
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 


