořenech rostlin pěstovaných 10 dní na 
běžném MS mediu. Při každém provedení jsem však sledoval i listy několika rostlin obou linií, 
přičemž výsledky byly obdobné jako při prvním pozorování. Podobně jako v listech jsem i v kořenech 
pozoroval značně slabší fluorescenční signál chitinázy pod přirozeným promotorem oproti UBQ 
promotoru. Signál EXO70E2-GFP byl u mnohých rostlin i v kořenech poměrně slabý, nicméně vždy 
se podařilo najít lépe svítící rostliny. Pozoroval jsem značně nižší počet útvarů EXPO (zřejmě 
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způsobeno slabším signálem) i tělísek značených chitinázou než v tabáku. Z důvodu nízkého počtu 
(někdy až téměř absence) tělísek bylo v některých případech obtížnější nalézt kolokalizující tělíska, 
nicméně u obou linií se podařilo získat více snímků zachycujících částečnou kolokalizaci studovaných 
proteinů. Obrázek 25 zobrazuje situaci v kořenech linie EXO70E2-GFP s chitinázou pod přirozeným 
promotorem. Zdálo se rovněž, že chitináza nebyla příliš sekretována do oblasti vně PM. U některých 
rostlin se však chitináza v této oblasti zřetelně vyskytovala, například obrázek PO20 v příloze 
zachycující situaci v kořenech. Na řadě snímků byl signál chitinázy zřetelně pozorovatelný i ve 
vakuole. 

Podobně jako u tabáku jsem i zde vyzkoušel aplikaci chitinu v koncentraci 100 µg/ml. Roztok 
chitinu jsem aplikoval na kořeny rostlin na MS miskách tři hodiny před začátkem pozorování, jako 
kontrolu jsem aplikoval vodu. V případě A. thaliana jsem toto ošetření provedl pouze jedenkrát. 
Rovněž zde jsem nezaznamenal po aplikaci chitinu žádný pozorovatelný rozdíl oproti kontrole – 
obdobná se zdála být jak intenzita fluorescenčního signálu chitinázy, tak jeho distribuce (zřejmě 
nedošlo ke zvýšení míry sekrece chitinázy do oblasti vně PM či míry její kolokalizace s EXO70E2); 
tyto charakteristiky jsem podobně jako u tabáku pouze odhadl. 
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5. DISKUSE 

Předchozí výsledky získané v našem týmu naznačily potenciální zapojení podjednotky exocystu 
EXO70E2 do autofagie. V této diplomové práci jsem se rozhodl některé předběžné výsledky ověřit, 
ale především pomocí různých kolokalizačních experimentů, farmakologických ošetření i pokusů 
s linií mutantní v genu EXO70E2 lépe charakterizovat zapojení proteinu EXO70E2 do autofagie 
i sekrece. Ke svým experimentům jsem připravil rozličné genové konstrukty i rostlinné linie, nicméně 
používal jsem i konstrukty a linie, které byly v předchozí etapě výzkumu EXO70E2 uloženy do 
laboratorních sbírek. 

5.1. Expresní vzor EXO70E2 v A. thaliana 

Prvotním důležitým experimentem bylo sledování expresního vzoru EXO70E2 v A. thaliana. Jeho 
hlavním cílem bylo zjistit, kde je signál fluorescenčního proteinu EXO70E2-GFP nejlépe 
pozorovatelný, tedy kde bude vhodné provádět další plánované experimenty. Jak je popsáno v kapitole 
4.1, téměř všechna tato pozorování jsem prováděl na linii pEXO70E2::EXO70E2:GFP v rdr6. 
Připravil jsem rovněž linii pEXO70E2::EXO70E2:GFP v Col0, která by byla pro experimenty 
vhodnější. Bohužel u této linie bylo velmi obtížné nalézt lépe svítící rostliny, což značně 
komplikovalo pozorování. U několika rostlin EXO70E2-GFP v Col0 se mi však v průběhu více 
pozorování podařilo alespoň částečně napozorovat expresní vzor tohoto fluorescenčního proteinu. 
Nezaznamenal jsem významný rozdíl v expresním vzoru mezi EXO70E2-GFP v Col0 a EXO70E2-
GFP v rdr6, pouze v Col0 byla intenzita fluorescenčního signálu slabší a vznikalo méně útvarů EXPO, 
viz obrázek PO1 v příloze. Dále jsem se tedy věnoval převážně linii pEXO70E2::EXO70E2:GFP 
v rdr6, ve které jsem zkoumal nejen expresní vzor EXO70E2-GFP, ale též jsem tuto linii používal ke 
křížení a vnášel jsem do ní další konstrukty metodou floral dip. Na tuto linii jsem rovněž aplikoval 
řadu farmakologických ošetření, abych zjistil jejich vliv na intenzitu a distribuci signálu EXO70E2-
GFP, viz kapitola 4.4.5 a rovněž kapitola 5.4 níže. 
 Nejvýraznější signál EXO70E2-GFP jsem pozoroval při všech provedeních v kořenových 
špičkách. Právě v této oblasti jsem zaznamenal největší množství útvarů EXPO, jejich množství 
záleželo na intenzitě fluorescenčního signálu. Má pozorování potvrdila výsledky shrnuté v práci 
Robinson et al. (2016), tedy že útvary EXPO nejsou pouhé artefakty overexprese a jsou pozorovatelné 
i při expresi EXO70E2 pod přirozeným promotorem. Zajímavým zjištěním bylo rovněž pozorování 
ostrého přechodu intenzity fluorescenčního signálu EXO70E2-GFP (viz obrázek 4 v kapitole 4.1). Zdá 
se tak, že podjednotka EXO70E2 hraje roli právě v kořenové špičce a směrem dále od této oblasti je 
již exprimována méně. Vyloučit se však nedá ani větší míra degradace tohoto proteinu v oblastech 
kořene dále od špičky. Vzhledem k tomu, že buňky v kořenové špičce/čepičce jsou známy 
vylučováním různých polysacharidů a dalších látek usnadňujících pronikání kořene půdou či interakci 
s mikroorganismy, může exprese EXO70E2 právě v této oblasti kořene napovídat, že se protein 
EXO70E2 podílí na sekreci těchto látek. Zároveň by protein EXO70E2 mohl hrát úlohu v autofagii při 
programované smrti buněk kořenové čepičky. Potvrzení těchto hypotéz si však bude žádat další 
výzkum. 
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Minimální intenzitu signálu jsem naopak zaznamenal v listech, kde protein EXO70E2-GFP nebyl 
téměř vůbec pozorovatelný. Nejvyšší míra exprese EXO70E2 podle programu Genevestigator vychází 
ve svěracích buňkách průduchů (Hruz et al. 2008). V některých případech jsem zde alespoň slabý 
signál pozoroval také, nicméně pravděpodobně se jednalo alespoň částečně o autofluorescenci. Jak je 
popsáno v kapitole 4.5, výraznější signál EXO70E2-GFP v listech jsem zaznamenal pouze v atg5 
a atg9 mutantech, viz obrázek 15. Nízká intenzita fluorescenčního signálu EXO70E2-GFP v rdr6 
v listech je v kontrastu s daty získanými z programu Genevestigator. Podle těchto dat se dala očekávat 
v listech poměrně výrazná exprese EXO70E2 (Hruz et al. 2008). Výrazná míra exprese EXO70E2 je 
podle tohoto programu rovněž v kališních listech (viz níže v této kapitole) a v kořenech. V kořenech 
byla nejvyšší konkrétně v kolumele, protoplastech kořenové epidermis a laterální kořenové čepičce 
(Hruz et al. 2008). Mé pozorování nejvyšší míry exprese proteinu EXO70E2-GFP v kořenové špičce 
tak může být alespoň částečně ve shodě s daty získanými z programu Genevestigator. 
 Expresní vzor EXO70E2 mohu porovnat rovněž s předběžnými výsledky získanými kolegy 
v laboratoři i s výsledky v publikovaných pracích. Podobně jako má data i dřívější pozorování 
v našem týmu ukázala, že výraznější exprese EXO70E2 je v kořenové špičce, naopak v listech byla 
intenzita signálu nízká (P. Sabol a I. Kulich, nepublikovaná data). Informace o expresním vzoru 
EXO70E2 v publikovaných studiích jsou však bohužel značně nekompletní. V práci Wang et al. 
(2010) byla většina experimentů prováděna v buněčných kulturách, nicméně přítomnost útvarů EXPO 
byla potvrzena také v buňkách kořenové špičky i kořenových vlásků a rovněž v pylových zrnech 
(Wang et al. 2010). Lin et al. (2015) při experimentech pozorovali vedle buněčných kultur rovněž 
oblast kořenové čepičky (Lin et al. 2015). O expresi EXO70E2 v listech není v těchto pracích zmínka. 
Mé výsledky se rovněž značně shodují s daty v dizertační práci Zhao Yin (2018). Autor nejprve 
pozoroval signál reportéru GUS (β-glukuronidáza) fúzovaného k přirozenému promotoru EXO70E2. 
Nejvýraznější signál zaznamenal v kořenových špičkách, naopak žádný signál nepozoroval v listech, 
květech ani šešulích (Yin 2018). Při pozorování proteinu EXO70E2-GFP pod přirozeným i 35S 
promotorem autor zaznamenal signál v kořenové špičce i elongační a diferenciační zóně kořene, a to 
především v epidermálních buňkách (Yin 2018). Signál v oblastech vzdálenějších od kořenové špičky 
jsem však já při svých pozorováních nezaznamenal, viz výše. 
 Rovněž v kališních listech jsem nepozoroval téměř žádný fluorescenční signál EXO70E2-
GFP, byť právě zde měla být podle dat z programu Genevestigator exprese EXO70E2 značně vysoká. 
Tento výsledek je tak spíše ve shodě s výše uvedenou dizertační prací, kde nebyl v květech pozorován 
signál reportéru GUS fúzovaného k promotoru EXO70E2 (Yin 2018). Je však nutné podotknout, že 
tento pokus jsem provedl pouze jedenkrát a na malém počtu rostlin, získaný výsledek by tak bylo 
potřeba ověřit dalším pozorováním. Výraznější fluorescenční signál EXO70E2-GFP jsem 
nezaznamenal ani ve vajíčku A. thaliana. Provést toto pozorování jsem se rozhodl z toho důvodu, že 
v práci Jones et al. (2018) autoři pozorovali protein EXO70E2-mCherry exprimovaný pod 
promotorem MYB98 ve filiformním aparátu synergid ve vajíčku. Pozorování v mém případě nebylo 
úspěšné, neboť signál EXO70E2-GFP byl velmi slabý a nebylo možné pozorovat struktury uvnitř 
vajíčka. Zaznamenaný rozdíl v intenzitě signálu může být způsobený použitím jiného promotoru či 
fluorescenčního proteinu. Tento experiment jsem však provedl rovněž pouze jedenkrát, bylo by tedy 
potřeba výsledek ověřit opakováním experimentu. 



68 
 

Dá se uvažovat nad tím, zda pozorované lokalizace nemohou být alespoň částečně ovlivněny pozicí 
fluorescenčního proteinu a také jeho konkrétním typem. Wang et al. (2010) však testovali použití 
různých fluorescenčních proteinů (X)FP, přičemž tyto proteiny byly fúzovány na C- nebo N-konci 
EXO70E2. Autoři nezaznamenali žádné pozorovatelné rozdíly v distribuci či velikosti tělísek 
lemovaných EXO70E2-GFP (Wang et al. 2010). Zdá se tedy, že pozice a typ fluorescenčního značení 
zde nehraje výraznější roli, nicméně tato skutečnost může platit pouze v některých situacích. Bylo by 
tak přínosné vyzkoušet N-terminální fúzi GFP (případně též jiného fluorescenčního proteinu) 
k EXO70E2 a získané výsledky porovnat. 

5.2. Studium kolokalizace a interakce mezi proteinem EXO70E2 
a izoformami ATG8 

Proteiny ATG8 jsou nezbytné pro správné fungování autofagie a často se používají jako markery 
autofagozomu. Jak je zmíněno v literárním přehledu této práce, A. thaliana kóduje celkem devět 
izoforem ATG8 (Su et al. 2020). Vzhledem k tomu, že v pracích Wang et al. (2010) i Lin et al. (2015) 
se autoři zabývali především izoformami ATG8E a ATG8F, věnoval jsem ve své práci hlavní 
pozornost vztahu proteinu EXO70E2 právě s těmito dvěma izoformami. V transientně 
transformovaných listech N. benthamiana jsem však pozoroval vzájemnou lokalizaci EXO70E2 se 
všemi devíti izoformami ATG8 z A. thaliana. 
 V A. thaliana jsem se zabýval vzájemnou lokalizací EXO70E2 a ATG8E. V obou 
připravených liniích jsem při obou provedeních experimentu zaznamenal částečnou kolokalizaci 
fluorescenčně značeného proteinu EXO70E2 s touto izoformou ATG8, a to bez indukce autofagie. 
V tomto případě jsem výsledek nekvantifikoval. V jedné z linií byl protein ATG8E exprimován pod 
UBQ promotorem (a EXO70E2 pod přirozeným promotorem), ve druhé (pEXO70E2::EXO70E2: 
mRuby2 s pATG8E::GFP:ATG8E) byly oba použité promotory přirozené. Pozorovaná částečná 
kolokalizace by tak neměla být způsobena overexpresí některého z genů kódujících tyto studované 
proteiny. 

Částečnou kolokalizaci EXO70E2 se všemi izoformami ATG8 z A. thaliana jsem pozoroval 
rovněž v transformovaných listech tabáku, též bez indukce autofagie. Nejvyšší míru kolokalizace 
EXO70E2 jsem zaznamenal s ATG8E a ATG8F (zhruba 70 %), nicméně i u ostatních izoforem ATG8 
byla kolokalizace s EXO70E2 výrazná (s výjimkou ATG8D vždy nad 50 %), viz graf 1 (kapitola 4.2). 

Výsledky těchto experimentů příliš nekorespondují s dosud publikovanými zjištěními. Wang 
et al. (2010) ve své práci popisovali úplnou absenci kolokalizace mezi EXO70E2 a ATG8E (Wang et 
al. 2010). Při detailnějším prozkoumání obrázku ilustrujícího údajnou absenci kolokalizace EXO70E2 
a ATG8E (Figure 12 B) ve zmíněné práci je však poměrně zřetelně viditelná částečná kolokalizace 
studovaných proteinů. 

Lin et al. (2015) popisovali kolokalizaci EXO70E2 s izoformami ATG8E a F pouze po 
indukci autofagie, za kontrolních podmínek nebyla tato kolokalizace údajně pozorována (Lin et al. 
2015). Při důkladném studiu obrázku s údajnou absencí kolokalizace EXO70E2 s ATG8E za běžných 
podmínek (Figure 3 C) v této práci jsem však zaznamenal podobnou nesrovnalost jako u práce Wang 
et al. (2010). Také zde se zdá, že částečná kolokalizace (či alespoň blízká asociace) proteinů 
EXO70E2 a ATG8E byla zaznamenána, byť v textu zmíněné práce je tato skutečnost popřena (Lin et 
al. 2015). Výsledky obou výše popisovaných studií tedy nejsou přesvědčivé a závěry, které v nich 
byly publikovány, v určitém směru neodpovídají situaci pozorované na poskytnutých obrázcích. 
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Mé výsledky naopak odpovídají nepublikovaným výsledkům, které byly dříve získány v našem týmu. 
P. Sabol a I. Kulich pozorovali při transientní expresi v listech tabáku i bez indukce autofagie 
částečnou kolokalizaci EXO70E2-tagRFP a GFP-ATG8F (P. Sabol a I. Kulich, nepublikovaná data). 

Na druhou stranu je nutné podotknout, že obě linie A. thaliana, v nichž jsem studoval 
vzájemnou lokalizaci EXO70E2 a ATG8E, vykazovaly poměrně slabý fluorescenční signál obou 
proteinů a pro lepší pozorování bylo třeba upravit histogram pořízených snímků. Zaznamenané 
kolokalizace by tak mohly být do určité míry artefakty. Bylo by vhodné připravit další, lépe svítící 
fluorescenční linie a situaci v nich ověřit. Při transientní transformaci listů tabáku konstrukty 
s proteiny z A. thaliana pak může být potenciálním problémem skutečnost, že studované proteiny se 
v jiném rostlinném druhu mohou chovat částečně odlišně než v rostlině, z jejíhož genomu geny 
kódující tyto proteiny pocházejí. V případě transientní transformace listů tabáku může být také 
poněkud nepřesné hovořit o absenci indukce autofagie, neboť samotná infiltrace A. tumefaciens do 
listů je částečně podobná patogennímu ataku a může indukovat autofagii. Autofagie v mém případě 
mohla být indukována rovněž overexpresí genů kódujících studované proteiny, neboť EXO70E2 
i všechny izoformy ATG8 byly exprimovány pod UBQ promotorem. 

Vzhledem k výsledkům získaným na fluorescenční linii EXO70E2-GFP v rdr6 (kapitola 
4.4.5) by bylo v budoucnu zajímavé také v těchto kolokalizačních experimentech aplikovat na rostliny 
wortmannin a pozorovat, zda zde dojde k podobným změnám, případně zda tato aplikace bude mít 
vliv na míru kolokalizace. 
 
V práci Cvrčková & Žárský (2013) je popisováno, že typickou vlastností podjednotek exocystu je 
přítomnost tzv. AIMs – ATG8-interakčních motivů (Cvrčková & Žárský 2013), viz též kapitola 
2.1.1.1. Autoři této studie se soustředili především na přítomnost AIMs v paralozích EXO70 a ukázali, 
že nejvíce predikovaných AIMs je přítomno ve skupinách EXO70B, D a též E. Toto zjištění potvrdilo 
výsledky publikované v práci Tzfadia & Galili (2013), v níž autoři predikovali přítomnost AIMs 
v sekvencích podjednotek exocystu pomocí bioinformatických analýz. Rozhodl jsem se proto zjistit, 
zda EXO70E2 přímo interaguje s vybranými izoformami ATG8, a to pomocí koimunoprecipitace. 
K tomuto experimentu jsem vybral izoformy ATG8E a ATG8F, neboť jimi se zabývá většina 
publikovaných prací o EXO70E2. Navíc jsem zaznamenal největší míru kolokalizace EXO70E2 právě 
s těmito izoformami, viz výše v této kapitole. 

Provedl jsem celkem tři úspěšná provedení tohoto koimunoprecipitačního experimentu (za 
využití transientní transformace listů tabáku), dvakrát bez dalšího ošetření, jedenkrát s indukcí 
autofagie tunicamycinem a též s aplikací DMSO (kontrola). V žádném z provedení jsem 
nezaznamenal přímou interakci mezi EXO70E2 a ATG8E ani mezi EXO70E2 a ATG8F, a to ani 
při ošetření tunicamycinem. Toto zjištění může být podpořeno rovněž nedávno publikovanou prací 
Zeng et al. (2021), v níž se autoři mimo jiné zabývali hledáním interaktorů proteinů ATG8 a ATG6. 
Protein EXO70E2 nebyl nalezen jako interaktor ATG8 ani ATG6 (Zeng et al. 2021). 

 Je potřeba podotknout, že jsem ve svých experimentech nepoužil pozitivní kontrolu, tedy 
zkoušku, zda můj experimentální postup umožní zaznamenat interakci dvou proteinů, o kterých víme, 
že spolu přímo interagují. Nepozorování přímé interakce může být způsobeno rovněž C-terminální 
fúzí mCherry. Bylo by tak zajímavé pozorování porovnat se situací s využitím N-terminální fúze 
mCherry, případně též jiného fluorescenčního proteinu. 
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Absence přímé interakce mezi EXO70E2 a izoformami ATG8E a ATG8F však nevylučuje možnost 
nepřímé interakce těchto proteinů skrze jiný protein, s nímž oba proteiny (EXO70E2 i ATG8) 
interagují. Pravděpodobnost zachycení tohoto typu interakce je při koimunoprecipitaci totiž nižší než 
u přímé interakce. Ji et al. (2020) se ve své práci zabývali vztahem EXO70E2 a AtNBR1. Tento 
protein je známý jako selektivní autofagický receptor v rostlinách, nicméně jeho specifické cíle 
zůstávaly neznámé. V nedávné době došlo ke značnému rozšíření našich znalostí o tomto proteinu 
a ukázalo se, že skrze svou funkci v selektivní autofagii má roli v celé řadě procesů. V práci Ji et al. 
(2020) bylo ukázáno, že AtNBR1 funguje jako autofagický receptor zprostředkující transport 
EXO70E2/útvarů EXPO do vakuoly. Autoři zaznamenali částečnou kolokalizaci AtNBR1 a ATG8F 
i bez indukce autofagie, po její indukci pomocí BTH míra kolokalizace těchto proteinů ještě stoupla. 
Podobná situace byla zaznamenána i mezi proteiny AtNBR1 a ATG8E. Částečná kolokalizace 
AtNBR1 byla zaznamenána rovněž s EXO70E2, míra této kolokalizace opět stoupla při indukci 
autofagie. Kombinací experimentů autoři ukázali, že AtNBR1 přímo interaguje s EXO70E2 
i s ATG8E, naopak přímá interakce mezi EXO70E2 a ATG8E zaznamenána nebyla. AtNBR1 tak 
pravděpodobně slouží jako molekulární most kotvící EXO70E2 k autofagozomu, a to skrze interakci 
s ATG8 i EXO70E2. Detaily těchto interakcí však zatím zůstávají neznámé (Ji et al. 2020). 

Při porovnání dosud publikovaných výsledků s výsledky v této diplomové práci se tak zdá, že 
interakce mezi EXO70E2 a proteiny ATG8 existuje, nicméně je nepřímá, například skrze protein 
AtNBR1. Zdá se rovněž, že situace u EXO70E2 je ve smyslu interakce s ATG8 proteiny odlišná od 
situace u podjednotky EXO70B2. Brillada et al. (2021) ukázali, že tato podjednotka exocystu je 
důležitá pro sekreci. Fosforylace však vede k jejímu přesměrování do autofagických drah a následně 
k degradaci této podjednotky. V tomto případě autoři zaznamenali přímou interakci podjednotky 
EXO70B2 s proteinem ATG8F, a to skrze její dva AIMs (Brillada et al. 2021). 

5.3. Protein EXO70E2 nekolokalizuje s markery vybraných organel 
a buněčných struktur 

V publikaci Wang et al. (2010) autoři popisovali absenci kolokalizace mezi EXO70E2 a standardními 
endomembránovými markery, viz kapitola 2.3.1. Tyto experimenty neprobíhaly na živých rostlinách, 
nýbrž v protoplastech A. thaliana, ve stabilní buněčné linii A. thaliana a v tabákové kultuře BY-2 
(Wang et al. 2010). Publikované absence kolokalizací však nekorespondují s některými výsledky 
práce Chong et al. (2010). Autoři zde pozorovali v buněčné linii A. thaliana i v tabákové kultuře BY-2 
paralog EXO70E2 (a též EXO70G1) v bodových strukturách, jež významně kolokalizovaly s markery 
TGN a částečně též s markery PVC (Chong et al. 2010). Vzhledem k tomuto nesouladu 
publikovaných dat a také částečné neprůkaznosti některých obrázků jsem se rozhodl provést několik 
kolokalizačních experimentů a lépe upřesnit identitu EXO70E2 kompartmentů. Při většině těchto 
experimentů jsem mikroskopické preparáty uzavíral pomocí ddH2O, u některých experimentů jsem 
vyzkoušel rovněž uzavírání do tekutého MS media. Při umístění rostlinného materiálu do ddH2O totiž 
může dojít k hypoosmotickému stresu, a tak k ovlivnění výsledků (F. Cvrčková, osobní sdělení). 
V žádném z experimentů, kde jsem toto srovnání provedl, jsem však rozdíl mezi preparáty uzavřenými 
do ddH2O a do tekutého MS media nepozoroval. 

Do stabilní linie A. thaliana VHA-a1-GFP [marker TGN, pochází z publikace Dettmer et al. 
(2006)] jsem vnesl konstrukty pEXO70E2::EXO70E2:mRuby2 nebo pEXO70E2::EXO70E2:tagRFP. 
Ani u jedné ze získaných linií jsem nezaznamenal kolokalizaci mezi EXO70E2 a TGN. Tento 
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výsledek je tak v souladu s výsledky práce Wang et al. (2010), kde autoři použili ve funkci markeru 
TGN proteiny SYP42 a SYP61. V rozporu je naopak s prací Chong et al. (2010), kde byl jako marker 
použit protein SYP42. Mikrofotografie v této publikaci však často nejsou příliš kvalitní, navíc lze 
poukázat na ne zcela povedené fixační kroky při imunolokalizačních experimentech v této studii, při 
kterých docházelo k plazmolýze či kolapsu některých buněk. Tyto skutečnosti tak hodnotu výsledků 
publikovaných v této práci poněkud snižují. 

Kolokalizaci jsem nezaznamenal ani mezi útvary EXPO a BFA kompartmenty. BFA vyvolalo 
výrazné shlukování tělísek lemovaných proteinem BRI1-GFP a FM4-64, tyto struktury spolu zřetelně 
kolokalizovaly. Naopak na distribuci proteinu EXO70E2-GFP neměla aplikace BFA žádný 
pozorovatelný vliv – tělíska lemovaná tímto proteinem se neshlukovala a nekolokalizovala s tělísky 
obarvenými FM4-64. Tento výsledek je tak v souladu s prací Wang et al. (2010), podle níž nedošlo po 
aplikaci BFA ke změně distribuce signálu EXO70E2-GFP. Zmíněná studie však neobsahuje snímky 
buněk bez studovaných farmakologických ošetření (kontrolu), přiloženy jsou pouze snímky po 
ošetření příslušnými látkami, v tomto případě BFA. 

Dalšími endomembránovými komponentami, jejichž vzájemná lokalizace s EXO70E2 je podle 
publikované literatury poněkud nejasná, jsou pozdní endozomy – MVB. Navíc vzhledem k zajímavým 
výsledkům popsaným v kapitole 4.4.5 (a rovněž v kapitole 5.4), kdy měla aplikace wortmanninu 
výrazný vliv na vlastnosti tělísek EXO70E2, a faktu, že wortmannin způsobuje zvětšování MVB 
(Takáč et al. 2012; Wang et al. 2009), bylo zajímavé zkoumat, zda spolu MVB a útvary EXPO 
kolokalizují. Jako markery MVB jsem používal fúzní proteiny ARA6-mRFP a mRFP-ARA7. V žádné 
z těchto studovaných linií jsem nezaznamenal kolokalizaci MVB s EXO70E2 kompartmenty. Pouze 
u linie EXO70E2-GFP s mRFP-ARA7 jsem pozoroval na několika snímcích asociaci těchto proteinů 
ve vakuole, viz video PV3 v příloze. Výsledky získané v této práci tak potvrzují výsledky studie Wang 
et al. (2010), kde autoři popisovali absenci kolokalizace mezi EXO70E2 a VSR2 – markeru MVB. 
Naopak mé výsledky jsou opět v rozporu s výsledky práce Chong et al. (2010), kde byla částečná 
kolokalizace mezi EXO70E2 a markerem MVB, proteinem SYP21, pozorována. Podobně jako je 
popsáno výše v sekci o lokalizaci EXO70E2 a markerů TGN, nejsou výsledky této studie ani v případě 
MVB zcela přesvědčivé. Aplikace wortmanninu na obě použité fluorescenční linie způsobila podle 
očekávání výrazné zvětšení MVB (lemovaných ARA6 či ARA7) a rovněž zvětšení útvarů EXO70E2-
GFP (podobně jako u experimentu v kapitole 4.4.5), byť toto zvětšení bylo méně výrazné než u MVB. 
Ani po ošetření wortmanninem jsem však v žádné fluorescenční linii nezaznamenal kolokalizaci mezi 
útvary EXPO a MVB. 

V dalším experimentu jsem se detailněji zabýval vzájemnou lokalizací útvarů EXPO a tělísek 
značených barvičkou FM4-64, používanou k výzkumu endocytózy a váčkového transportu v živých 
buňkách. V žádném z provedení tohoto experimentu jsem nepozoroval kolokalizaci mezi útvary 
EXPO a kompartmenty značenými FM4-64, a to ani po delší době působení této barvičky (asi 
100 minut). Tento výsledek je tak ve shodě s výsledkem experimentu popisovaného v kapitole 4.4.2 
i se zjištěními publikovanými v pracích Wang et al. (2010) a Lin et al. (2015). Pokud platí předpoklad, 
že vnější membrána útvarů EXPO obsahující EXO70E2 splývá s PM za současného uvolnění 
jednomembránového váčku do apoplastického prostoru, měl by se protein EXO70E2 vyskytovat 
i v PM. Při svých pozorováních jsem v některých případech lokalizaci EXO70E2 v PM zaznamenal. 
Tento výsledek je v souladu s prací Wang et al. (2010), v níž autoři popisují kolokalizaci EXO70E2 
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s markerem PM. Nevyřešenými otázkami zůstává, zda je protein EXO70E2 z PM recyklován či zda 
dochází k jeho degradaci a jakým mechanismem tyto procesy případně probíhají. Vzhledem 
k popisované absenci kolokalizace mezi EXO70E2 a tělísky obarvenými FM4-64 se musí 
pravděpodobně jednat o proces odlišný od klasické endocytické dráhy. 

5.4. Výrazná reakce linie EXO70E2-GFP na aplikaci wortmanninu 

Při snaze upřesnit identitu útvarů EXPO jsem provedl sérii experimentů, v nichž jsem na fluorescenční 
linii EXO70E2-GFP v rdr6 aplikoval různé chemické látky s cílem inhibovat či indukovat autofagii, 
případně inhibovat proteazomální dráhu. Jak je popsáno v kapitole 4.4.5, významný efekt na 
fluorescenční signál EXO70E2-GFP a na velikost i počet útvarů EXPO měl pouze wortmannin. Právě 
wortmanninu se budu věnovat na začátku této části diskuse, následně shrnu též zbylá ošetření. 
 Wortmannin v koncentraci 30 µM jsem na fluorescenční linii EXO70E2-GFP aplikoval buď 
samostatně, nebo v kombinaci s ConcA. Ve všech případech jsem zaznamenal zvýšení intenzity 
cytoplazmatického fluorescenčního signálu EXO70E2-GFP, ale zejména výrazné zvětšení průměru 
EXO70E2 kompartmentů a zvýšení jejich počtu. Tento výsledek je tak v rozporu s prací Wang et al. 
(2010), kde autoři popisují, že signál EXO70E2-mRFP se po aplikaci wortmanninu nezměnil. 
Publikovaný výsledek má však několik potenciálních nedostatků. Autoři ani k tomuto experimentu 
bohužel nepřiložili kontrolní snímky bez aplikace wortmanninu, a nelze tak porovnat situaci po 
ošetření wortmanninem se základním stavem. Druhým problémem je skutečnost, že v publikaci není 
uvedeno, jaká koncentrace wortmanninu byla použita. Autoři se odkazují na čtyři publikace, v nichž 
byl wortmannin aplikován, nicméně v těchto článcích byly používány koncentrace wortmanninu 
v rozpětí 8,25 µM až 90 µM. Použitá koncentrace přitom může mít na výsledek výrazný vliv, 
například v práci Tse et al. (2004) je uvedeno, že koncentrace 8,25 µM nebyla dostatečná ke zvětšení 
fluorescenčně značených MVB, vyšší koncentrace wortmanninu již k jejich zvětšení vedla. Odlišnosti 
výsledků mohou být způsobeny částečně i tím, že Wang et al. (2010) aplikovali wortmannin pouze na 
protoplasty a buněčné kultury, zatímco já jsem pozoroval kořeny živých rostlin. 
 Jak je popsáno v kapitole 2.1.1.3, wortmannin způsobuje zvětšení MVB (Takáč et al. 2012). 
Rozhodl jsem se tedy ověřit hypotézu, že útvary značené proteinem EXO70E2-GFP mohou s těmito 
endomembránovými strukturami úzce souviset. Jak je popsáno v kapitole 4.4.3 a diskutováno 
v kapitole 5.3, MVB a útvary EXPO spolu nekolokalizují. Vysvětlení zvětšení velikosti a zvýšení 
počtu EXO70E2 kompartmentů je komplikované také kvůli publikovaným výsledkům v práci Wang et 
al. (2019). Podle této studie došlo po aplikaci wortmanninu k výraznému snížení počtu a též značnému 
zmenšení velikosti autofagozomů značených pomocí RFP-ATG8E (Wang et al. 2019). V literatuře se 
nepodařilo nalézt výsledek, který by pozorování reakce útvarů EXPO na aplikaci wortmanninu 
pomohl vysvětlit. Nadějnou se jevila práce Dhonukshe et al. (2006) popisující, že útvary značené 
proteinem KNOLLE (syntaxin specifický pro cytokinezi) se po aplikaci wortmanninu rovněž zvětšují. 
Tato situace tak připomínala výše uvedené reakce EXO70E2 kompartmentů po aplikaci wortmanninu. 
Ukázalo se však, že zvětšené útvary značené proteinem KNOLLE kolokalizují s markerem MVB 
ARA7 (Dhonukshe et al. 2006), tedy tato práce vysvětlení situace ohledně EXO70E2 kompartmentů 
rovněž nepomohla. Je známo, že wortmannin může ve vyšších koncentracích ovlivňovat kromě PI3K 
i další enzymy, například PI4K, viz kapitola 2.1.1.3. Popisovány bývají i některé sekundární efekty 
této látky, například narušení importu proteinů do mitochondrie či jádra (Takáč et al. 2012). Je možné, 
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že vliv wortmanninu na EXO70E2 kompartmenty je způsoben nepřímo jeho neznámým sekundárním 
efektem na některé enzymy či jiné proteiny. Bylo by tak zajímavé vyzkoušet rovněž aplikaci 
wortmanninu v nižší koncentraci (např. 10 µM) a sledovat rozdíly oproti aplikaci 30µM wortmanninu. 

Aplikace jiného inhibitoru autofagie, 3-MA, neměla pozorovatelný efekt na signál EXO70E2-
GFP v žádném z obměn experimentu. Látka 3-MA inhibuje, podobně jako wortmannin, PI3K třídy III 
(viz kapitola 2.1.1.3), tedy inhibice tohoto enzymu sama o sobě zřejmě nepůsobí významně na velikost 
či počet útvarů EXO70E2. Toto zjištění může dále potvrzovat předpokládaný sekundární efekt 
wortmanninu, který je popisován výše. 
 Zajímavé bylo rovněž zjištění, že aplikace ConcA, známého inhibitoru V-ATPáz, nezpůsobila 
změnu fluorescenčního signálu EXO70E2-GFP. Vyřazením funkce V-ATPáz dochází k narušení 
správného pH v endomembránových strukturách a předpokládá se, že je inhibován například transport 
do vakuoly (Robinson et al. 2008). Narušení acidifikace vakuoly však umožní pozorovat signál GFP 
i v tomto kompartmentu. Lin et al. (2015) ve své práci uvedli hypotézu, že právě ConcA je 
zodpovědný mimo jiné za změnu lokalizace EXO70E2 do vakuoly. Toto tvrzení je však v rozporu 
s výše uvedenou inhibicí transportu do vakuoly. Pravděpodobněji se tak jednalo o zviditelnění ve 
vakuole již obsažených tělísek narušením její lytické funkce. Tato skutečnost může být podpořena také 
mým pozorováním, že v případě využití fúzních proteinů EXO70E2 s tagRFP či mRuby2, které nejsou 
tak citlivé k pH jako GFP, jsem pozoroval signál ve vakuole i bez aplikace ConcA. Bylo by vhodné na 
těchto či podobných liniích zjistit, zda je dráha transportu EXO70E2 do vakuoly po aplikaci ConcA 
narušená, či zda je tato dráha výjimkou a není ConcA významně ovlivněna. 
 Žádný z induktorů autofagie použitých v této práci (AZD8055, tunicamycin, DTT, NaCl) 
nezpůsobil významnou změnu intenzity či distribuce signálu EXO70E2-GFP. Zdá se tak, že 
transportní dráha EXO70E2 je odlišná od běžně studovaných autofagických drah. Je nutné ovšem 
podotknout, že pokusy s aplikací těchto látek jsem provedl pouze jednou či dvakrát. Navíc jsem 
nepoužil pozitivní kontrolu (například linii GFP-ATG8E), pomocí které bych ověřil, zda aplikované 
ošetření funguje. Potenciálním problémem může být také skutečnost, že kromě induktorů autofagie 
jsem téměř vždy aplikoval současně rovněž ConcA, aby bylo možné pozorovat případný fluorescenční 
signál proteinu EXO70E2-GFP i ve vakuole. Efekt induktorů autofagie a ConcA (inhibice transportu 
do vakuoly) však může být v jistém směru protichůdný, a bylo by tak vhodné vyzkoušet aplikaci 
induktorů autofagie bez ConcA. Nepozorování významných změn v linii EXO70E2-GFP při 
postupech běžně používaných k indukci autofagie je však v souladu s pracemi Wang et al. (2010) 
a Lin et al. (2015). V prvně jmenované práci byl zaznamenán dokonce snížený počet útvarů EXPO při 
hladovění uhlíkem (Wang et al. 2010). V práci Lin et al. (2015) pak autoři ukázali, že po indukci 
autofagie (ošetření BTH) nedošlo ke zvýšení množství proteinu EXO70E2 v membránách ani 
v cytoplazmě. Protein ATG8F reagoval opačně – došlo ke zvýšení jeho množství v obou těchto 
frakcích (Lin et al. 2015). 
 Žádný pozorovatelný efekt na intenzitu fluorescenčního signálu EXO70E2-GFP či na 
vlastnosti útvarů EXPO (jejich počet a velikost) neměl ani inhibitor proteazomální dráhy MG115. 
Tento výsledek může napovídat, že protein EXO70E2 není za běžných podmínek degradován 
proteazomální drahou. Zmíněný experiment jsem však provedl pouze jedenkrát, bylo by tedy vhodné 
jeho výsledek ověřit. Situace u EXO70E2 se zdá být odlišná než například u paralogu EXO70B2, 
který je cílem ubikvitin ligázy PUB22. Polyubikvitinace pak vede k degradaci EXO70B2 (Stegmann 
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et al. 2012). Na druhou stranu Byun el al. (2017) ukázali, že při transientní transformaci listů tabáku 
kolokalizuje protein AtEXO70E2/útvary EXPO s ubikvitin ligázami OsPUB2 a OsPUB3, které hrají 
v rýži pozitivní roli v odpovědi na nízkoteplotní stres (Byun et al. 2017). Je ovšem otázka, do jaké 
míry tato situace, tedy exprese proteinů ze dvou různých rostlinných druhů v listech druhu třetího, 
odpovídá skutečné situaci v netransformovaných rostlinách. 

5.5. Unikátní vlastnosti konstruktu EXO70E2-GFP v atg5 a atg9 
mutantech 

Pozorování exprese konstruktu pEXO70E2::EXO70E2:GFP v atg5 a atg9 mutantech přineslo 
zajímavé výsledky. Oproti výše popsané expresi tohoto konstruktu v rdr6 bylo zaznamenáno několik 
významných rozdílů, kterým se budu věnovat v této části diskuse. Protein ATG5 je součástí E3-like 
komplexu ATG12-ATG5-ATG16, který je důležitou komponentou „ubiquitin-like“ konjugačního 
systému důležitého pro inzerci ATG8-PE do izolační membrány (Su et al. 2020; Wang et al. 2018a). 
ATG9 komplex hraje roli v počáteční fázi vzniku fagoforu, konkrétně je důležitý především pro jeho 
expanzi, a to skrze dodávání membránových komponent z různých zdrojů (Su et al. 2020). Více 
detailů a obrázek 1 schematicky zachycující zapojení ATG5, ATG9 a mnohých dalších proteinů do 
autofagických drah je v kapitole 2.1.1.1. Fenotyp mutantů atg5 i atg9 byl již dříve charakterizován. 
Bylo potvrzeno, že při pěstování za kontrolních podmínek při dlouhém dni klíčí, rostou a plodí bez 
větších odlišností oproti kontrolním rostlinám, naopak při hladovění dusíkem či při krátkém dni 
(hladovění uhlíkem) rostou pomaleji, kvetou později a vykazují dřívější senescenci listů (Hanaoka et 
al. 2002; Thompson et al. 2005). 
 Prvním velice podstatným rozdílem při expresi EXO70E2-GFP v atg5 a atg9 mutantech oproti 
expresi téhož konstruktu v rdr6 byla značně vyšší akumulace tohoto fluorescenčního proteinu v obou 
atg mutantech v kořenové špičce. Tato skutečnost byla podpořena jak měřením intenzity 
fluorescenčního signálu (u obou atg mutantů byla 3,5 až 8x vyšší intenzita signálu, výsledky vždy 
signifikantní), tak především provedením proteinové analýzy pomocí western blotu, viz obrázek 16 
(kapitola 4.5.2). Výsledek této analýzy korespondoval s mikroskopickými pozorováními, tedy potvrdil 
vysokou akumulaci proteinu EXO70E2-GFP v atg mutantech v porovnání se situací v rdr6. 
Překvapením byla absence útvarů EXPO i přes vysokou akumulaci EXO70E2-GFP. Toto zjištění 
odporuje dosud publikovaným výsledkům o EXO70E2, shrnutým například v práci Robinson et al. 
(2016), i všem ostatním mým pozorováním. S výjimkou těchto studovaných atg mutantů vždy platilo, 
že čím větší byla intenzita signálu EXO70E2-GFP, tím více útvarů EXPO jsem pozoroval. Zdá se tak, 
že pro vznik útvarů EXPO není podstatná v první řadě hladina proteinu EXO70E2, nýbrž funkční 
autofagická dráha. 
 Zvýšená akumulace EXO70E2-GFP v atg mutantech může naznačovat, že protein EXO70E2 
je degradován především prostřednictvím autofagie. Výsledek western blotu u obou atg mutantů však 
připomínal též vzorec typický pro polyubikvitinované proteiny (P. Sabol, osobní sdělení). Je tak 
možné, že protein EXO70E2 je částečně degradován též v proteazomu. Naproti tomu v rdr6 se zdálo, 
že EXO70E2 v proteazomu degradován není, neboť aplikace inhibitoru proteazomální dráhy MG115 
neměla na akumulaci EXO70E2 žádný pozorovatelný vliv, viz výše. Je však možné, že dráha 
degradace EXO70E2 v proteazomu je při narušení autofagické dráhy v atg mutantech upregulována. 
Tuto možnost podporoval i fakt, že na výsledku western blotu jsem u obou atg mutantů, na rozdíl od 
situace v rdr6 či exo70E2/ostop mutantovi, pozoroval proužek odpovídající volnému GFP. Vzhledem 
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k tomu, že jsem experiment provedl pouze jedenkrát, bylo by vhodné zmíněnou hypotézu dále 
testovat. Vhodným experimentem by mohla být aplikace protilátky proti polyubikvitinovaným 
proteinům. Dal by se, podobně jako u linie EXO70E2-GFP v rdr6, vyzkoušet i v těchto atg mutantech 
inhibitor proteazomální dráhy MG115 a sledovat, zda nedojde k vymizení proužku odpovídajícího 
volnému GFP. 
 Dalším překvapujícím zjištěním bylo pozorování relativně výrazného signálu EXO70E2-GFP 
i v listech obou atg mutantů, opět bez přítomnosti útvarů EXPO. U žádné jiné linie použité v této práci 
ani při žádném způsobu ošetření jsem podobnou situaci nezaznamenal. Vysvětlení této skutečnosti je 
zatím neznámé. Yin (2018) ve své dizertační práci navrhl hypotézu, že exprese EXO70E2 je pod 
striktní kontrolou zamezující akumulaci tohoto proteinu jinde než v kořenech. Tato hypotéza byla 
postavena na zjištění, že i při expresi EXO70E2 pod UBQ promotorem je tento protein pozorovatelný 
téměř výhradně v kořenech, zejména v kořenové špičce (Yin 2018). Vzhledem k pozorování signálu 
EXO70E2-GFP v atg mutantech i v listech je tak možné, že správná lokalizace EXO70E2 je 
kontrolována právě autofagií (či s ní souvisejícím mechanismem). Narušení autofagie pak může vést 
k akumulaci EXO70E2 i v jiných částech rostliny než u kontrolních linií. 

Aplikace wortmanninu na linie EXO70E2-GFP v atg5 a atg9 mutantech nezpůsobila, na rozdíl 
od linie EXO70E2-GFP v rdr6, žádné pozorovatelné změny. Nedošlo k vytvoření útvarů EXPO ani 
nebyl zaznamenán vyšší cytoplazmatický signál. Pokud je tedy autofagie narušena mutací některého 
důležitého proteinu, aplikace wortmanninu již zřejmě nemá na celkovou situaci vliv. Aplikace ConcA 
pak odhalila, že vakuoly obou atg mutantů jsou téměř zcela bez fluorescenčního signálu EXO70E2-
GFP. Tato situace je tak odlišná od pozorování tohoto proteinu v rdr6, kdy se jeho značné množství do 
vakuoly dostávalo a bylo po ošetření ConcA pozorovatelné. Phillips et al. (2008) potvrdili, že u atg5 
mutanta nedochází k akumulaci autofagických tělísek ve vakuole (Phillips et al. 2008). Obdobná 
situace u atg9 mutanta je pak popsána v práci Zhuang et al. (2017). Je tak možné, že též protein 
EXO70E2-GFP se při narušení autofagické dráhy nedostává do vakuoly a namísto toho se akumuluje 
na tonoplastu, kde jsem jej na mnohých snímcích pozoroval. Signál EXO70E2-GFP často připomínal 
rovněž vzor typický pro ER. Jak je popsáno v kapitole 2.1.1, za hlavní zdroj izolační membrány 
autofagozomu se považuje právě tato endomembránová struktura. V atg mutantech se tak může 
materiál pro izolační membrány hromadit na ER. Je také známo, že ER je hlavním zdrojem membrán 
pro biogenezi vakuoly a že dráha z ER do vakuoly je nezávislá na GA, shrnuto například v práci Viotti 
(2014). Tyto poznatky tak naznačují, že EXO70E2 se může vyskytovat na ER i na tonoplastu. 
Lokalizaci EXO70E2 na ER by bylo vhodné ověřit vnesením vhodného markeru ER do těchto atg 
mutantů, případně alespoň obarvením ER příslušnou fluorescenční barvičkou. 

Pro ověření získaných výsledků by bylo vhodné vytvořit rovněž linie s proteinem EXO70E2 
s N-terminální fúzí GFP a situaci porovnat se zde popisovanými výsledky s C-terminální fúzí GFP. 
Zajímavé by rovněž bylo vnést do atg5 a atg9 mutantů místo konstruktu EXO70E2-GFP některý ze 
slaběji svítících konstruktů EXO70E2, například pEXO70E2::EXO70E2:mRuby2 či pEXO70E2:: 
EXO70E2:tagRFP, které byly používány v kolokalizačním experimentu s VHA-a1 (kapitola 4.4.1), 
a sledovat, zda rovněž dojde k výraznému zintenzivnění fluorescenčního signálu těchto proteinů oproti 
kontrolním rostlinám a k narušení jejich transportu do vakuoly. Tyto experimenty by mohly vyloučit 
možnost, že vlastnosti pozorované u linií EXO70E2-GFP v atg5 a atg9 mutantech jsou ovlivněny 
pozicí či typem fluorescenčního proteinu. 
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V dalším výzkumu by mohlo být přínosné též pozorování exprese fluorescenčně značeného vybraného 
ATG proteinu v exo70E2 mutantech. Touto problematikou se zatím částečně zabýval pravděpodobně 
pouze Yin (2018) ve své dizertační práci. Autor exprimoval konstrukt pUBQ10::GFP:ATG8E v Col0, 
v exo70E2 mutantní linii bez exprese genu EXO70E2 a v mutantní linii overexprimující EXO70E2. 
Ukázalo se, že v mutantní linii bez exprese EXO70E2 byla úroveň signálu GFP-ATG8E minimální 
(nižší než u Col0), naopak u linie overexprimující EXO70E2 byl signál GFP-ATG8E velmi výrazný 
(Yin 2018). Autor z toho pozorování vyvodil závěr, že overexprese EXO70E2 může být příčinou 
zvýšeného signálu GFP-ATG8E, nicméně mechanismus tohoto procesu není znám. 

5.6. Reakce exo70E2/ostop na uhlíkové hladovění a nedostatek 
vybraných minerálních živin 

Vzhledem k podezření, že podjednotka EXO70E2 hraje roli v autofagické dráze, jsem se rozhodl 
provést fenotypovou analýzu mutanta exo70E2 při nedostatku energie (uhlíkové hladovění) či 
některých minerálních živin ve srovnání s fenotypem při běžných podmínkách, tedy experimenty 
typicky používané při studiu atg mutantů. Vyzkoušel jsem nejprve dva základní typy pokusů, uhlíkové 
a dusíkové hladovění, třetím typem experimentu byla analýza fenotypu při deficienci či absenci železa. 
 Jak již bylo vzpomenuto na více místech této práce, použitá linie exo70E2 mutanta poskytnutá 
H. Soukupovou obsahovala druhou mutaci a je v této práci tudíž nazývána exo70E2/ostop mutant. 
Druhá mutace se vyskytuje v promotoru genu AT1G77220, anotovaném jako organic solute 
transporter (OST)-alpha protein LAZ1 HOMOLOG1 (LAZ1H1). Tento gen je exprimovaný ve většině 
pletiv A. thaliana, hojně například v částech rostliny souvisejících s rozmnožováním či v kořenech 
(především protoplast kolumely), jeho exprese stoupá poměrně výrazně při senescenci (WS[13], Hruz 
et al. 2008). Proteiny LAZ1 i LAZ1H1 se vyskytují v tonoplastu a obsahují doménu DUF300 neznámé 
funkce. Oba tyto proteiny sdílí homologii s organic solute transporter (OST)-alpha 
transmembránovými proteiny zapojenými do membránového transportu a transportu steroidních 
složek v živočišných buňkách (Liu et al. 2018). Autoři tohoto článku ukázali, že mutanti pouze 
v jednom z těchto genů nevykazují významnou fenotypovou změnu oproti kontrole, nicméně dvojitý 
mutant laz1/laz1h1 byl postižen poměrně výrazně. Tyto rostliny měly narušenou morfologii vakuoly 
a vykazovaly značně omezený růst (Liu et al. 2018). Autoři dále ukázali, že tento dvojitý mutant má 
funkční endocytózu, ale narušenou exocytózu a recyklaci proteinů plazmatické membrány. 
Významným objevem bylo také zjištění, že proteiny LAZ1 a LAZ1H1 mohou hrát roli v negativní 
regulaci signalizace brassinosteroidů, významných steroidních fytohormonů (Liu et al. 2018). 
 Pomocí PCR genotypování byla v mutantní linii exo70E2/ostop potvrzena absence produktu 
genu EXO70E2 a zároveň absence produktu genu pro protein LAZ1 HOMOLOG1 (prováděl P. Sabol, 
jako kontrola byl detekován β-tubulin). Přestože Liu et al. (2018) nezaznamenali významnou 
fenotypovou změnu v jednoduchém mutantovi laz1h1, je možné, že určité narušení funkce vakuoly 
nastalo i v tomto mutantovi a pouze nebyly testovány podmínky, při nichž by se toto narušení 
projevilo. Vzhledem k důležitosti vakuoly pro autofagii je možné, že fenotypové odchylky mutantní 
linie exo70E2/ostop v této diplomové práci mohou být způsobeny či ovlivněny právě touto druhou 
mutací. K získaným výsledkům je tak potřeba přistupovat s rezervou a bude nutné je ověřit na 
jednoduchém mutantovi exo70E2. Tento mutant je v současné době v naší laboratoři připravován jak 
pomocí metody CRISPR/Cas9, tak odkřižováním mutace genu LAZ1HI z linie používané v této 
diplomové práci. 
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Za běžných podmínek jsem nenalezl žádnou fenotypovou odchylku mezi exo70E2/ostop mutanty 
a Col0. Tento výsledek je v souladu jak s dizertační prací Yin (2018) a s diplomovou prací M. Rödera 
(2016), tak se studií Wu et al. (2017). Autor prvně zmíněné práce popsal absenci změny fenotypu 
u mutanta exo70E2 oproti kontrole za běžných podmínek, při nadbytku sacharidů i při osmotickém 
stresu (Yin 2018). M. Röder (2016) nezaznamenal žádnou fenotypovou odchylku mutanta exo70E2 od 
kontrolních rostlin při studiu svěracích buněk průduchů. Wu et al. (2017) pak nepozorovali 
v mutantovi exo70E2, na rozdíl od mutanta exo70A1, změnu lokalizace proteinu Patellin3 (Wu et al. 
2017). Zdá se tak, že za běžných podmínek je funkce EXO70E2 redundantní s funkcí jiného paralogu 
EXO70. Zajímavé je však zjištění, že výraznější vliv na fenotyp má vyšší exprese EXO70E2 (P. Sabol 
a I. Kulich, nepublikované výsledky). Toto zjištění je ve shodě s výsledky v dizertační práci Yin 
(2018). Růst rostlin overexprimujících EXO70E2 je narušen za běžných podmínek i při působení 
různých stresorů. Není zřejmé, čím může být tato skutečnost způsobena. Potenciálním vysvětlením 
může být kompetice různých paralogů EXO70 o navázání ke zbytku komplexu exocyst, viz Žárský et 
al. (2013). Pokud je proteinu EXO70E2 více, mohl by se vázat ke zbytku komplexu exocyst snadněji 
než za běžné situace, a narušit tak transportní dráhu, v níž hraje roli některý jiný paralog EXO70. Další 
možností je, že protein EXO70E2 je při silné overexpresi toxický pro určité buněčné struktury či 
procesy.  
 Pěstování rostlin na MS mediu bez sacharózy ve tmě však odhalilo vyšší citlivost mutantů 
exo70E2/ostop k uhlíkovému hladovění. Tento výsledek je typický pro mnohé atg mutanty (Phillips et 
al. 2008). Rostliny exo70E2/ostop vykazovaly při uhlíkovém hladovění kratší kořeny, nižší počet PK 
i menší průměr růžic. Tyto výsledky byly signifikantní pouze při použití t-testu (exo70E2/ostop a Col0 
ve tmě), při využití OWA (exo70E2/ostop na světle, exo70E2/ostop ve tmě, Col0 na světle a Col0 ve 
tmě) již signifikantní nebyly. Počet hodnocených rostlin byl však v obou provedeních poměrně malý 
(cca 10 rostlin od každé linie a ošetření) a je možné, že při hodnocení většího souboru dat by 
signifikantní rozdíly vyšly i při použití OWA. Z těchto výsledků se zdá, že protein EXO70E2 může 
hrát určitou roli v autofagii. Při pěstování na MS mediu bez sacharózy ve tmě totiž rostlina nemůže 
fotosyntetizovat ani přijímat sacharózu z media, a může se tak výrazněji projevit případný defekt 
v autofagii vedoucí k narušení růstu a vývoje rostliny. 
 Narušení růstu při hladovění dusíkem je dalším typickým projevem mutantů s poškozenou 
autofagickou drahou (Phillips et al. 2008; Yoshimoto et al. 2004). Zvýšenou citlivost k hladovění 
dusíkem zaznamenali i Kulich et al. (2013) u mutantů exo70B1 (podjednotka exocystu s prokazatelnou 
rolí v autofagii). Zároveň podle programu Genevestigator dochází ke zvýšení exprese EXO70E2 při 
nedostatku N (zhruba 3,2x). Poněkud překvapivé tak byly výsledky dvou experimentů zaměřených na 
reakci mutantů exo70E2/ostop na deficienci dusíku v této práci. Podle těchto výsledků se totiž zdá, že 
mutant exo70E2/ostop není citlivější k hladovění dusíkem než Col0. Délka kořenů ani jiné hodnocené 
parametry (průměr listových růžic, počet listů v nich a suchá hmotnost rostlin) se u exo70E2/ 
ostop signifikantně nelišily od Col0. Situace se tak zdá být podobná jako u mutantů nbr1, kteří 
vykazovali zvýšenou senzitivitu k hladovění uhlíkem (pěstování na krátkém dni), ale nikoliv 
k hladovění dusíkem (Lin et al. 2020). Jak je popsáno v kapitole 5.2, protein NBR1 pravděpodobně 
přímo interaguje s EXO70E2 a vytváří jakýsi molekulární most kotvící EXO70E2 k autofagozomu (Ji 
et al. 2020). Proteiny NBR1 (Ji et al. 2020) a EXO70E2 (tato práce) zřejmě nehrají esenciální roli 
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v regulaci a průběhu autofagických drah indukovaných nedostatkem dusíku. Je tedy možné, že mutace 
nbr1 a exo70E2 spolu mohou souviset, nicméně ověření této souvislosti bude vyžadovat další výzkum. 
 Podle programu Genevestigator dochází ke zvýšení genové exprese EXO70E2 také při 
nedostatku Fe. Zaznamenané zvýšení bylo v některých případech značné (více než trojnásobné), jindy 
bylo méně výrazné (asi 1,5x vyšší exprese EXO70E2 oproti kontrole) (Hruz et al. 2008). Vzhledem 
k těmto údajům jsem se v dalších experimentech rozhodl zkoumat vliv absence či snížené dostupnosti 
Fe na fenotyp dvojitého mutanta exo70E2/ostop v porovnání s kontrolou (Col0). Přestože výsledky 
byly mezi různými provedeními některých experimentů do určité míry variabilní, dá se říci, že vždy 
byla zaznamenána fenotypová odchylka mezi liniemi exo70E2/ostop a Col0. Nejvýznamnějším 
rozdílem pozorovaným ve všech typech experimentů s deficiencí železa byla větší délka hlavního 
kořene u exo70E2/ostop oproti Col0, případně též větší počet PK (nicméně tento údaj může úzce 
souviset s délkou kořenů). U rostlin běžně platí, že při mírnějším nedostatku železa dochází 
k prodloužení hlavního kořene a ke zvýšení počtu postranních kořenů. Při výraznějším až úplném 
nedostatku železa naopak dojde ke zřetelnému zkrácení hlavního kořene i omezení počtu kořenů 
postranních (Gruber et al. 2013). Je možné, že mutace genu EXO70E2 dosud neznámým 
mechanismem pozitivně ovlivní hranici, od které má deficience železa na kořenový systém výraznější 
inhibiční vliv, a proto má při koncentracích železa používaných v mých experimentech exo70E2/ostop 
mutant kořenový systém narušený méně než kontrolní rostliny. 

Další významné rozdíly jsem pak ve většině případů zaznamenal na listových růžicích. 
V případě pěstování na magentách měl mutant exo70E2/ostop typicky signifikantně menší průměr 
růžic než Col0 a téměř vždy jsem u něj zaznamenal barevné změny na listech, přestože výsledky byly 
značně variabilní podle typu i provedení experimentů (žlutavé skvrny na listech či celkově světlejší 
listové růžice a podobně). Zajímavé však bylo, že při pěstování obou těchto linií na vertikálně 
orientovaných MS miskách jsem barevné změny na listech nepozoroval a průměr listových růžic se 
taktéž téměř nelišil. Tyto rozdíly mohou být způsobeny například citlivostí mutanta exo70E2/ostop na 
způsob pěstování při deficienci železa. Magenty a misky se mohou částečně lišit intenzitou či 
spektrem světla, které prochází skrz jejich víčko (zejména starší magenty mají víčko matnější než 
misky, což může ovlivňovat vlastnosti procházejícího světla). 

Při barvení superoxidového radikálu pomocí NBT (Ramel et al. 2009) jsem navzdory 
očekávání zaznamenal intenzivnější zbarvení značící větší množství tohoto radikálu v rostlinách na 
kontrolním MS mediu než na Fe-deficientním mediu. Při různých typech stresu je typické, že dochází 
ke zvýšené produkci reaktivních forem kyslíku (Alscher et al. 2002). Je však možné, že se experiment 
nepodařilo provést správně a tento výsledek neodpovídá skutečnému stavu. Při sledování intenzity 
autofluorescence kořenů jsem nezaznamenal žádný významný rozdíl mezi exo70E2/ostop a Col0 na 
kontrolním ani na Fe-deficientním mediu. 

Podle výsledků získaných v této práci se zdá, že protein EXO70E2 by mohl hrát určitou roli 
v transportu či homeostázi železa. Přestože role autofagie v distribuci železa je prozkoumána méně než 
například u uhlíku či dusíku, existují práce, které její roli v transportu této živiny potvrzují. Bylo 
zjištěno, že v atg mutantech (například též atg5 a atg9) je značně narušena translokace železa 
z vegetativních částí do semen (Pottier et al. 2019). V jiné studii bylo ukázáno, že autofagie může být 
důležitá pro redistribuci železa z děložních listů do apikálního meristému prýtu, a tedy i do pravých 
listů (Shinozaki et al. 2021). Delší kořeny u mutantů exo70E2/ostop než u Col0 při deficienci železa 
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mohou být vysvětleny zvýšenou snahou mutantní rostliny dosáhnout oblasti substrátu/media s vyšším 
obsahem železa. Rostliny exo70E2/ostop tak zřejmě více investují do kořene než do nadzemní části, 
což se může projevit menšími listovými růžicemi či barevnými změnami listů. Molekulární 
mechanismus, který stojí za tímto odlišným fenotypem exo70E2/ostop mutantů, zůstává neznámý. 
K jeho objasnění nepřispělo ani mé pozorování fluorescenční linie EXO70E2-GFP na kontrolním MS 
mediu a Fe-deficientním MS mediu v oblasti kořenové špičky, kde jsem mezi rostlinami pěstovanými 
na různých typech MS media nezaznamenal žádný rozdíl v intenzitě či distribuci signálu EXO70E2-
GFP. Je však možné, že probíhající změny nejsou postřehnutelné konfokálním mikroskopem, případně 
že změny nastávají v jiné části kořene. Vyloučit samozřejmě nelze též skutečnost, že výsledný fenotyp 
může být ovlivněn či způsoben zmíněnou druhou mutací v linii exo70E2/ostop, tedy mutací 
v promotoru genu LAZ1 HOMOLOG1. Potenciálním vysvětlením situace může být též kompetice 
mezi paralogy EXO70, jak je uvedeno výše v této kapitole. Nepřítomnost podjednotky EXO70E2 
může vést k usnadnění interakce jiného paralogu EXO70 se zbytkem komplexu exocyst, a tedy 
k oslabení některých transportních drah a posílení drah jiných. 
 Vedle druhé mutace mohly být výsledky výše popsaných experimentů prováděných 
s mutantem exo70E2/ostop ovlivněny také skutečností, že používané linie exo70E2/ostop a Col0 
nebyly sesterské. Sesterské linie bohužel nebylo možné z časových důvodů připravit. Potenciálním 
nedostatkem může být také fakt, že při některých experimentech nebyla používána semena stejného 
stáří, přitom stáří semen může mít na výsledky experimentů určitý vliv (Vedrana Marković, osobní 
sdělení). Všechny tyto experimenty by tak bylo vhodné zopakovat a potvrdit či upřesnit zde 
popisované výsledky. 

Podle výsledků v kapitole 4.5 (diskutovaných v kapitole 5.5) a fenotypové analýzy mutantní 
linie exo70E2/ostop se můžeme domnívat, že protein EXO70E2 zřejmě není pomocí autofagie pouze 
degradován, nýbrž může hrát rovněž regulační roli ve specializovaných autofagických drahách či 
v nich fungovat jako receptor. Nedávno se například ukázalo, že proteiny EXO70D fungují jako 
selektivní autofagické receptory, které směřují ARR typu A (negativní regulátory cytokininové 
odpovědi) k degradaci (Acheampong et al. 2020). 

5.7. Protein EXO70E2 částečně kolokalizuje s chitinázou 
V práci Wang et al. (2010) je popsáno, že podjednotka EXO70E2 hraje roli především v sekreci, 
a nikoliv v autofagii. Tento závěr autoři vyvodili ze zjištění, že dvoumembránové útvary EXPO 
splývají s PM (a nesplývají s vakuolou), jednomembránové váčky vně PM praskají a uvolňují svůj 
obsah. Jak je zmíněno výše, útvary EXPO podle práce Wang et al. (2010) nekolokalizovaly s markery 
běžných organel (například TGN či MVB) a jejich dráha nebyla senzitivní k BFA, což potvrzují i mé 
výsledky. Autoři se v této studii zabývali sekrecí proteinu SAMS2 (S-adenosylmethionin syntetáza 2), 
který postrádá signální peptid. Struktury lemované tímto proteinem kolokalizovaly s útvary EXPO. Na 
základě těchto zjištění autoři usoudili, že EXO70E2 hraje roli v nekonvenční sekreci tohoto proteinu 
(Wang et al. 2010). 

Vzhledem k předpokládané roli EXO70E2 v sekreci popisované ve zmíněné studii jsem se 
rozhodl do experimentálního plánu zařadit pokusy, jejichž cílem bylo odpovědět na otázku, zda se 
EXO70E2 podílí na sekreci chitinázy do prostoru vně PM. Pokud by se tato skutečnost potvrdila, 
zařadila by se podjednotka EXO70E2 k řadě dalších podjednotek exocystu, u kterých již byl podíl na 
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obranných reakcích rostlin prokázán (viz kapitoly 2.2 a 2.3). Náznaky této funkce proteinu EXO70E2 
se objevují i v již publikovaných pracích. Byla popsána role EXO70E2 v sekreci kalózy indukované 
flg22 a vyslovena hypotéza, že tato sekrece může být regulována pomocí interakce EXO70E2 
s proteinem RIN4 (Redditt et al. 2019; Wu et al. 2021). Protein OsEXO70E1, homolog AtEXO70E2 
v rýži, zřejmě hraje roli v obraně proti hmyzím škůdcům Nilaparvata lugens a Sogatella furcifera, 
zprostředkované nedávno popsaným proteinem BPH6 (Guo et al. 2018). 

Chitinázu, produkt genu AT2G43570, jsem vybral ke kolokalizačním experimentům 
především z toho důvodu, že její gen je podle programu Genevestigator nejvíce koexprimovaným 
genem s EXO70E2 (Hruz et al. 2008). Chitinázy obecně patří mezi významné PR proteiny a jejich 
základní funkcí je obrana rostlin proti patogenům obsahujícím chitin. Rozhodl jsem se tak ověřit 
hypotézu, že tato chitináza by mohla být významným nákladem jednomembránových struktur 
lemovaných EXO70E2, které jsou vylučovány do apoplastického prostoru. 
 Ve všech provedeních těchto experimentů u N. benthamiana i A. thaliana jsem zaznamenal 
částečnou kolokalizaci mezi EXO70E2 a chitinázou, byť v některých případech byl počet 
pozorovaných tělísek (především chitinázy) poměrně malý. Částečnou kolokalizaci mezi EXO70E2 
a chitinázou jsem po plazmolýze buněk N. benthamiana pozoroval i vně PM (viz obrázek 24 
v kapitole 4.8.1). Je nutné ovšem dodat, že v případě A. thaliana byl signál chitinázy i EXO70E2 pod 
přirozenými promotory poměrně slabý, na některých snímcích až téměř nepozorovatelný. Výsledky 
tedy nejsou vždy zcela přesvědčivé. Celkově však naznačují, že protein EXO70E2 může hrát roli 
v transportu chitinázy do apoplastického prostoru. Tuto hypotézu by bylo vhodné dále testovat 
například pomocí exprese chitinázy v exo70E2 mutantech a porovnáním její lokalizace v této mutantní 
linii se situací v kontrolních rostlinách. 

Je vhodné podotknout, že studovaná chitináza na rozdíl od proteinu SAMS2 obsahuje signální 
peptid. Může se tedy v jejím případě jednat o konvenční sekreci, případně nekonvenční sekreci, kdy 
protein obsahující signální peptid sice vstupuje do ER, nicméně v dalším kroku sekrece obchází GA, 
viz kapitola 2.1.2.2. Tato situace tak může být podobná zjištěním v pracích Poulsen et al. (2014, 
2015), kde je popsána pravděpodobná role podjednotky EXO70E2 v sekreci arabinogalaktanových 
proteinů, které nebývají řazeny mezi LSPs (Poulsen et al. 2014, 2015; Robinson et al. 2016). 
EXO70E2 se tak zřejmě může podílet i na sekreci proteinů obsahujících signální peptid. Přesné určení, 
jaký typ sekrece představuje transport chitinázy, bude vyžadovat další výzkum.  

Spojitost mezi EXO70E2 a sekrecí chitinázy studované v této práci (AT2G43570) vyplývala 
i z výsledků dizertační práce Yin (2018). Sekrece chitinázy u linie overexprimující EXO70E2 stoupla 
oproti kontrole více než 12x, jednalo se tak o nejvýraznější změnu ze všech studovaných proteinů. 
Překvapivým zjištěním však bylo zvýšení sekrece chitinázy (asi 1,58x) i u mutanta exo70E2, který 
neprodukoval protein EXO70E2 (Yin 2018). Bylo by záhodno tuto skutečnost ověřit opakováním 
experimentu a případně se v budoucím výzkumu pokusit nalézt její vysvětlení. 
 Zajímavé bylo rovněž pozorování, že aplikace chitinu nezpůsobila zvýšení intenzity 
fluorescenčního signálu studované chitinázy. Tuto skutečnost se mi však nepodařilo změřit, intenzitu 
signálu chitinázy jsem pouze odhadl na základě mikroskopických snímků. Konkrétní hladinu chitinázy 
by bylo v budoucnu vhodné zkoumat například pomocí western blotu. Bylo by žádoucí též vyzkoušet, 
zda nedojde ke změně exprese chitinázy po aplikaci jiné koncentrace chitinu, případně též chitosanu 
(derivátu chitinu). Pominout nelze ani možnost, že studovaná chitináza může mít primárně jinou roli 
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než funkci v obraně rostlin proti organismům obsahujícím chitin (uvedeno v kapitole 2.1.2.3), a proto 
aplikace látek imitujících přítomnost patogenu nevede k pozorovatelné reakci. 
 
Na základě publikovaných dat, předběžných výsledků našeho týmu i výsledků v této diplomové práci 
se zdá, že útvary EXPO mohou hrát roli jak v autofagii, tak v sekreci. Je známo, že autofagozomy 
mohou vedle lytického kompartmentu splývat rovněž s PM a účastnit se drah UPS. Tento 
mechanismus se nazývá sekretoricko-autofagická dráha a je popsán v kvasinkách a savcích, shrnuto 
v Ponpuak et al. (2015) či Farhan et al. (2017). Ve druhé jmenované práci je uvedeno několik 
proteinů, které fungují v savčích buňkách jako regulační elementy zároveň v sekreci i v autofagii 
(Farhan et al. 2017). Výzkum ukázal, že spojitost mezi sekrecí a autofagií může existovat 
i v rostlinách, viz například práce Kulich & Žárský (2014). Je pravděpodobné, že specifické 
dvoumembránové struktury související s autofagií mohou být cíleny do prostoru vně PM/apoplastu, ať 
už konstitutivně či v reakci na určité podmínky. Splynutím vnější membrány s PM pak dojde 
k uvolnění jednomembránového váčku, který velmi připomíná exozom známý z živočišných buněk, 
do apoplastu. Také protein EXO70E2 může být zapojen do podobných specifických autofagických 
drah spojených s drahami nekonvenční (a možná i konvenční) sekrece. Dle lokalizace fluorescenčního 
signálu EXO70E2-GFP mohou tyto procesy probíhat především v kořenové špičce a mohou se podílet 
na obraně rostliny proti patogenům či na ustanovení biotických interakcí. Vztah zároveň k sekreci 
i autofagii byl popsán například též u podjednotky EXO70B2, která hraje roli mimo jiné v obranných 
reakcích rostlin (Brillada et al. 2021; Pečenková et al. 2011). Tento protein zřejmě funguje především 
v sekrečních drahách (Brillada et al. 2021) a je otázka, zda je pomocí autofagie pouze degradován, 
nebo zda má, podobně jako EXO70E2, i regulační či jiné funkce ve specializovaných autofagických 
drahách. 
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6. ZÁVĚR 

Ústředním tématem této diplomové práce byla podjednotka komplexu exocyst EXO70E2. Zabýval 
jsem se převážně jejím vztahem k autofagii, nicméně věnoval jsem se částečně rovněž její úloze 
v sekreci. Podařilo se mi získat několik zajímavých i překvapivých výsledků, které mohou pomoci 
nasměrovat budoucí výzkum EXO70E2. Řada výsledků popisovaných v této práci však potřebuje 
potvrdit a upřesnit. V našem týmu je v plánu se proteinem EXO70E2 nadále zabývat, rozšiřovat 
znalosti o něm a dosazovat je do kontextu již získaných poznatků. 
 Prvním cílem této práce bylo prozkoumat expresní vzor EXO70E2 v A. thaliana. K těmto 
experimentům jsem používal protein EXO70E2 s C-terminální fúzí GFP v rdr6. Nejvýraznější 
fluorescenční signál jsem zaznamenal v kořenové špičce, naopak velmi slabý byl signál v listech. Tyto 
výsledky jsou v částečném rozporu s daty získanými z programu Genevestigator (Hruz et al. 2008), 
naopak potvrzují předběžné výsledky našeho týmu. Akumulace EXO70E2 především v kořenových 
špičkách tak naznačuje, že EXO70E2 může hrát roli v sekreci látek vylučovaných v této části kořene, 
případně že se EXO70E2 může podílet na programované smrti buněk kořenové čepičky. 
 Ukázalo se, že protein EXO70E2 poměrně výrazně kolokalizuje s autofagickými markery, 
proteiny ATG8, a to i bez indukce autofagie. Tento výsledek, který je v rozporu s pracemi Wang et al. 
(2010) či Lin et al. (2015), naznačuje blízký vztah útvarů EXPO a autofagozomů. Podobně Kulich et 
al. (2013) popsali kolokalizaci podjednotky EXO70B1, která má prokazatelně autofagickou úlohu, 
s proteinem ATG8F. Podle práce Wang et al. (2010) spolu podjednotky EXO70B1 a EXO70E2 
kolokalizují, což může být další indicie naznačující zapojení EXO70E2 do autofagie. Zajímavý by 
mohl být rovněž výzkum vztahu EXO70E2 a komplexu ESCRT. Nedávno se totiž ukázalo, že 
komplex ESCRT je důležitý pro uzavírání autofagozomu (Zhou et al. 2019). Existují náznaky, že 
EXO70E2 s tímto komplexem interaguje, a to skrze protein ISTL1 (Camacho 2019). 

Přestože protein EXO70E2 obsahuje predikované AIMs (Cvrčková & Žárský 2013), jeho 
interakce s ATG8E a s ATG8F je pravděpodobně nepřímá. Interakci EXO70E2 s ostatními 
izoformami ATG8 jsem v této práci netestoval. Molekulárním spojovníkem mezi EXO70E2 a ATG8 
může být protein NBR1, selektivní autofagický receptor (Ji et al. 2020), nicméně tato hypotéza bude 
vyžadovat další testování. Zajímavé bylo zjištění, že navzdory částečné kolokalizaci s proteiny ATG8 
nedochází po aplikaci běžně používaných induktorů autofagie (AZD8055, tunicamycin, DTT, NaCl) 
k indukci drah, ve kterých je protein EXO70E2 zapojen. Je tak možné, že protein EXO70E2 je zapojen 
do specializovaných autofagických drah, které na ošetření induktory autofagie nereagují. Bez 
výraznější reakce zůstaly tyto dráhy i po ošetření 3-MA, inhibitorem autofagie. Překvapivý výsledek 
naopak přinesla aplikace jiného autofagického inhibitoru, wortmanninu. Wortmannin způsoboval jak 
zvýšení intenzity fluorescenčního signálu EXO70E2-GFP, tak především výrazné zvětšení útvarů 
EXPO a zvýšení jejich počtu. Tyto zvětšené kompartmenty lemované EXO70E2 však v mých 
experimentech nekolokalizovaly s markery MVB (ARA6 a ARA7). Reakce útvarů EXPO na ošetření 
wortmanninem bohužel dosud zůstává bez potenciálního vysvětlení. 

Jeden z nejvýznamnějších objevů této diplomové práce přinesly experimenty s atg5 a atg9 
mutanty, do nichž byl vnesen konstrukt pEXO70E2::EXO70E2:GFP. Situace byla v obou mutantech 
srovnatelná. Pozoroval jsem především výrazně vyšší intenzitu signálu EXO70E2-GFP v atg 
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mutantech než v kontrolních rostlinách. Fluorescenční signál tohoto proteinu byl navíc pozorovatelný 
i v listech. Přes výraznou akumulaci EXO70E2 překvapivě nedocházelo téměř vůbec ke vzniku útvarů 
EXPO. Protein EXO70E2 se zřejmě hromadil na tonoplastu a nedostával se do lumen vakuoly. Na 
základě těchto výsledků se zdá, že pro formaci/biogenezi útvarů EXPO je nezbytná funkční autofagie 
a též že protein EXO70E2 je degradován především autofagickou drahou. V případě narušení 
autofagie pak dochází k akumulaci EXO70E2, a to i v místech, kde se běžně tento protein téměř 
nevyskytuje (listy). Ve studovaných atg mutantech pravděpodobně došlo k částečné degradaci 
EXO70E2 proteazomální drahou, zatímco v kontrolních rostlinách tímto způsobem k degradaci 
EXO70E2 zřejmě nedochází. Ověření této hypotézy však bude vyžadovat další výzkum. 

Rovněž fenotypová analýza exo70E2 mutantů přinesla zajímavé výsledky. Jejich 
důvěryhodnost však byla následně snížena zjištěním, že studovaná linie nebyla jednoduchým 
mutantem exo70E2, nýbrž dvojitým mutantem exo70E2/ostop (druhá mutace je v promotoru genu 
LAZ1 HOMOLOG1). Experimenty s linií exo70E2/ostop ukázaly, že tento mutant nemá při běžných 
podmínkách odlišný fenotyp od Col0 (kontrola), je však citlivější k uhlíkovému hladovění. Reakce 
mutantní linie exo70E2/ostop na absenci dusíku byla naproti tomu obdobná jako u Col0. Protein 
EXO70E2 tak může být zapojen do specializovaných autofagických drah, které jsou důležité pro 
zvládání nedostatku energie, ale nehrají významnější roli při běžných podmínkách ani v reakci na 
nedostatek dusíku. Protein EXO70E2 zřejmě může hrát jistou roli rovněž v transportu železa či 
hospodaření s ním, neboť jsem zaznamenal fenotypové rozdíly mezi liniemi exo70E2/ostop a Col0 při 
deficienci i absenci železa. Nejvýraznějším projevem byly delší kořeny a ve většině případů rovněž 
menší listové růžice (navíc s barevnými defekty) u linie exo70E2/ostop než u Col0. Přesnější 
vysvětlení těchto skutečností však bude vyžadovat další výzkum. Protein EXO70E2 tak zřejmě může 
být prostřednictvím autofagie degradován, ale zároveň může hrát regulační roli ve specializovaných 
autofagických drahách či v nich fungovat jako receptor. 
 Pokusy zaměřené na vztah EXO70E2 k sekreci potvrdily některé dříve publikované výsledky. 
Plazmolýza transientně transformovaných buněk listů tabáku pomocí sacharózy či NaCl ukázala 
přítomnost tělísek lemovaných proteinem EXO70E2 v prostoru vně PM, ve shodě s prací Wang et al. 
(2010). EXO70E2 kompartmenty částečně kolokalizovaly s tělísky lemovanými chitinázou (produkt 
genu AT2G43570, který je nejvíce koexprimovaným genem s EXO7OE2). Tyto výsledky mohou 
naznačovat, že chitináza je nákladem EXO70E2 kompartmentů, tedy že se EXO70E2 podílí na sekreci 
chitinázy. Jde však dosud o nedostatečně podloženou hypotézu, kterou bude nutné v budoucnu 
důkladně testovat. Pokud však EXO70E2 skutečně hraje roli v sekreci, bude se pravděpodobně jednat 
o UPS obcházející GA. Účast v drahách UPS je v souladu s prací Wang et al. (2010) a je podpořena 
též některými experimenty v této diplomové práci. Protein EXO70E2 při mých pozorováních 
nekolokalizoval s markerem TGN (VHA-a1) a dráhy, do nichž je EXO70E2 zapojen, nebyly viditelně 
ovlivněny aplikací BFA. Tato podjednotka exocystu tak může být pravděpodobně součástí tzv. 
sekretoricko-autofagických drah, tedy může hrát roli ve specifických autofagických drahách spojených 
s drahami nekonvenční či též konvenční sekrece a podílet se například na obraně rostlin. 

I přes řadu získaných výsledků zůstává nevyřešeno velké množství otázek, například jaký je 
původ membrán útvarů EXPO, jaký je přesný molekulární mechanismus jejich vzniku či fyziologická 
funkce. Je však zřejmé, že pro vznik EXO70E2 kompartmentů je důležitá autofagie (viz příslušné 
sekce této práce o atg5 a atg9 mutantech). Dalšími otázkami může být, zda je případná dráha UPS 
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zahrnující útvary EXPO konstitutivní či indukovaná a jak se proteiny určené k sekreci do útvarů 
EXPO dostávají. Rovněž otázka vztahu EXO70E2/útvarů EXPO s ostatními podjednotkami exocystu 
či s autofagozomy není dosud zcela přesvědčivě vyřešena. Bylo by nesmírně zajímavé rovněž ověřit, 
zda EXO70E2 funguje vždy jako součást komplexu exocyst, či zda v některých procesech hraje roli 
samostatně, bez zapojení do tohoto komplexu. Pominout nelze také fakt, že téměř všechny poznatky 
o proteinu EXO70E2 pocházejí z A. thaliana, s výjimkou zmínek o NtEXO70E2, homologu 
k AtEXO70E2 v tabáku (Sekereš et al. 2017), či proteinu OsEXO70E1, homologu k AtEXO70E2 
v rýži (Guo et al. 2018). Bylo by vhodné v budoucnu zkoumat detailněji tyto homology a též 
homology EXO70E2 v dalších rostlinných druzích, aby se dalo vyloučit, že získané výsledky nejsou 
způsobeny specifickými vlastnostmi pouze proteinu AtEXO70E2. 



85 
 

7. POUŽITÉ ZDROJE 

7.1. Literární zdroje 
* shrnující článek (review) 
** závěrečné práce (diplomová či dizertační práce) 
 
Acheampong AK, Shanks C, Cheng CY, Eric Schaller G, Dagdas Y, Kieber JJ. 2020. EXO70D isoforms 

mediate selective autophagic degradation of type-A ARR proteins to regulate cytokinin sensitivity. Proc. 
Natl. Acad. Sci. 117(43):27034–43 

* Agrawal GK, Jwa NS, Lebrun MH, Job D, Rakwal R. 2010. Plant secretome: Unlocking secrets of the secreted 
proteins. Proteomics. 10(4):799–827 

* Aist JR. 1976. Papillae and related wound plugs of plant cells. Annu. Rev. Phytopathol. 14(1):145–63 
* Alexandersson E, Ali A, Resjö S, Andreasson E. 2013. Plant secretome proteomics. Front. Plant Sci. 4(9):1–6 
* Alscher RG, Erturk N, Heath LS. 2002. Role of superoxide dismutases (SODs) in controlling oxidative stress 

in plants. J. Exp. Bot. 53(372):1331–41 
Assaad FF, Qiu J-L, Youngs H, Ehrhardt D, Zimmerli L, et al. 2004. The PEN1 syntaxin defines a novel cellular 

compartment upon fungal attack and is required for the timely assembly of papillae. Mol. Biol. Cell. 
15(11):5318–28 

Avin-Wittenberg T, Bajdzienko K, Wittenberg G, Alseekh S, Tohge T, et al. 2015. Global analysis of the role of 
autophagy in cellular metabolism and energy homeostasis in Arabidopsis seedlings under carbon 
starvation. Plant Cell. 27(2):306–22 

* Blobel G, Sabatini DD. 1971. Ribosome-membrane interaction in eukaryotic cells. In Biomembranes, pp. 193–
195 

Bodemann BO, Orvedahl A, Cheng T, Ram RR, Ou YH, et al. 2011. RalB and the exocyst mediate the cellular 
starvation response by direct activation of autophagosome assembly. Cell. 144(2):253–67 

* Bolte S, Talbot C, Boutte Y, Catrice O, Read ND, Satiat-Jeunemaitre B. 2004. FM-dyes as experimental 
probes for dissecting vesicle trafficking in living plant cells. J. Microsc. 214(2):159–73 

* Bourgaud F, Gravot A, Milesi S, Gontier E. 2001. Production of plant secondary metabolites: a historical 
perspective. Plant Sci. 161(5):839–51 

Bradford MM. 1976. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein 
utilizing the principle of protein-dye binding. Anal. Biochem. 72(1–2):248–54 

Breeze E, Harrison E, McHattie S, Hughes L, Hickman R, et al. 2011. High-resolution temporal profiling of 
transcripts during Arabidopsis leaf senescence reveals a distinct chronology of processes and regulation. 
Plant Cell. 23(3):873–94 

Brillada C, Teh O-K, Ditengou FA, Lee C-W, Klecker T, et al. 2021. Exocyst subunit Exo70B2 is linked to 
immune signaling and autophagy. Plant Cell. 33(2):404–19 

* Bu F, Yang M, Guo X, Huang W, Chen L. 2020. Multiple functions of ATG8 family proteins in plant 
autophagy. Front. Cell Dev. Biol. 8(466):1–13 

Byun MY, Cui LH, Oh TK, Jung YJ, Lee A, et al. 2017. Homologous U-box E3 ubiquitin ligases OsPUB2 and 
OsPUB3 are involved in the positive regulation of low temperature stress response in rice (Oryza sativa 
L.). Front. Plant Sci. 8(16):1–19 

Camacho L. 2019. Characterization of the Interaction between ISTL1 and Exo70E2 in Arabidopsis (abstrakt 
z konference). FASEB J. 33(S1):lb192 

* Ceriotti A, Duranti M, Bollini R. 1998. Effects of N-glycosylation on the folding and structure of plant 
proteins. J. Exp. Bot. 49(324):1091–1103 

Clough SJ, Bent AF. 1998. Floral dip: a simplified method for Agrobacterium-mediated transformation of 
Arabidopsis thaliana. Plant J. 16(6):735–43 

Croteau NJ, Furgason MLM, Devos D, Munson M. 2009. Conservation of helical bundle structure between the 
exocyst subunits. PLoS One. 4(2):e4443 

Cvrčková F, Grunt M, Bezvoda R, Hála M, Kulich I, et al. 2012. Evolution of the land plant exocyst complexes. 
Front. Plant Sci. 3(159):1–13 

Cvrčková F, Žárský V. 2013. Old AIMs of the exocyst: evidence for an ancestral association of exocyst subunits 
with autophagy-associated Atg8 proteins. Plant Signal. Behav. 8(11):e27099 

* De Duve C, Wattiaux R. 1966. Functions of lysosomes. Annu. Rev. Physiol. 28(1):435–92 
 



86 
 

* Denzer K, Kleijmeer MJ, Heijnen HFG, Stoorvogel W, Geuze HJ. 2000. Exosome: from internal vesicle of the 
multivesicular body to intercellular signaling device. J. Cell Sci. 113(19):3365–74 

Dettmer J, Hong-Hermesdorf A, Stierhof YD, Schumacher K. 2006. Vacuolar H+-ATPase activity is required for 
endocytic and secretory trafficking in Arabidopsis. Plant Cell. 18(3):715–30 

Dhonukshe P, Baluška F, Schlicht M, Hlavacka A, Šamaj J, et al. 2006. Endocytosis of cell surface material 
mediates cell plate formation during plant cytokinesis. Dev. Cell. 10(1):137–50 

Di Berardino J, Marmagne A, Berger A, Yoshimoto K, Cueff G, et al. 2018. Autophagy controls resource 
allocation and protein storage accumulation in Arabidopsis seeds. J. Exp. Bot. 69(6):1403–14 

* Díaz-Troya S, Pérez-Pérez ME, Florencio FJ, Crespo JL. 2008. The role of TOR in autophagy regulation from 
yeast to plants and mammals. Autophagy. 4(7):851–65 

Ding Y, Wang J, Chun Lai JH, Ling Chan VH, Wang X, et al. 2014. Exo70E2 is essential for exocyst subunit 
recruitment and EXPO formation in both plants and animals. Mol. Biol. Cell. 25(3):412–26 

* Ding Y, Wang J, Wang J, Stierhof YD, Robinson DG, Jiang L. 2012. Unconventional protein secretion. Trends 
Plant Sci. 17(10):606–15 

Drdová EJ, Synek L, Pečenková T, Hála M, Kulich I, et al. 2013. The exocyst complex contributes to PIN auxin 
efflux carrier recycling and polar auxin transport in Arabidopsis. Plant J. 73(5):709–19 

Du Y, Mpina MH, Birch PRJ, Bouwmeester K, Govers F. 2015. Phytophthora infestans RXLR effector AVR1 
interacts with exocyst component Sec5 to manipulate plant immunity. Plant Physiol. 169(3):1975–90 

Du Y, Overdijk EJR, Berg JA, Govers F, Bouwmeester K. 2018. Solanaceous exocyst subunits are involved in 
immunity to diverse plant pathogens. J. Exp. Bot. 69(3):655–66 

* Ebine K, Ueda T. 2009. Unique mechanism of plant endocytic/vacuolar transport pathways. J. Plant Res. 
122(1):21–30 

Elias M, Drdova E, Ziak D, Bavlnka B, Hala M, et al. 2003. The exocyst complex in plants. Cell Biol. Int. 
27(3):199–201 

* Farhan H, Kundu M, Ferro-Novick S. 2017. The link between autophagy and secretion: a story of multitasking 
proteins. Mol. Biol. Cell. 28(9):1161–64 

Fendrych M, Synek L, Pečenková T, Drdová EJ, Sekereš J, et al. 2013. Visualization of the exocyst complex 
dynamics at the plasma membrane of Arabidopsis thaliana. Mol. Biol. Cell. 24(4):510–20 

Fendrych M, Synek L, Pečenková T, Toupalová H, Cole R, et al. 2010. The Arabidopsis exocyst complex is 
involved in cytokinesis and cell plate maturation. Plant Cell. 22(9):3053–65 

Foissner I, Sommer A, Hoeftberger M, Hoepflinger MC, Absolonova M. 2016. Is wortmannin-induced 
reorganization of the trans-Golgi network the key to explain charasome formation? Front. Plant Sci. 
7(756):1–17 

Gao C, Zhuang X, Cui Y, Fu X, He Y, et al. 2015. Dual roles of an Arabidopsis ESCRT component FREE1 in 
regulating vacuolar protein transport and autophagic degradation. Proc. Natl. Acad. Sci. 112(6):1886–91 

Genre A, Ivanov S, Fendrych M, Faccio A, Žárský V, et al. 2012. Multiple exocytotic markers accumulate at the 
sites of perifungal membrane biogenesis in arbuscular mycorrhizas. Plant Cell Physiol. 53(1):244–55 

Grellet Bournonville CF, Díaz-Ricci JC. 2011. Quantitative determination of superoxide in plant leaves using 
a modified NBT staining method. Phytochem. Anal. 22(3):268–71 

* Grover A. 2012. Plant chitinases: genetic diversity and physiological roles. CRC. Crit. Rev. Plant Sci. 
31(1):57–73 

Gruber BD, Giehl RFH, Friedel S, von Wirén N. 2013. Plasticity of the Arabidopsis root system under nutrient 
deficiencies. Plant Physiol. 163(1):161–79 

Guo J, Xu C, Wu D, Zhao Y, Qiu Y, et al. 2018. Bph6 encodes an exocyst-localized protein and confers broad 
resistance to planthoppers in rice. Nat. Genet. 50(2):297–306 

Guo W, Grant A, Novick P. 1999. Exo84p is an exocyst protein essential for secretion. J. Biol. Chem. 
274(33):23558–64 

Hála M, Cole R, Synek LŠ, Drdová E, Pečenková T, et al. 2008. An exocyst complex functions in plant cell 
growth in Arabidopsis and tobacco. Plant Cell. 20(5):1330–45 

Hanaoka H, Noda T, Shirano Y, Kato T, Hayashi H, et al. 2002. Leaf senescence and starvation-induced 
chlorosis are accelerated by the disruption of an Arabidopsis autophagy gene. Plant Physiol. 129(3):1181–
93 

* Hara-Nishimura I, Hatsugai N. 2011. The role of vacuole in plant cell death. Cell Death Differ. 18(8):1298–
1304 

Havé M, Luo J, Tellier F, Balliau T, Cueff G, et al. 2019. Proteomic and lipidomic analyses of the Arabidopsis 
atg5 autophagy mutant reveal major changes in endoplasmic reticulum and peroxisome metabolisms and 
in lipid composition. New Phytol. 223(3):1461–77 

* He B, Guo W. 2009. The exocyst complex in polarized exocytosis. Curr. Opin. Cell Biol. 21(4):537–42 
He B, Xi F, Zhang J, TerBush D, Zhang X, Guo W. 2007. Exo70p mediates the secretion of specific exocytic 

vesicles at early stages of the cell cycle for polarized cell growth. J. Cell Biol. 176(6):771–77 



87 
 

Heider MR, Gu M, Duffy CM, Mirza AM, Marcotte LL, et al. 2016. Subunit connectivity, assembly 
determinants, and architecture of the yeast exocyst complex. Nat. Struct. Mol. Biol. 23(1):59–66 

Hong D, Jeon BW, Kim SY, Hwang JU, Lee Y. 2016. The ROP2-RIC7 pathway negatively regulates light-
induced stomatal opening by inhibiting exocyst subunit Exo70B1 in Arabidopsis. New Phytol. 209(2):624–
35 

Hruz T, Laule O, Szabo G, Wessendorp F, Bleuler S, et al. 2008. Genevestigator V3: a reference expression 
database for the meta-analysis of transcriptomes. Adv. Bioinformatics. 2008:1–5 

Cheng FY, Zamski E, Guo WW, Pharr DM, Williamson JD. 2009. Salicylic acid stimulates secretion of the 
normally symplastic enzyme mannitol dehydrogenase: a possible defense against mannitol-secreting 
fungal pathogens. Planta. 230(6):1093–1103 

Chong YT, Gidda SK, Sanford C, Parkinson J, Mullen RT, Goring DR. 2010. Characterization of the 
Arabidopsis thaliana exocyst complex gene families by phylogenetic, expression profiling, and subcellular 
localization studies. New Phytol. 185(2):401–19 

Chresta CM, Davies BR, Hickson I, Harding T, Cosulich S, et al. 2010. AZD8055 is a potent, selective, and 
orally bioavailable ATP-competitive mammalian target of rapamycin kinase inhibitor with in vitro and in 
vivo antitumor activity. Cancer Res. 70(1):288–98 

* Il Kwon S, Park OK. 2008. Autophagy in plants. J. Plant Biol. 51(5):313–20 
* Jackson CL, Casanova JE. 2000. Turning on ARF: the Sec7 family of guanine-nucleotide-exchange factors. 

Trends Cell Biol. 10(2):60–67 
Ji C, Zhou J, Guo R, Lin Y, Kung CH, et al. 2020. AtNBR1 is a selective autophagic receptor for AtExo70E2 in 

Arabidopsis. Plant Physiol. 184(2):777–91 
Jones DS, Liu X, Willoughby AC, Smith BE, Palanivelu R, Kessler SA. 2018. Cellular distribution of secretory 

pathway markers in the haploid synergid cells of Arabidopsis thaliana. Plant J. 94(1):192–202 
* Jones JDG, Dangl JL. 2006. The plant immune system. Nature. 444(7117):323–29 
Kaku H, Nishizawa Y, Ishii-Minami N, Akimoto-Tomiyama C, Dohmae N, et al. 2006. Plant cells recognize 

chitin fragments for defense signaling through a plasma membrane receptor. Proc. Natl. Acad. Sci. 
103(29):11086–91 

Kalde M, Nühse TS, Findlay K, Peck SC. 2007. The syntaxin SYP132 contributes to plant resistance against 
bacteria and secretion of pathogenesis-related protein 1. Proc. Natl. Acad. Sci. 104(28):11850–55 

* Kanazawa T, Ueda T. 2017. Exocytic trafficking pathways in plants: why and how they are redirected. New 
Phytol. 215(3):952–57 

Katsiarimpa A, Kalinowska K, Anzenberger F, Weis C, Ostertag M, et al. 2013. The deubiquitinating enzyme 
AMSH1 and the ESCRT-III subunit VPS2.1 are required for autophagic degradation in Arabidopsis. Plant 
Cell. 25(6):2236–52 

Ketelaar T, Voss C, Dimmock SA, Thumm M, Hussey PJ. 2004. Arabidopsis homologues of the autophagy 
protein Atg8 are a novel family of microtubule binding proteins. FEBS Lett. 567(2–3):302–6 

Koumandou VL, Dacks JB, Coulson RMR, Field MC. 2007. Control systems for membrane fusion in the 
ancestral eukaryote; evolution of tethering complexes and SM proteins. BMC Evol. Biol. 7(29):1–17 

Kulich I, Cole R, Drdová E, Cvrčková F, Soukup A, et al. 2010. Arabidopsis exocyst subunits SEC8 and 
EXO70A1 and exocyst interactor ROH1 are involved in the localized deposition of seed coat pectin. New 
Phytol. 188(2):615–25 

Kulich I, Pečenková T, Sekereš J, Smetana O, Fendrych M, et al. 2013. Arabidopsis exocyst subcomplex 
sontaining subunit EXO70B1 is involved in autophagy-related transport to the vacuole. Traffic. 
14(11):1155–65 

Kulich I, Vojtíková Z, Glanc M, Ortmannová J, Rasmann S, Žárský V. 2015. Cell wall maturation of 
Arabidopsis trichomes is dependent on exocyst subunit EXO70H4 and involves callose deposition. Plant 
Physiol. 168(1):120–31 

Kulich I, Vojtíková Z, Sabol P, Ortmannová J, Neděla V, et al. 2018. Exocyst subunit EXO70H4 has a specific 
role in callose synthase secretion and silica accumulation. Plant Physiol. 176(3):2040–51 

* Kulich I, Žárský V. 2014. Autophagy-related direct membrane import from ER/cytoplasm into the vacuole or 
apoplast: a hidden gateway also for secondary metabolites and phytohormones? Int. J. Mol. Sci. 
15(5):7462–74 

Kunze I, Kunze G, Ramm S, Horstmann C, Manteuffel R, Müntz K. 1995. Two polypeptides that are secreted 
from suspension-cultured tobacco cells in the presence of brefeldin A have chitin-binding domains. 
J. Plant Physiol. 147(1):63–70 

Kwon S Il, Cho HJ, Jung JH, Yoshimoto K, Shirasu K, Park OK. 2010. The Rab GTPase RabG3b functions in 
autophagy and contributes to tracheary element differentiation in Arabidopsis. Plant J. 64(1):151–64 

Lai Z, Wang F, Zheng Z, Fan B, Chen Z. 2011. A critical role of autophagy in plant resistance to necrotrophic 
fungal pathogens. Plant J. 66(6):953–68 

 



88 
 

Lang-Pauluzzi I, Gunning BES. 2000. A plasmolytic cycle: the fate of cytoskeletal elements. Protoplasma. 
212(3–4):174–85 

Lang I, Sassmann S, Schmidt B, Komis G. 2014. Plasmolysis: loss of turgor and beyond. Plants. 3(4):583–93 
Lavy M, Bloch D, Hazak O, Gutman I, Poraty L, et al. 2007. A novel ROP/RAC effector links cell polarity, 

root-meristem maintenance, and vesicle trafficking. Curr. Biol. 17(11):947–52 
Lin Y, Ding Y, Wang J, Kung C-H, Zhuang X, et al. 2015. Exocyst-positive organelles and autophagosomes are 

distinct organelles in plants. Plant Physiol. 169(3):1917–32 
Lin Y, Guo R, Ji C, Zhou J, Jiang L. 2020. New insights into AtNBR1 as a selective autophagy cargo receptor in 

Arabidopsis. Plant Signal. Behav. 1839226 
Liu F, Hu W, Li F, Marshall RS, Zarza X, et al. 2020. AUTOPHAGY-RELATED14 and its associated 

phosphatidylinositol 3-kinase complex promote autophagy in Arabidopsis. Plant Cell. 32(12):3939–60 
Liu Q, Vain T, Viotti C, Doyle SM, Tarkowská D, et al. 2018. Vacuole integrity maintained by DUF300 proteins 

is required for brassinosteroid signaling regulation. Mol. Plant. 11(4):553–67 
Liu Y, Burgos JS, Deng Y, Srivastava R, Howell SH, Bassham DC. 2012. Degradation of the endoplasmic 

reticulum by autophagy during endoplasmic reticulum stress in Arabidopsis. Plant Cell. 24(11):4635–51 
Liu Y, Xiong Y, Bassham DC. 2009. Autophagy is required for tolerance of drought and salt stress in plants. 

Autophagy. 5(7):954–63 
Luna E, Pastor V, Robert J, Flors V, Mauch-Mani B, Ton J. 2011. Callose deposition: a multifaceted plant 

defense response. Mol. Plant-Microbe Interact. 24(2):183–93 
Luo L, Zhang P, Zhu R, Fu J, Su J, et al. 2017. Autophagy is rapidly induced by salt stress and is required for 

salt tolerance in Arabidopsis. Front. Plant Sci. 8(1459):1–13 
* Martin D, Weise A, Niclas H-J. 1967. The solvent dimethyl sulfoxide. Angew. Chemie Int. Ed. English. 

6(4):318–34 
* Michaeli S, Galili G, Genschik P, Fernie AR, Avin-Wittenberg T. 2016. Autophagy in plants – what’s new on 

the menu? Trends Plant Sci. 21(2):134–44 
* Minamino N, Ueda T. 2019. RAB GTPases and their effectors in plant endosomal transport. Curr. Opin. Plant 

Biol. 52:61–68 
Minina EA, Moschou PN, Vetukuri RR, Sanchez-Vera V, Cardoso C, et al. 2018. Transcriptional stimulation of 

rate-limiting components of the autophagic pathway improves plant fitness. J. Exp. Bot. 69(6):1415–32 
Miya A, Albert P, Shinya T, Desaki Y, Ichimura K, et al. 2007. CERK1, a LysM receptor kinase, is essential for 

chitin elicitor signaling in Arabidopsis. Proc. Natl. Acad. Sci. 104(49):19613–18 
Nukarinen E, Nägele T, Pedrotti L, Wurzinger B, Mair A, et al. 2016. Quantitative phosphoproteomics reveals 

the role of the AMPK plant ortholog SnRK1 as a metabolic master regulator under energy deprivation. Sci. 
Rep. 6(1):1–19 

Oda Y, Iida Y, Nagashima Y, Sugiyama Y, Fukuda H. 2015. Novel coiled-coil proteins regulate exocyst 
association with cortical microtubules in xylem cells via the conserved oligomeric golgi-complex 2 
protein. Plant Cell Physiol. 56(2):277–86 

* Odjakova M, Hadjiivanova C. 2001. The complexity of pathogen defense in plants. Bulg. J. Plant Physiol. 
27(1–2):101–9 

* Park M, Jürgens G. 2012. Membrane traffic and fusion at post-Golgi compartments. Front. Plant Sci. 
2(111):1–15 

Pečenková T, Hála M, Kulich I, Kocourková D, Drdová E, et al. 2011. The role for the exocyst complex 
subunits Exo70B2 and Exo70H1 in the plant–pathogen interaction. J. Exp. Bot. 62(6):2107–16 

Pečenková T, Potocká A, Potocký M, Ortmannová J, Drs M, et al. 2020. Redundant and diversified roles among 
selected Arabidopsis thaliana EXO70 paralogs during biotic stress responses. Front. Plant Sci. 11(960):1–
14 

Phillips AR, Suttangkakul A, Vierstra RD. 2008. The ATG12-conjugating enzyme ATG10 is essential for 
autophagic vesicle formation in Arabidopsis thaliana. Genetics. 178(3):1339–53 

* Ponpuak M, Mandell MA, Kimura T, Chauhan S, Cleyrat C, Deretic V. 2015. Secretory autophagy. Curr. 
Opin. Cell Biol. 35:106–16 

Pottier M, Dumont J, Masclaux-Daubresse C, Thomine S. 2019. Autophagy is essential for optimal translocation 
of iron to seeds in Arabidopsis. J. Exp. Bot. 70(3):859–69 

Poulsen CP, Dilokpimol A, Mouille G, Burow M, Geshi N. 2014. Arabinogalactan glycosyltransferases target to 
a unique subcellular compartment that may function in unconventional secretion in plants. Traffic. 
15(11):1219–34 

Poulsen P, Dilokpimol A, Geshi N. 2015. Arabinogalactan biosynthesis: Implication of AtGALT29A enzyme 
activity regulated by phosphorylation and co-localized enzymes for nucleotide sugar metabolism in the 
compartments outside of the Golgi apparatus. Plant Signal. Behav. 10(2):e984524 

Pu Y, Luo X, Bassham DC. 2017. TOR-dependent and-independent pathways regulate autophagy in Arabidopsis 
thaliana. Front. Plant Sci. 8(1204):1–13 



89 
 

Ramel F, Sulmon C, Bogard M, Couée I, Gouesbet G. 2009. Differential patterns of reactive oxygen species and 
antioxidative mechanisms during atrazine injury and sucrose-induced tolerance in Arabidopsis thaliana 
plantlets. BMC Plant Biol. 9(28):1–18 

* Ravikumar R, Steiner A, Assaad FF. 2017. Multisubunit tethering complexes in higher plants. Curr. Opin. 
Plant Biol. 40:97–105 

Ray J, Yang X, Kong F, Guo T, Deng F, et al. 2018. A novel receptor-like kinase involved in fungal pathogen 
defence in Arabidopsis thaliana. J. Phytopathol. 166(7–8):506–15 

Redditt TJ, Chung EH, Karimi HZ, Rodibaugh N, Zhang Y, et al. 2019. AvrRpm1 functions as an ADP-ribosyl 
transferase to modify NOI domain-containing proteins, including Arabidopsis and soybean RPM1-
interacting protein4. Plant Cell. 31(11):2664–81 

* Reggiori F, Ungermann C. 2017. Autophagosome maturation and fusion. J. Mol. Biol. 429(4):486–96 
Roberts WK, Selitrennikoff CP. 1986. Isolation and partial characterization of two antifungal proteins from 

barley. Biochim. Biophys. Acta. 880(2–3):161–70 
* Robinson DG, Ding Y, Jiang L. 2016. Unconventional protein secretion in plants: a critical assessment. 

Protoplasma. 253(1):31–43 
* Robinson DG, Jiang L, Schumacher K. 2008. The endosomal system of plants: charting new and familiar 

territories. Plant Physiol. 147(4):1482–92 
** Röder Matěj, „Funkce komplexu exocyst v regulaci dynamiky průduchů“ (2016). Digitální repozitář 

Univerzity Karlovy. Diplomová práce, dostupné online: 
 https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/81765/120225891.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
* Ron D, Walter P. 2007. Signal integration in the endoplasmic reticulum unfolded protein response. Nat. Rev. 

Mol. Cell Biol. 8(7):519–29 
Russinova E, Borst JW, Kwaaitaal M, Caño-Delgado A, Yin Y, et al. 2004. Heterodimerization and endocytosis 

of Arabidopsis brassinosteroid receptors BRI1 and AtSERK3 (BAK1). Plant Cell. 16(12):3216–29 
Rutter BD, Innes RW. 2017. Extracellular vesicles isolated from the leaf apoplast carry stress-response proteins. 

Plant Physiol. 173(1):728–41 
Rybak K, Steiner A, Synek L, Klaeger S, Kulich I, et al. 2014. Plant cytokinesis is orchestrated by the sequential 

action of the TRAPPII and exocyst tethering complexes. Dev. Cell. 29(5):607–20 
Safavian D, Zayed Y, Indriolo E, Chapman L, Ahmed A, Goring DR. 2015. RNA silencing of exocyst genes in 

the stigma impairs the acceptance of compatible pollen in Arabidopsis. Plant Physiol. 169(4):2526–38 
Scheuring D, Viotti C, Krüger F, Künzl F, Sturm S, et al. 2011. Multivesicular bodies mature from the trans-

Golgi network/early endosome in Arabidopsis. Plant Cell. 23(9):3463–81 
Schindelin J, Arganda-Carreras I, Frise E, Kaynig V, Longair M, et al. 2012. Fiji: an open-source platform for 

biological-image analysis. Nat. Methods. 9(7):676–82 
Seglen PO, Gordon PB. 1982. 3-Methyladenine: Specific inhibitor of autophagic/lysosomal protein degradation 

in isolated rat hepatocytes. Proc. Natl. Acad. Sci. 79(6):1889–92 
Sekereš J, Pejchar P, Šantrůček J, Vukasinovic N, Žárský V, Potocký M. 2017. Analysis of exocyst subunit 

EXO70 family reveals distinct membrane polar domains in tobacco pollen tubes. Plant Physiol. 
173(3):1659–75 

Seo DH, Ahn MY, Park KY, Kim EY, Kim WT. 2016. The N-terminal UND motif of the Arabidopsis U-box E3 
ligase PUB18 is critical for the negative regulation of ABA-mediated stomatal movement and determines 
its ubiquitination specificity for exocyst subunit Exo70B1. Plant Cell. 28(12):2952–73 

Shinozaki D, Tanoi K, Yoshimoto K. 2021. Optimal distribution of iron to sink organs via autophagy is 
important for tolerance to excess zinc in Arabidopsis. Plant Cell Physiol. 0(0):1–13 

Simicek M, Lievens S, Laga M, Guzenko D, Aushev VN, et al. 2013. The deubiquitylase USP33 discriminates 
between RALB functions in autophagy and innate immune response. Nat. Cell Biol. 15(10):1220–30 

Singh S, Kumari R, Chinchwadkar S, Aher A, Matheshwaran S, Manjithaya R. 2019. Exocyst subcomplex 
functions in autophagosome biogenesis by regulating ATG9 trafficking. J. Mol. Biol. 431(15):2821–34 

Slavikova S, Ufaz S, Avin-Wittenberg T, Levanony H, Galili G. 2008. An autophagy-associated Atg8 protein is 
involved in the responses of Arabidopsis seedlings to hormonal controls and abiotic stresses. J. Exp. Bot. 
59(14):4029–43 

Spoel SH, Mou Z, Tada Y, Spivey NW, Genschik P, Dong X. 2009. Proteasome-mediated turnover of the 
transcription coactivator NPR1 plays dual roles in regulating plant immunity. Cell. 137(5):860–72 

Stegmann M, Anderson RG, Ichimura K, Pecenkova T, Reuter P, et al. 2012. The ubiquitin ligase PUB22 targets 
a subunit of the exocyst complex required for PAMP-triggered responses in Arabidopsis. Plant Cell. 
24(11):4703–16 

* Su T, Li X, Yang M, Shao Q, Zhao Y, et al. 2020. Autophagy: an intracellular degradation pathway regulating 
plant survival and stress response. Front. Plant Sci. 11(164):1–16 

Suttangkakul A, Li F, Chung T, Vierstra RD. 2011. The ATG1/ATG13 protein kinase complex is both 
a regulator and a target of autophagic recycling in Arabidopsis. Plant Cell. 23(10):3761–79 



90 
 

Synek L, Schlager N, Eliáš M, Quentin M, Hauser MT, Žárský V. 2006. AtEXO70A1, a member of a family of 
putative exocyst subunits specifically expanded in land plants, is important for polar growth and plant 
development. Plant J. 48(1):54–72 

Takáč T, Pechan T, Šamajová O, Ovečka M, Richter H, et al. 2012. Wortmannin treatment induces changes in 
Arabidopsis root proteome and post-Golgi compartments. J. Proteome Res. 11(6):3127–42 

Takatsuka C, Inoue Y, Matsuoka K, Moriyasu Y. 2004. 3-Methyladenine inhibits autophagy in tobacco culture 
cells under sucrose starvation conditions. Plant Cell Physiol. 45(3):265–74 

Takemoto K, Ebine K, Askani JC, Krüger F, Gonzalez ZA, et al. 2018. Distinct sets of tethering complexes, 
SNARE complexes, and Rab GTPases mediate membrane fusion at the vacuole in Arabidopsis. Proc. Natl. 
Acad. Sci. 115(10):E2457–66 

Tan X, Feng Y, Liu Y, Bao Y. 2016. Mutations in exocyst complex subunit SEC6 gene impaired polar auxin 
transport and PIN protein recycling in Arabidopsis primary root. Plant Sci. 250:97–104 

TerBush DR, Maurice T, Roth D, Novick P. 1996. The Exocyst is a multiprotein complex required for 
exocytosis in Saccharomyces cerevisiae. EMBO J. 15(23):6483–94 

TerBush DR, Novick P. 1995. Sec6, Sec8, and Sec15 are components of a multisubunit complex which localizes 
to small bud tips in Saccharomyces cerevisiae. J. Cell Biol. 130(2):299–312 

Thompson AR, Doelling JH, Suttangkakul A, Vierstra RD. 2005. Autophagic nutrient recycling in Arabidopsis 
directed by the ATG8 and ATG12 conjugation pathways. Plant Physiol. 138(4):2097–2110 

Truchet G, Roche P, Lerouge P, Vasse J, Camut S, et al. 1991. Sulphated lipo-oligosaccharide signals of 
Rhizobium meliloti elicit root nodule organogenesis in alfalfa. Nature. 351(6328):670–73 

Tse YC, Lo SW, Hillmer S, Dupree P, Jiang L. 2006. Dynamic response of prevacuolar compartments to 
brefeldin A in plant cells. Plant Physiol. 142(4):1442–59 

Tse YC, Mo B, Hillmer S, Zhao M, Lo SW, et al. 2004. Identification of multivesicular bodies as prevacuolar 
compartments in Nicotiana tabacum BY-2 cells. Plant Cell. 16(3):672–93 

Tzfadia O, Galili G. 2013. The Arabidopsis exocyst subcomplex subunits involved in a golgi-independent 
transport into the vacuole possess consensus autophagy-associated atg8 interacting motifs. Plant Signal. 
Behav. 8(10):e26732 

Ueda T, Uemura T, Sato MH, Nakano A. 2004. Functional differentiation of endosomes in Arabidopsis cells. 
Plant J. 40(5):783–89 

Üstün S, Hafrén A, Liu Q, Marshall RS, Minina EA, et al. 2018. Bacteria exploit autophagy for proteasome 
degradation and enhanced virulence in plants. Plant Cell. 30(3):668–85 

Verburg JG, Huyn QK. 1991. Purification and characterization of an antifungal chitinase from Arabidopsis 
thaliana. Plant Physiol. 95(2):450–55 

* Viotti C. 2014. ER and vacuoles: Never been closer. Front. Plant Sci. 5(20):1–7 
* Vukašinovic N, Žárský V. 2016. Tethering complexes in the Arabidopsis endomembrane system. Front. Cell 

Dev. Biol. 4(46):1–13 
Vukašinović N, Oda Y, Pejchar P, Synek L, Pečenková T, et al. 2017. Microtubule-dependent targeting of the 

exocyst complex is necessary for xylem development in Arabidopsis. New Phytol. 213(3):1052–67 
Wang J, Cai Y, Miao Y, Lam SK, Jiang L. 2009. Wortmannin induces homotypic fusion of plant prevacuolar 

compartments. J. Exp. Bot. 60(11):3075–83 
Wang J, Ding Y, Wang J, Hillmer S, Miao Y, et al. 2010. EXPO, an exocyst-positive organelle distinct from 

multivesicular endosomes and autophagosomes, mediates cytosol to cell wall exocytosis in Arabidopsis 
and tobacco cells. Plant Cell. 22(12):4009–30 

* Wang P, Mugume Y, Bassham DC. 2018a. New advances in autophagy in plants: regulation, selectivity and 
function. Semin. Cell Dev. Biol. 80:113–22 

Wang P, Pleskot R, Zang J, Winkler J, Wang J, et al. 2019. Plant AtEH/Pan1 proteins drive autophagosome 
formation at ER-PM contact sites with actin and endocytic machinery. Nat. Commun. 10(1):1–16 

Wang W, Liu N, Gao C, Cai H, Romeis T, Tang D. 2020. The Arabidopsis exocyst subunits EXO70B1 and 
EXO70B2 regulate FLS2 homeostasis at the plasma membrane. New Phytol. 227(2):529–44 

* Wang X, Chung KP, Lin W, Jiang L. 2018b. Protein secretion in plants: conventional and unconventional 
pathways and new techniques. J. Exp. Bot. 69(1):21–37 

Wang Y, Yu B, Zhao J, Guo J, Li Y, et al. 2013. Autophagy contributes to leaf starch degradation. Plant Cell. 
25(4):1383–99 

Wu C, Tan L, van Hooren M, Tan X, Liu F, et al. 2017. Arabidopsis EXO70A1 recruits Patellin3 to the cell 
membrane independent of its role as an exocyst subunit. J. Integr. Plant Biol. 59(12):851–65 

Wu H, Meng Z, Jiao Y, Ren Y, Yang X, et al. 2020. The endoplasmic reticulum stress induced by tunicamycin 
affects the viability and autophagy activity of chondrocytes. J. Clin. Lab. Anal. 34(10):e23437 

Wu H, Rossi G, Brennwald P. 2008. The ghost in the machine: small GTPases as spatial regulators of 
exocytosis. Trends Cell Biol. 18(9):397–404 

 



91 
 

Wu X, Huang J, Cao Y, Gao Z. 2021. The resistance associated protein RIN4 promotes the extracellular 
transport of AtEXO70E2. Biochem. Biophys. Res. Commun. 555:40–45 

Xu F, Fan C, He Y. 2007. Chitinases in Oryza sativa ssp. japonica and Arabidopsis thaliana. J. Genet. 
Genomics. 34(2):138–50 

Yang X, Srivastava R, Howell SH, Bassham DC. 2016. Activation of autophagy by unfolded proteins during 
endoplasmic reticulum stress. Plant J. 85(1):83–95 

** Yin Zhao, „Characterization of the biological function of AtEXO70E2“ (2018). Open access theses and 
dissertations. 483. Dizertační práce, dostupné online: https://repository.hkbu.edu.hk/etd_oa/483 

Yoshimoto K, Hanaoka H, Sato S, Kato T, Tabata S, et al. 2004. Processing of ATG8s, ubiquitin-like proteins, 
and their deconjugation by ATG4s are essential for plant autophagy. Plant Cell. 16(11):2967–83 

Zeng Y, Li B, Ji C, Feng L, Niu F, et al. 2021. A unique AtSar1D-AtRabD2a nexus modulates autophagosome 
biogenesis in Arabidopsis thaliana. Proc. Natl. Acad. Sci. 118(17):e2021293118 

Zhang X, Orlando K, He B, Xi F, Zhang J, et al. 2008. Membrane association and functional regulation of Sec3 
by phospholipids and Cdc42. J. Cell Biol. 180(1):145–58 

Zhang X, Pumplin N, Ivanov S, Harrison MJ. 2015. EXO70I is required for development of a sub-domain of the 
periarbuscular membrane during arbuscular mycorrhizal symbiosis. Curr. Biol. 25(16):2189–95 

Zhao Y, Liu J, Yang C, Capraro BR, Baumgart T, et al. 2013. Exo70 generates membrane curvature for 
morphogenesis and cell migration. Dev. Cell. 26(3):266–78 

Zhou F, Wu Z, Zhao M, Murtazina R, Cai J, et al. 2019. Rab5-dependent autophagosome closure by ESCRT. 
J. Cell Biol. 218(6):1908–27 

Zhou J, Wang J, Yu J, Chen Z. 2014. Role and regulation of autophagy in heat stress responses of tomato plants. 
Front. Plant Sci. 5(174):1–12 

Zhuang X, Chung KP, Cui Y, Lin W, Gao C, et al. 2017. ATG9 regulates autophagosome progression from the 
endoplasmic reticulum in Arabidopsis. Proc. Natl. Acad. Sci. 114(3):E426–35 

Zhuang X, Wang H, Lam SK, Gao C, Wang X, et al. 2013. A BAR-domain protein SH3P2, which binds to 
phosphatidylinositol 3-phosphate and ATG8, regulates autophagosome formation in Arabidopsis. Plant 
Cell. 25(11):4596–4615 

* Žárský V, Cvrčková F, Potocký M, Hála M. 2009. Exocytosis and cell polarity in plants – exocyst and 
recycling domains. New Phytol. 183(2):255–72 

* Žárský V, Kulich I, Fendrych M, Pečenková T. 2013. Exocyst complexes multiple functions in plant cells 
secretory pathways. Curr. Opin. Plant Biol. 16(6):726–33 

* Žárský V, Sekereš J, Kubátová Z, Pečenková T, Cvrčková F. 2020. Three subfamilies of exocyst EXO70 
family subunits in land plants: early divergence and ongoing functional specialization. J. Exp. Bot. 
71(1):49–62 

 

7.2. Webové stránky 
WS[1] – https://www.arabidopsis.org/servlets/TairObject?id=132638&type=locus [citováno 5. 2. 2021] 
WS[2] – https://assets.fishersci.com/TFS-Assets/LSG/manuals/multisite_gateway_man.pdf [citováno 7. 2. 2021] 
WS[3] – https://www.office.com/ [citováno 7. 2. 2021] 
WS[4] – https://fiji.sc/ [citováno 7. 2. 2021] 
WS[5] – https://www.geneious.com/ [citováno 7. 2. 2021] 
WS[6] – https://genevestigator.com/ [citováno 7. 2. 2021] 
WS[7] – http://www.premierbiosoft.com/netprimer/ [citováno 7. 2. 2021] 
WS[8] – https://astatsa.com/OneWay_Anova_with_TukeyHSD/ [citováno 7. 2. 2021] 
WS[9] – https://www.statskingdom.com/two-way-anova-calculator.html#fix [citováno 26. 4. 2021] 
WS[10] – https://www.zeiss.com/microscopy/us/products/microscope-software/zen-lite.html [citováno 7. 2. 2021] 
WS[11] – https://www.arabidopsis.org/servlets/TairObject?accession=locus:2114633 [citováno 27. 5. 2021] 
WS[12] – https://www.duchefa-biochemie.com/product/details/number/M0222 [citováno 15. 3. 2021] 
WS[13] – https://www.arabidopsis.org/servlets/TairObject?id=136430&type=locus [citováno 5. 5. 2021] 

https://repository.hkbu.edu.hk/etd_oa/483
https://www.arabidopsis.org/servlets/TairObject?id=132638&type=locus
https://assets.fishersci.com/TFS-Assets/LSG/manuals/multisite_gateway_man.pdf
https://www.office.com/
https://fiji.sc/
https://www.geneious.com/
https://genevestigator.com/
http://www.premierbiosoft.com/netprimer/
https://astatsa.com/OneWay_Anova_with_TukeyHSD/
https://www.statskingdom.com/two-way-anova-calculator.html#fix
https://www.zeiss.com/microscopy/us/products/microscope-software/zen-lite.html
https://www.arabidopsis.org/servlets/TairObject?accession=locus:2114633
https://www.duchefa-biochemie.com/product/details/number/M0222
https://www.arabidopsis.org/servlets/TairObject?id=136430&type=locus


92 
 

8. PŘÍLOHY 

8.1. Přílohová prezentace 

Všechny přílohové obrázky, videa a grafy jsou součástí prezentace, která je přiložena k tištěné verzi 
této diplomové práce na CD, případně je dostupná také online v Digitálním repozitáři Univerzity 
Karlovy. Pro snazší orientaci je na začátku prezentace obsažen obsah i rejstřík. 

8.2. Přílohové tabulky 
PT1 Přehled použitých DNA konstruktů. Tučně vyznačené konstrukty pochází z této práce. KAN = kanamycin, 
SPE = spektinomycin. 

Označení 
ve sbírce Konstrukt Rezistence Poznámka 

FD609 pDONOR 221 KAN  
FD644 pEN L1-F-L2 KAN Multisite Gateway klonování, 

střední fragment 

FD650 pEN-R2-mCherry-L3 KAN Multisite Gateway klonování, 
mCherry na C-konci 

FD651 pEN-R2-F-L3 KAN Multisite Gateway klonování, 
GFP na C-konci 

FD672 EXO70E2 v pDONOR 221 KAN  
FD689 pB7m34GW BASTA, SPE Multisite Gateway klonování, 

destinační vektor 
FD690 EXO70E2::EXO70E2:GFP BASTA, SPE  
FD777 pK7m34GW KAN Multisite Gateway klonování, 

destinační vektor 

FD792 UBQ promotor v pDONOR P4-
P1R KAN  

FD810 pDONOR P4-P1R KAN  

FD940 pUBQ::GFP:GFP v pB7m34GW BASTA, SPE 
Připravil jsem pomocí LR reakce 

(jako v kap. 3.4.4, se vzorky 
FD644, FD651, FD689 a FD792) 

FD945 pUBQ::EXO70E2:mCherry 
v pB7m34GW BASTA, SPE 

Připravil jsem pomocí LR reakce 
(jako v kap. 3.4.4, se vzorky 

FD650, FD672, FD689, FD792) 

FD980 Chitináza CDS v pDONOR 221 KAN 
Připravil jsem pomocí BP reakce 

(kódující sekvence chitinázy 
a FD609) 

FD981 pChitináza::chitináza:mCherry 
v pK7m34GW 

SPE; KAN 
v rostlinách 

Připravil jsem pomocí Multisite 
Gateway klonování (kapitola 3.4) 

FD983 pUBQ::chitináza:mCherry 
v pK7m34GW 

SPE; KAN 
v rostlinách 

Připravil jsem pomocí Multisite 
Gateway klonování (kapitola 3.4) 
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PT2 Přehled použitých linií Agrobacterium tumefaciens ze sbírek. Tučně vyznačené linie pochází z této práce. 
GEN = gentamycin, KAN = kanamycin, RIF = rifampicin, SPE = spektinomycin. 

Označení 
ve sbírce Konstrukt Rezistence Původ, poznámka 

A12 P19 KAN, GEN, RIF supresor posttranskripčního 
umlčování genů 

A70 pEXO70E2::GFP:EXO70E2 
v pB7m34GW SPE, GEN, RIF I. Kulich a P. Sabol 

A72 35S::EXO70E2:GFP 
v pB7m34GW SPE, GEN, RIF I. Kulich a P. Sabol 

A93 pUBQ::GFP:ATG8A SPE, GEN, RIF Y. Dagdas 
A94 pUBQ::GFP:ATG8B SPE, GEN, RIF Y. Dagdas 
A95 pUBQ::GFP:ATG8C SPE, GEN, RIF Y. Dagdas 
A96 pUBQ::GFP:ATG8D SPE, GEN, RIF Y. Dagdas 
A97 pUBQ::GFP:ATG8E SPE, GEN, RIF Y. Dagdas 
A98 pUBQ::GFP:ATG8F SPE, GEN, RIF Y. Dagdas 
A99 pUBQ::GFP:ATG8G SPE, GEN, RIF Y. Dagdas 

A100 pUBQ::GFP:ATG8H SPE, GEN, RIF Y. Dagdas 
A101 pUBQ::GFP:ATG8I SPE, GEN, RIF Y. Dagdas 

A102 pUBQ::GFP:GFP v pB7m34GW SPE, GEN, RIF Připravil jsem elektroporací 
FD940 

A104 pUBQ::EXO70E2:mCherry 
v pB7m34GW SPE, GEN, RIF Připravil jsem elektropoarací 

FD945 

A105 pUBQ::chitináza:mCherry 
v pK7m34GW SPE, GEN, RIF Připravil jsem elektroporací 

FD983 

A106 pChitináza::chitináza:mCherry 
v pK7m34GW SPE, GEN, RIF Připravil jsem elektroporací 

FD981 

A107 pEXO70E2::EXO70E2:GFP 
v pK7m34GW SPE, GEN, RIF Připravil jsem elektroporací 

FD690 
A109 p35S::ARA6:mRFP v pHTS13 SPE, GEN, RIF T. Pečenková 
A111 pUBQ::mRFP:ARA7 v pURTkan SPE, GEN, RIF T. Pečenková 
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PT3 Přehled použitých linií Arabidopsis thaliana. Tučně vyznačené linie pochází z této práce. Křížení bylo 
provedeno podle kapitoly 3.6, transformace rostlin metodou floral dip (kapitola 3.5.2.1). Symbol „-“ znamená, že 
použitá linie nebyla v laboratorních sbírkách označena zvláštním kódem. E2 = EXO70E2. 

Linie Původ, způsob přípravy, poznámka 

pE2::E2:GFP v rdr6 Ze sbírek (I216) 

pE2::E2:GFP v Col0 Připravil jsem transformací rostlin Col0 (viz níže) 
agrobakterii ze sbírek (A70) 

pE2::E2:GFP v rdr6 
a UBQ::mCherry::ATG8E v Col0 Připravil jsem křížením rostlin ze sbírek (I216) a (V155) 

pE2::E2:mRuby2 
a pATG8E::GFP:ATG8E Připravil jsem křížením rostlin ze sbírek (I168) a (-) 

pE2::E2:mRuby2 
a pVHA-a1::VHA-a1:GFP Připravil jsem křížením rostlin ze sbírek (I168) a (I40) 

pE2::E2:tagRFP 
a pVHA-a1::VHA-a1:GFP Připravil jsem křížením rostlin ze sbírek (-) a (I40) 

BRI1-GFP Ze sbírek (P39), kontrola k ošetření BFA 
p35S::ARA6:mRFP a pE2::E2:GFP 

v rdr6 
Připravil jsem transformací rostlin ze sbírek (I216) 

agrobakterii ze sbírek (A109, od T. Pečenkové) 
pUBQ::mRFP:ARA7 
a pE2::E2:GFP v rdr6 

Připravil jsem transformací rostlin ze sbírek (I216) 
agrobakterii ze sbírek (A111, od T. Pečenkové) 

pE2::E2:GFP v atg5 mutantech Připravil jsem transformací rostlin ze sbírek (V119) 
agrobakterii s konstruktem FD690 

pE2::E2:GFP v atg9 mutantech Připravil jsem transformací rostlin ze sbírek (V126) 
agrobakterii s konstruktem FD690 

pE2::E2:GFP v exo70E2/ostop 
mutantech 

Připravil jsem transformací rostlin ze sbírek od 
H. Soukupové agrobakterii ze sbírek (A70) 

Col0 Ze sbírek laboratoře K. Schwarzerové 
exo70E2 GABI-KAT mutanti 

(kvůli druhé mutaci jsou v této práci 
označováni jako mutanti 

exo70E2/ostop) 

Poskytnuto H. Soukupovou, problém s druhou mutací 
v promotoru genu AT1G77220 (viz kapitola 5.6) 

 
pChitináza::chitináza:mCherry 

v pE2::E2:GFP v rdr6 
Připravil jsem transformací rostlin ze sbírek (I216) 

agrobakterii ze sbírek (A106) 
pUBQ::chitináza:mCherry 

v pE2::E2:GFP v rdr6 
Připravil jsem transformací rostlin ze sbírek (I216) 

agrobakterii ze sbírek (A105) 
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PT4 Způsoby ošetření rostlin použité v této práci, A = A. thaliana, N = N. benthamiana. 

Látka Rostlina Koncentrace Doba působení Poznámka, účel použití Citace 

3-MA A 5 mM 4 h až 2 dny Inhibice autofagie Takatsuka et al. (2004) 

AZD8055 A 15 µM 4 h Indukce autofagie, inhibitor TOR kinázy Pu et al. (2017), Üstün et 
al. (2018) 

BFA A 50 µM 1,5 až 2 h Vede ke vzniku BFA kompartmentů Tse et al. (2006) 

ConcA A 1 µM 4 až 8 h Inhibice vakuolárních H+-ATPáz, pozorování GFP ve vakuole Pu et al. (2017) 

DMSO A, N Různá Různá Kontrola k látkám rozpuštěným v DMSO Martin et al. (1967) 

DTT A 2 mM 5 až 7 h Indukce autofagie Pu et al. (2017) 

FM4-64 A 16,7 µM 5 až 10 min Barvení endocytických procesů Bolte et al. (2004) 

Chitin A, N 100 µg/ml 20 min až 2 h Přikapáno k semenáčkům na misky, u tabáku infiltrace do listů Miya et al. (2007) 

Manitol N 0,8 M 10 až 80 min Plazmolýza buněk listů, roztok infiltrován do listů Lang et al. (2014) 

MG115 A 25 µM 2 h Inhibice proteazomální dráhy Spoel et al. (2009) 

NaCl 
A 100 mM 0,5 až 1,5 h Indukce autofagie Luo et al. (2017) 

N 1 M 10 až 60 min Plazmolýza buněk listů, roztok infiltrován do listů Ray et al. (2018) 

NBT A 3,5 mg/ml - Barvení superoxidového radikálu, infiltrováno pomocí vakua, viz 
kapitola 4.7.2.1 

Grellet Bournonville & 
Díaz-Ricci (2011), 
Ramel et al. (2009) 

Sacharóza N 0,5 až 0,8 M 5 až 95 min Plazmolýza buněk listů, roztok infiltrován do listů Lang-Pauluzzi & 
Gunning (2000) 

Tunicamycin 
 

A 5 µg/ml 8 h Indukce autofagie Pu et al. (2017) 

N 5 µg/ml 16 až 18 h Indukce autofagie, roztok infiltrován do transformovaných listů Modifikováno dle Pu et 
al. (2017) 

Wortmannin A 30 µM 4 h Inhibice autofagie Foissner et al. (2016), 
Takáč et al. (2012) 

 




