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Abstrakt 

Rostliny jsou sesilní organismy a při napadení mikroby nemohou jednoduše utéct. Z toho 

důvodu si vyvinuly důmyslné obranné mechanismy, díky kterým jsou schopny se bránit. Jelikož 

rostliny, na rozdíl od savců, nemají žádné speciální imunitní buňky, jejich obrana se odehrává 

v každé buňce zvlášť. Klíčovým momentem při nákaze je rozpoznání mikroba rostlinou skrze 

jím uvolňované molekulární (většinou proteinové) složky MAMPs (microbe associated 

molecular patterns). MAMPs spouští signalizační kaskády, které vedou k sekreci 

antimikrobiálních látek do místa napadení. Při obraně proti mikrobům je důležitý proces 

autofagie, který nejen udržuje buněčnou homeostázu a v rostlinné cytoplazmě kontroluje 

hladinu fytohormonů a obranných proteinů, ale podílí se také na sekreční aktivitě buňky. 

Analýzy rostlinných sekretomů z posledních let ukazují, že rostliny sekretují mnoho 

proteinů (včetně obranných) nezávisle na signálním peptidu a kompartmentech konvenční 

sekrece. Při sekreci dochází k fúzi exocytovaného váčku s cytoplazmatickou membránou. Na 

tomto procesu se podílí oktamerní proteinový komplex exocyst a SNARE proteiny. Komplex 

exocyst je u rostlin velmi diverzifikován, zejména jeho podjednotka EXO70, která je 

předmětem intenzivního studia v souvislosti s rozdílnými sekrečními doménami na 

cytoplazmatické membráně a také při autofagii. Tato práce se soustředí zvláště na dvě 

podjednotky exocystu z rodiny EXO70.2 – EXO70B1 a EXO70E2, které souvisejí 

s autofagickým transportem, a dále na rostlinný syntaxin PEN1 (SYP121), který zajišťuje 

sekreci antimikrobiálních látek a komponent obranné kalózové papily. 

 

Klíčová slova: sekrece, autofagie, exocyst, SNARE, mikrobi



 

Abstract 

Plants are sessile organisms and when attacked by microbes, they cannot easily run away. 

For this reason, they have developed sophisticated defensive mechanisms, that allow them to 

defend themselves. Since plants, unlike mammals, do not have any special immune cells, their 

defense takes place in each cell separately. The key moment during a microbial infection is 

the recognition of the microbe by the plant through its released molecular patterns (mostly 

proteins) associated with microbes (MAMPs). MAMPs trigger signaling cascades that lead to 

the secretion of antimicrobial compounds to the site of an attack. The process of autophagy is 

also important in the defense against microbes, which not only maintains a cellular 

homeostasis and controls the level of phytohormones and defense proteins in the plant 

cytoplasm, but also participates in the secretory activity of the cell. 

Recent analyzes of plant secretome have shown that plants secrete many proteins 

(including defensive ones) independently of the signal peptide and compartments of a 

conventional secretion. During exocytosis a vesicle fuses with the cytoplasmic membrane. The 

octameric protein complex exocyst and SNARE proteins take part in this process. The exocyst 

complex is highly diversified in plants – especially it's EXO70 subunit, which is the subject of 

intensive study in the context of different secretory domains on cytoplasmic membrane and 

also in autophagy. This bachelor's thesis is focused especially on two exocyst subunits from 

the EXO70 family – EXO70B1 and EXO70E2, which are related to autophagic transport, and 

the plant syntaxin PEN1 (SYP121), which mediates secretion of antimicrobial compounds and 

components of callose papillae. 

 

Key words: secretion, autophagy, exocyst, SNARE, microbes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Seznam použitých zkratek 

ABA   kyselina abscisová 

ACB1   acetyl-coenzyme A binding protein 

AIM   ATG8-interacting motif 

APE1   aminopeptidase 1 

At     Arabidopsis thaliana 

Avr   avirulentní 

BFA   brefeldin A 

Bgh   Blumeria graminis f. sp. hordei 

BS   buněčná stěna 

CaMV   cauliflower mosaic virus 

CPS   conventional protein secretion 

CUPS   compartment for unconventional protein secretion 

DAMPs   damage-associated molecular patterns 

EE   early endosome 

EHM   extrahaustorial membrane 

ER   endoplazmatické retikulum 

ESCRT   endosomal sorting complex required for transport 

ET    etylén 

ETI   effector-triggered immunity 

ETS   effector-triggered susceptibility 

EXPO    exocyst positive organelle 

FLS2   flagellin sensitive 2 

GA   Golgiho aparát 

GRH1   GRASP 65 homolog protein 

HR   hypersensitive response 

JA    jasmonic acid 

LD    lipid droplets 

LE    late endosome 

LRR   leucine-rich repeat 

LRR-RLK   leucine-rich repeat receptor-like kinase 

LSPs    leaderless secretory proteins 

MAMP   microbial-associated molecular pattern 

MeJA   methyl-jasmonát  

MTI   MAMP-triggered immunity 

MVB   multivesicular body 

NB   nucleotide binding 

OA   oxalic acid 

ORM proteiny  orosomucoid proteins 

OxO   oxalate oxidase 

PAMP   pathogen-asociated molecular pattern 

PAS   pre-autophagosomal structure 

PCD   programmed cell death 

PE   fosfatidylethanolamin 

PEN protein  penetration protein 

PI3K   fosfatidylinositol-3-kináza 

PI3P   fosfatidylinositol-3-fosfát 



 

PM    plazmatická membrána 

PR protein  pathogenesis-related protein 

PRRs    pattern recogniton receptors 

Pst   Pseudomonas syringae pv. tomato 

PTI    PAMP-triggered immunity 

PVC   prevacuolar compartment 

R geny, proteiny   resistance genes, proteins 

RE   recycling endosome 

RLPs   receptor-like proteins 

ROS   reactive oxygen species 

SA   salicylic acid 

SAMS2   S-adenosylmethionin syntetáza 2 

SAR    systemic acquired resistence 

SNARE   soluble N-ethylmaleimide sensitive factor attachment protein receptor 

SYP   syntaxin of plants 

TGN   trans-Golgi network 

TOR kináza  target of rapamycin kinase 

UFO   unidentified fluorescent object 

UIM   ubiquitin-interacting motif 

UPS   unconventional protein secretion 

VPE   vacuolar processing enzyme 

WT   wild type 
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1. Úvod 

Rostliny poskytují lidem mnoho služeb, od produkce plodů po udržování příznivého klimatu. 

Ve snaze dosáhnout co největšího zisku přibývají v krajinách monokultury, a to s sebou nese 

stále častější invaze virů a patogenních mikrobů, jako jsou bakterie, houby a oomycety. 

Studium buněčných imunitních mechanismů, jako jsou sekrece a autofagie, nám umožňuje 

lépe porozumět přirozené rostlinné obraně a díky praktickému využití v zemědělství má i 

globální dopad. 

Mezi hostitelskou rostlinou a mikroby probíhá neustálý boj, který z evolučního hlediska 

odpovídá efektu červené královny. Kapitola Rostlinná imunita se zabývá dvěma základními 

úrovněmi buněčné imunity rostlin. První úroveň PTI/MTI (PAMP-triggered immunity/MAMP-

triggered immunity) probíhá na povrchu buňky rozpoznáním typických mikrobiálních vzorů 

PAMP/MAMP (pathogen-asociated molecular pattern/ microbial-associated molecular 

pattern), druhá úroveň ETI (effector-triggered immunity) je spouštěna rozpoznáním 

mikrobiálních efektorů cytoplazmatickými receptory. V práci je stručně zmíněn také rostlinný 

transmembránový receptor FLS2 (flagellin sensitive 2), který v rámci PTI rozeznává bakteriální 

PAMP flagelin (konkrétně peptid flg22). 

Další kapitola práce s názvem Interakce rostlin a mikrobů se zabývá trofickými 

strategiemi fytopatogenních organismů a uvádí konkrétní příklady mikrobiálních manipulací 

s rostlinnou hormonální signalizací a autofagií. 

Třetí kapitola je věnována sekreci, autofagii a několika vybraným proteinům, které hrají 

významnou roli v imunitních drahách rostlin. Stručně jsou zde představeny konvenční a 

nekonvenční sekreční dráhy. Autofagii dělíme na degradační a sekreční, podle toho, zda jsou 

transportované proteiny degradovány ve vakuole, nebo sekretovány na plazmatickou 

membránu (PM). V rostlinných a kvasinkových buňkách jsou rozlišovány tři základní typy 

autofagie podle způsobu naložení nákladu a jeho dopravení na místo určení. Tato práce se 

blíže zabývá také mechanismem biogeneze dvoumembránového váčku autofagozomu, který 

vzniká při dosud nejprostudovanějším typu rostlinné autofagie – makroautofagii.  

Sekreční autofagie je u rostlin zatím téměř zcela neprozkoumané téma. V práci jsou 

stručně shrnuty dosavadní poznatky o sekreční autofagii savců a kvasinek a je navržena 

možnost, že u rostlin by se mohla také vyskytovat za účasti podjednotky komplexu exocyst 

EXO70E2 (a pravděpodobně také některých dalších izoforem EXO70 – například EXO70B2). 

Sekreci umožňuje mezi mnoha regulátory také oktamerní komplex exocyst, který 

zajišťuje připoutání („tethering“) váčku k cílové membráně a aktivuje SNARE proteiny (soluble 

N-ethylmaleimide sensitive factor attachment protein receptor), které řídí finální splynutí 

membrán. Tato práce se blíže soustředí zvláště na podjednotky exocystu EXO70B1 a 

EXO70E2, které souvisejí s rostlinnou imunitou a autofagií. V souvislosti s uměle zvýšenou 
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proteinovou expresí podjednotky exocystu EXO70E2 je v práci rozebírán také kontroverzní 

kompartment „EXPO“ (exocyst positive organelle), se kterým se setkáváme napříč odbornými 

publikacemi. 

Poslední část práce se zabývá PEN (penetration) proteiny, které zajišťují obranu 

rostliny při průniku mikrobů pod buněčnou stěnu (BS). Zvláštní pozornost je věnována 

syntaxinu PEN1 (SYP121), který spolu s dalšími proteiny tvoří SNARE komplex u PM a 

zajišťuje sekreci komponent do kalózové papily. 
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2. Rostlinná imunita 

Rostlinná imunita má dvě úrovně obrany. Při první úrovni PTI/MTI rostliny svými povrchovými 

receptory rozeznávají molekulární vzory patogena/mikroba na BS. Při druhé úrovni ETI jsou 

cytoplazmatickými receptory (kódovanými R geny hostitele) rozeznávány mikrobiální efektory, 

skrze které mikrobi manipulují s buněčnými mechanismy a podporují infekci. Mikrobi se 

evolučně snaží ETI vyhnout, a proto produkují takové efektory, které rostliny svými 

rezistenčními (R) proteiny nerozpoznají. Rostliny se naopak snaží maximálně zefektivnit svoji 

obranu tím, že budou disponovat R proteiny pro každý nový efektor. Tento koncept vývoje 

stále nových efektor-specifických genů se nazývá gene-for-gene (Flor 1971). Zjednodušeně 

ho odráží takzvaný „Zig-zag“ model koevoluce rostlin a mikrobů (obrázek 1) (Jones a Dangl 

2006). 

 

Obrázek 1 – „Zig-zag“ model koevoluce rostlin a mikrobů 

Rostlina rozeznává povrchovými receptory části molekul, které jsou asociované s patogenem/mikrobem 

(PAMPs/MAMPs) a spouští první úroveň obrany (PTI/MTI). Mikrobi produkují efektory ve snaze snížit efektivitu 

PTI/MTI. Pokud rostlina pro daný efektor nemá vyvinutý specifický R protein, mikrob je virulentní – dochází ke stavu 

citlivosti (ETS – effector-triggered susceptibility) a efektivita PTI/MTI se snižuje. Jakmile však rostlina kóduje pro 

daný efektor R-protein, aktivuje se imunita spuštěná efektory (ETI), mikrob přestává být infekční a stává se 

avirulentním (Avr). Tento boj se v rámci evoluce odehrává neustále dokola. Převzato a upraveno z Jones a Dangl 

(2006). 

 

2.1. PTI 

PAMP/MAMP jsou charakteristické molekuly patogenů a mikrobů, které nelze eliminovat 

přirozeným výběrem, protože jsou jejich základními součástmi. Patří mezi ně protein flagelin 
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jako základní stavební prvek bakteriálních bičíků nebo polysacharid chitin, který tvoří BS hub. 

Kromě strukturních složek mikrobů rostlina rozeznává také fragmenty vlastní BS nebo kutikuly 

(DAMPs – damage-associated molecular patterns), které jsou při napadení štěpeny 

mikrobiálními enzymy (Dodds a Rathjen 2010). 

Při první úrovni obrany jsou PAMP/MAMP nebo DAMPs vázány povrchovými 

transmembránovými receptory PRRs (pattern recogniton receptors), mezi které patří 

receptorové kinázy a proteiny podobné receptorům (RLPs – receptor-like proteins). 

Receptorové kinázy se skládají z jedné transmembránové domény, vnitrobuněčné domény 

s kinázovou aktivitou a z extracelulární domény, která váže molekulární elicitor – mikrobiální 

molekulu, která spouští reakce rostliny (jedná se téměř o synonymum k PAMP/MAMP) (Couto 

a Zipfel 2016). RLPs mají podobnou stavbu jako receptorové kinázy, ale chybí jim 

vnitrobuněčná kinázová doména a aby mohly zprostředkovat signál, potřebují přítomnost 

partnerské regulační receptorové kinázy (Gust a Felix 2014). 

Po detekci PAMP/MAMP nebo DAMP dochází ke spuštění obranných mechanismů. 

Buňka je polarizována – pomocí cytoskeletu se přesune jádro a kompartmenty sekretorické 

dráhy do místa napadení (Schmelzer 2002). V rámci sekrece dochází k lokální depozici kalózy 

(ß-1,3-glukan) a k tvorbě obranné papily (Wang et al. 2021). Napadená buňka produkuje 

reaktivní kyslíkové radikály (ROS – reactive oxygen species), mění membránovou propustnost 

pro vápenaté ionty a spouští MAP kinázové kaskády (Boller and Felix, 2009). Uzavírají se 

průduchy, které představují potenciální bránu pro vstup dalších mikrobů a syntetizují se 

antimikrobiální sekundární metabolity fytoalexiny (Sawinski et al. 2013; Ahuja et al. 2012). 

Rostlina při napadení také zvýšeně produkuje PR (patogenesis related) proteiny, které se 

rozdělují do rodin a plní různé obranné funkce (Van Loon a Van Strien 1999). 

V důsledku akumulace kyseliny salicylové (SA – salicylic acid), volatilního methyl-

salicylátu a PR proteinů spouští rostlina obranu napříč celým tělem – takzvanou systemickou 

odpověď (SAR – systemic acquired resistence), která informuje dosud nenapadené buňky o 

nákaze a nabudí jejich imunitní reakce (Durrant a Dong 2004). To souvisí také s fenoménem 

„primingu“, při kterém mohou rostliny epigeneticky předávat obranné mechanismy do dalších 

buněčných generací a vytvářet si tak „imunologickou paměť“, která připomíná savčí adaptivní 

imunitu (Mauch-Mani et al. 2017). PTI často vyústí v hypersenzitivní reakci (HR – 

hypersensitive response) zakončenou programovanou buněčnou smrtí (PCD – programmed 

cell death). Tímto způsobem se napadená rostlina brání biotrofním mikrobům. Nekrotrofní 

mikrobi naopak mohou využívat strategii indukce HR, která pro ně vytváří příhodné parazitické 

prostředí (Kliebenstein a Rowe 2008). 
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2.1.1.  FLS2 

FLS2 je LRR-RLK (leucine-rich repeat receptor-like kinase), která je typickým PRR 

receptorem. Váže bakteriální flagelinový peptid flg22 (PAMP) a následně interaguje s 

proteinovou kinázou BAK1. BAK1 se v rostlinách váže také na několik dalších PRR receptorů 

(například na receptor BRI1 pro brassinosteroidy) (Chinchilla et al. 2007). Následně dochází 

k endocytóze celého komplexu (flg22-FLS2-BAK1) a spouští se signalizační kaskáda, která 

vede k tvorbě ROS a k přepisu obranných genů (Robatzek 2006; Ali a Reddy 2008). BAK1 

zároveň fosforyluje E3 ubikvitin-ligázy PUB12 a PUB13, které polyubikvitinují FLS2 a dochází 

k jeho degradaci, pravděpodobně ve 26S proteazomu. Tím se reguluje signalizace závislá na 

FLS2 (Lu et al. 2011). 

FLS2 je v rostlinných buňkách také degradován prostřednictvím autofagie. Selektivními 

receptory pro FLS2 jsou ORM (orosomucoid) proteiny, které se vážou na protein ATG8 (Yang 

et al. 2019). ORM jsou také známé jako negativní regulátory biosyntézy sfingolipidů (Breslow 

et al. 2010). Zvýšená exprese genů ORM1 a ORM2 vedla v modelových rostlinách Arabidopsis 

thaliana (At) ke zvýšené autofagické degradaci FLS2, ke snížené akumulaci kalózy v papile a 

k nižší produkci ROS. V důsledku toho byly mutantní rostliny více náchylné k nákaze bakterií 

Pseudomonas syringae, což ukazuje na důležitost receptoru FLS2 v rostlinné imunitě (Yang 

et al. 2019). 

 

2.2. ETI 

Mikrobi produkují efektory, prostřednictvím kterých potlačují imunitní obranu rostliny a 

zefektivňují infekci. Efektory často ovlivňují hormonální systém, metabolismus nebo strukturu 

rostliny (Göhre a Robatzek 2008). Příkladem je AvrPtoB bakterie Pseudomonas syringae pv. 

tomato (Pst), který funguje jako E3 ligáza a polyubikvitinuje receptor FLS2 zmiňovaný 

v předchozí kapitole. Po polyubikvitinaci je FLS2 degradován a dochází k oslabení imunitní 

odpovědi rostliny (Göhre et al. 2008).  

V odpovědi na mikrobiální efektory rostliny kódují R proteiny, které fungují jako 

cytoplazmatické imunitní receptory. R proteiny se skládají z domény vážící nukleotid (NB – 

nucleotide binding) a z domény s leucinovým opakováním (LRR – leucine-rich repeat) (Dodds 

and Rathjen, 2010). R proteiny buď přímo interagují s efektory, nebo nepřímo monitorují změny 

(často inaktivaci) proteinů, na které efektory v buňce cílí. Cílem efektoru může být buď protein, 

který je hlídaný („guard“) nebo protein, který cíl pouze napodobuje („decoy“) (van der Hoorn a 

Kamoun 2008). Příkladem „guard“ proteinu v rostlině At je RIN4, jehož změny jsou hlídané R 

proteiny RPM1 a RPS2 a zároveň je cílem efektorů AvrRpt2 a AvrRpm1 bakterie 

Pseudomonas syringae. Po zaznamenání změn na RIN4 dochází ke spuštění obranných 

reakcí proti této bakterii (Kim et al. 2005).  
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3. Interakce rostlin a mikrobů 

Mikrobi jsou mikroskopické organismy (bakterie, houby a oomycety – mohou ovšem tvořit 

viditelné kolonie či plodnice), které mohou způsobovat infekční onemocnění nejen u rostlin. 

Klíčovým momentem pro úspěšnou infekci je průnik mikroba do hostitelské rostliny, například 

přes otevřené průduchy nebo prostřednictvím vektorů (většinou herbivorní hmyz). 

Podle typu životní strategie rozdělujeme fytopatogenní mikrobi do tří kategorií: biotrofní, 

nekrotrofní a hemi-biotrofní. Biotrofové potřebují pro svou výživu živý substrát, a proto jejich 

primárním cílem není hostitelskou rostlinu zabít. Nekrotrofové nejprve kolonizují živý substrát 

a ten následně pomocí svých toxických enzymů zabíjejí a živí se na mrtvém pletivu 

(Glazebrook 2005). Rozhraní mezi těmito dvěma strategiemi představují hemi-biotrofové, kteří 

se v prvních stádiích infekce chovají jako biotrofové, v určité životní fázi však přepínají do 

nekrotrofního módu (Kabbage et al., 2015). Do výše uvedených kategorií jsme většinou 

schopni s větší přesností zařadit spíše fytopatogenní houby (podle typu hyf) než fytopatogenní 

bakterie (Kraepiel a Barny 2016). 

Na každý typ mikrobiální strategie odpovídají rostliny jiným způsobem. Při napadení 

biotrofy se spouští vnitrobuněčná signalizace závislá na SA, zatímco při napadení nekrotrofy 

signalizuje převážně kyselina jasmonová (JA – jasmonic acid)/plynný methyl-jasmonát (MeJA) 

a etylén (ET). Signalizační dráhy SA, JA/ET se vzájemně ovlivňují – fungují antagonisticky, a 

toho mohou někteří mikrobi využívat ve svůj prospěch (Li et al. 2019). 

SA/JA signalizaci a expresi obranných genů regulují transkripční faktory WRKY. 

WRKY33 je klíčovým transkripčním faktorem pro rostlinou obranu – spolu s MAP kinázou 4 

(MAPK4) spouští expresi genu PAD3, který je v rostlinách At stěžení pro syntézu fytoalexinu 

camalexinu (Qiu et al. 2008). Při zvýšené expresi WRKY33 docházelo ke zvýšené JA 

regulované transkripci obranného genu PDF1.2 a k efektivnější imunitní odpovědi rostliny při 

napadení nekrotrofními houbami Botrytis cinerea a Alternaria brassicicola. Zároveň byla 

snížená SA regulovaná exprese PR-1 proteinu a rostliny byly náchylnější k napadení bakterií 

Pseudomonas syringae. Z toto vyplývá, že WRKY33 reguluje SA/JA antagonistické dráhy a je 

důležitým transkripčním faktorem při obraně proti nekrotrofním houbám (Zheng et al. 2006). 

WRKY33 interaguje v rostlinném jádře s autofagickým proteinem ATG18a. Při 

napadení houbou Botrytis cinerea se v kontrolních rostlinách (WT – wild type) množství 

transkriptu ATG18a zvyšovalo a stejně tomu bylo i u dalších autofagických genů (ATG5, ATG6, 

ATG7, ATG8a, ATG9 a ATG10). Také docházelo k akumulaci proteinu ATG8a (marker 

autofagozomů) v napadených i přilehlých buňkách – z toho vyplývá, že infekce touto 

nekrotrofní houbou spouští v rostlině autofagii. U mutantů wrky33 byla transkripce genu 

ATG18a snížená a mutanti atg18a a wrky33 byli zvýšeně citliví vůči nákaze houbami Botrytis 
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cinerea a Alternaria brassicicola, což ukazuje na důležitost transkripčního faktoru WRKY33 a 

autofagie při obraně proti nekrotrofům (Lai et al. 2011). 

 

3.1. Biotrofie 

Jelikož snahou biotrofních mikrobů je udržovat svého hostitele po celou dobu infekce při životě, 

obvykle oproti nekrotrofům disponují menší škálou lytických enzymů, které soustředí na BS 

v místě napadení (Mendgen et al. 1996). Pro biotrofní houby jsou při infekci důležitá haustoria, 

prostřednictvím kterých získávají z napadené buňky živiny. Ještě před vznikem samotných 

haustorií vytváří patogenní houba na povrchu rostlinné epidermis apresorium, kterým tlačí na 

BS rostliny ve snaze pod ni proniknout. Z haustorií jsou po úspěšném průniku sekretovány 

efektory (Horbach et al. 2011). 

 Účinnou obranou proti biotrofním mikrobům je HR zakončená PCD, která je spuštěna 

zvýšenou hladinou SA (Glazebrook, 2005). Vzájemného antagonismu SA/JA signalizace 

využívá například bakterie Pst (v literatuře bývá považována za biotrofní nebo hemi-biotrofní), 

která produkuje efektor koronatin. Koronatin napodobuje rostlinné jasmonáty a spouští tak 

transkripci genů indukovanou JA/MeJA signalizací. Tím potlačuje imunitní odpověď 

spouštěnou SA, vůči které je tato bakterie citlivá (Brooks et al. 2005). Koronatin také navozuje 

otevírání průduchů, aby bakterie mohly snáze proniknout do rostliny (Melotto et al. 2006). 

 

3.2. Nekrotrofie 

Nekrotrofní mikrobi se živí na mrtvých tkáních a jejich primárním cílem je hostitele zabít. 

Rostlinnou BS naleptávají lytickými enzymy a buňky zabíjejí pomocí toxinů (Horbach et al., 

2011). Často také v hostitelských buňkách navozují produkci ROS – tuto strategii využívají 

například houby rodu Cercospora prostřednictvím svého toxinu cercosporinu nebo Botrytis 

cinerea (Daub a Ehrenshaft 2000; Govrin a Levine 2000).  

Podobně jako biotrofní houby, vytvářejí i nekrotrofní houby apresoria a haustoria, která 

jsou důležitá pro infikování rostliny. Například houba Cochliobolus carbonum, která způsobuje 

spálu na listech kukuřice (Zea mays) dokáže uvolnit toxiny až po vzniku apresorií (Weiergang 

et al. 1996). Konkrétním příkladem toxinu nekrotrofních hub je cyklický tetrapeptid tentoxin, 

který produkují černě (rod Alternaria). Tentoxin blokuje činnost F1-ATPáz na membránách 

chloroplastů, a v důsledku toho dochází k energetickému kolapsu rostlinných buněk a 

k listovým chlorózám (Groth 2002). 

Rostlinná autofagie je spouštěna zvýšenou hladinou SA, a zároveň množství SA 

negativně reguluje (Yoshimoto 2010). Nadměrná akumulace SA spojená s mutacemi v atg 

genech, vede v rostlinných buňkách k potlačení JA signalizace, ke zrychlené senescenci a ke 
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snížené odolnosti vůči nekrotrofním mikrobům, případně herbivorům. Příkladem jsou mutanti 

atg2 rostlin At, kteří zvýšeně akumulují SA a jsou citlivější k nekrotrofní bakterii Dickeya 

dadantii (Rigault et al. 2021).  

 

3.3. Hemi-biotrofie 

Životní styl hemi-biotrofů spočívá v přepnutí z biotrofního do nekrotrofního módu. Co přesně 

je impulzem pro změnu strategie zatím není jasné. Autoři Kabbage et al. (2015) nabízí dvě 

hypotézy. Podle první hemi-biotrof od určitého momentu není již schopen odolávat tlaku 

imunitního systému rostliny, a proto přepíná na nekrotrofii. Podle druhé je možné, že hemi-

biotrofové jsou schopni efektivněji získávat živiny z mrtvých tkání – v tomto aspektu by se 

mohli podobat nekrotrofům. U hemi-biotrofní houby Colletotrichum graminicola bylo objeveno, 

že pro přechod z biotrofní do nekrotrofní fáze je důležitý gen PPT1 (Horbach et al. 2009). PPT1 

je však exprimován v obou trofických fázích a nepodařilo se odhalit impulz, který by mezi 

těmito dvěma fázemi přepínal (Horbach et al., 2011). 

Obrana proti hemi-biotrofům vyžaduje od rostliny především správné načasování 

imunitních reakcí. Například houba Sclerotinia sclerotiorum produkuje kyselinu šťavelovou 

(OA – oxalic acid), která ovlivňuje rostlinnou imunitu dvojím způsobem. V biotrofní fázi tlumí 

vznik ROS a potlačuje ukládání kalózy do obranné papily, v nekrotrofní fázi však tvorbu ROS 

naopak podporuje ve snaze navodit HR, která vede ke spuštění PCD. Akumulace OA 

v nekrotrofní fázi snižuje buněčné pH a vede k aktivaci enzymů, které degradují rostlinnou BS, 

a tím usnadňují houbě průnik do rostliny (Kabbage et al. 2013). Když houba OA neprodukovala 

(mutant A2), byla imunitní odpověď rostliny silnější – docházelo ke zvýšené sekreci kalózy a 

k produkci ROS (Williams et al. 2011). Rostliny infikované kontrolními houbami (WT) 

Sclerotinia sclerotiorum a mutanty A2 měli stejný fenotyp – v obou případech docházelo ke 

smrti napadených buněk. Odpověď na molekulární úrovni však byla rozdílná. Zatímco WT 

houby potlačovaly rostlinnou autofagii, mutanti A2 ji spouštěli (Kabbage et al. 2013). Podle 

nedávné studie Verma a Kaur (2021) koreluje úspěšnost nákazy Sclerotinia sclerotiorum 

s aktivitou enzymu oxalát oxidázy (OxO – oxalate oxidase), který OA v rostlinných buňkách 

metabolizuje. Při zvýšené aktivitě OxO rostliny tvořily více ROS, a zvýšila se tak jejich imunita 

vůči této houbě. 

Dalším příkladem hemi-biotrofního mikroba je oomyceta řasovka (Phytopthora 

insfestans), která napadá lilek brambor (Solanum tuberosum). Tato oomyceta produkuje 

efektor PexRD54, který se váže na rostlinný autofagický protein ATG8CL. PexRD54 soutěží o 

vazbu na ATG8CL se selektivním autofagickým receptorem Joka2 lilku brambory. Rostliny se 

zvýšenou expresí Joka2 měly po napadení řasovkou méně poškozené listy (méně lézí) – bylo 

zjištěno, že autofagozomy s proteiny Joka2-ATG8CL měly pozitivní vliv na rostlinnou imunitu, 
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zatímco autofagozomy s proteiny PexRD54-ATG8CL imunitu naopak oslabovaly (Dagdas et 

al. 2016). Autoři Dagdas et al. (2018) navázali na předchozí experiment a zjistili, že oba dva 

výše zmíněné typy autofagozomů se akumulují u PM v oblasti haustorií řasovky (u EHM – 

extrahaustorial membrane). V této oblasti se akumuloval také protein ATG9 (marker 

fagoforu/PAS – pre-autophagosomal structure) a na základě toho autoři usoudili, že EHM je 

místem biogeneze nových autofagozomů.  

Podle nedávné studie Pandey et al. (2021) AIM motiv (ATG8-interacting motif) efektoru 

PexRD54 potlačoval biogenezi autofagozomů tím, že se vysokoafinitně vázal na izoformy 

proteinu ATG8 a blokoval tak místo pro navázání jiných adaptorových proteinů a selektivních 

receptorů. Celý efektor PexRD54 však biogenezi autofagozomů naopak stimuloval – při vazbě 

PexRD54 na ATG8CL docházelo v oblastech biogeneze autofagozomů k akumulaci malé 

GTPázy Rab8a a lipidových tělísek (LD – lipid droplets). LD se při hladovění (nedostatku 

dusíku) akumulují také u kvasinek (Saccharomyces cerevisiae), kde slouží jako donory 

membrán pro vznik autofagozomů (Shpilka et al. 2015). AIM motiv efektoru PexRD54 tedy 

potlačuje typ autofagie, který má antimikrobiální funkce – brání vzniku Joka2-ATG8CL 

autofagozomů. Celý efektor PexRD54 však stimuluje typ autofagie, který je aktivován při 

nedostatku uhlíku (simuluje v buňkách lilku brambor hladovění) (Pandey et al. 2021). Podle 

hypotézy Pandey et al. (2021) tímto způsobem řasovka získává kontrolu nad rostlinnými 

autofagozomy, jejichž obsah by jí potenciálně mohl poskytovat živiny. 

Z výše zmíněných experimentů vyplývá, že cílem hemi-biotrofní oomycety Phytopthora 

insfestans je podmanit si prostřednictvím efektoru PexRD54 autofagii ve svůj prospěch a 

potlačit imunitní odpověď rostliny. 
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4. Sekrece a autofagie v obraně rostlin proti mikrobům 

4.1. Konvenční sekrece 

Sekrece zakončená exocytózou je proces, při kterém buňky doručují proteiny na PM nebo 

přímo do apoplastu/BS. Konvenční sekrecí (CPS – conventional protein secretion) jsou 

transportovány proteiny, které mají na svém N-konci signální peptid. Tento peptid lokalizuje 

proteiny do nitra (lumen) endoplazmatického retikula (ER) (Chung a Zeng 2017). Zde dochází 

k odštěpení signálního peptidu a ke konformačnímu skládání a dozrávání proteinu, který se 

následně v COPII obaleném váčku přesouvá do Golgiho aparátu (GA), kde je dále upravován 

(probíhají glykosylace a případně proteolytické štěpení). U rostlin plní poslední trans-cisterna 

GA (TGN – trans-Golgi network) funkci časného endozomu (EE – early endosome) a 

pravděpodobně (alespoň částečně) také endozomu recyklačního (RE – recycling endosome) 

(Naramoto et al. 2014). Z TGN jsou proteiny sekretovány na PM. Část z nich je však 

prostřednictvím klatrinového obalu a pak komplexu ESCRT (endosomal sorting complex 

required for transport) vytříděna a sbírána do intraluminálních váčků multivezikulárního tělíska 

(MVB – multivesicular body), které v rostlinných buňkách plní funkci pozdního endozómu (LE 

– late endosome), a zároveň prevakuolárního kompartmentu (PVC – prevacuolar 

compartment). MVB následně může fúzovat s vakuolou a proteiny v intraluminálních váčcích 

jsou degradovány vakuolárními enzymy (Cui et al. 2016). 

 

4.2. Nekonvenční sekrece 

Nekonvenční sekrece proteinů (UPS – unconventional protein secretion) probíhá nezávisle na 

některých buněčných kompartmentech, které jsou typické pro CPS. Prostřednictvím UPS jsou 

sekretovány dva typy proteinů – se signálním peptidem a bez signálního peptidu. Proteiny bez 

signálního peptidu se označují jako LSPs (leaderless secretory proteins) – Agrawal et al. 

(2010) uvádí, že z celkového množství sekretovaných proteinů je jich kolem 50 %. LSPs jsou 

sekretovány prostřednictvím fúze MVB (v intraluminálních váčcích/exozomech), 

autofagozomu (sekreční autofagie) nebo vakuoly (mega-autofagie) s PM. Podle Wang et al. 

(2010) se mezi UPS řadí také kontroverzní kompartmenty „EXPO“, které vznikají v důsledku 

uměle zvýšené exprese některých podjednotek komplexu exocyst (více v kapitole 4.6.). Další 

dráhou UPS je Golgi-bypass, při které proteiny se signálním peptidem nevstupují do GA. Při 

tomto typu sekrece nebyly detekovány žádné váčky – je možné, že proteiny jsou 

transportovány do apoplastu/BS přímo z cytoplazmy. Detaily tohoto mechanismu jsou však 

zatím neznámé (Wang et al. 2018b).  

V experimentech týkajících se UPS se často používá houbový toxin brefeldin A (BFA), 

který znemožňuje skládání váčkového obalu, a tím blokuje transport mezi GA a ER (Nebenführ 
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et al. 2002). Působení tohoto toxinu neovlivňuje některé dráhy UPS – například SA-

indukovanou sekreci manitol-dehydrogenázy (Cheng et al. 2009). Dráhy CPS a UPS jsou 

znázorněny na obrázku 2. 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 – Konvenční a nekonvenční proteinová 

sekrece 

Konvenčně sekretované proteiny (černé šipky) jsou v rámci 

COPII váčků transportovány z ER do GA a následně do 

TGN/EE, odkud mohou být sekretovány na PM nebo 

transportovány do MVB a skončit ve vakuole. Nekonvenčně 

sekretované proteiny (červené šipky) neprocházejí GA – tzv. 

Golgi-bypass (1), nebo v rámci MVB či autofagozomů fúzují 

s PM (2). Na tom se může podílet proteinový komplex 

exocyst, který je propojený s procesem autofagie a někdy je 

jeho aktivita v „EXPO“ kompartmentech odlišována od 

autofagie (4). Mezi nekonvenční dráhy je zařazovaná také 

fúze vakuoly s PM (mega-autofagie) (3). Převzato z Chung a 

Zeng (2017). 

 

 

 

 

4.3. Degradační autofagie 

Rostlinná autofagie je proces, který za účasti ATG proteinů umožňuje degradaci proteinů, 

kompartmentů a dalších cytoplazmatických komponentů ve vakuole. Je klíčová pro správný 

fyziologický vývoj rostliny, takže je důležité, aby na určité bazální hladině probíhala i během 

nerušeného růstu a udržovala buněčnou homeostázu odstraňováním nefunkčních komponent 

cytoplazmy (Bassham et al. 2006; Wang et al. 2018a). Autofagie se silně aktivuje působením 

abiotických i biotických stresových faktorů, jako jsou například mikrobiální útok, energetický 

deficit, vystavení extrémním teplotám nebo nedostatek některých esenciálních prvků (uhlík, 

dusík, síra…) (Lai et al. 2011). Mutanti atg (s postiženými regulátory autofagie) mají zvýšenou 

hladinu SA, což způsobuje předčasnou senescenci (Yoshimoto et al. 2009). 

O autofagii se nejdříve uvažovalo pouze jako o masivním nespecifickém způsobu 

degradace substrátu, ale ukázalo se, že transport a následná degradace jednotlivých proteinů 

(„cargo“) jsou také cílené a specifické (Kraft et al. 2010). K membráně autofagozomu je přes 
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fosfatidylethanolamin (PE) kovalentně navázán protein ATG8. Na ATG8 se prostřednictvím 

AIM nebo UIM motivu (ubiquitin-interacting motif) vážou selektivní autofagické receptory, které 

vážou specifické substráty určené k degradaci ve vakuole (Bu et al. 2020). Mezi selektivní 

autofagické receptory patří například rostlinný protein NBR1, který váže různé substráty do 

autofagozomu v odpovědi na biotický a abiotický stres (Zhang a Chen 2020). Při xenofagii 

(selektivní autofagické degradaci patogenů nebo jejich částí) NBR1 váže proteiny kapsidy viru 

tabákové mozaiky (CaMV – cauliflower mosaic virus), které jsou naloženy do autofagozomu a 

následně degradovány ve vakuole. Rostlina se tímto způsobem brání proti virovému napadení. 

Oproti tomu autofagie nezávislá na NBR1 receptoru oddaluje senescenci rostliny, a CaMV se 

tak mohou v napadených buňkách déle množit (Hafrén et al. 2017). 

Kromě autofagické degradace ve vakuole jsou v eukaryotických buňkách nefunkční 

cytoplazmatické proteiny polyubikvitinovány a následně degradovány v proteazomech. 

Autofagická a proteazomální degradace jsou na molekulární úrovni propojené a vzájemně se 

regulují (Su et al. 2020). Poškozené proteazomy jsou z cytoplazmy autofagicky odstraňovány 

proteafagií – podjednotka proteazomu RPN10 se váže jak na polyubikvitinovaný 26S 

proteazom, tak na protein ATG8 na autofagozomu (Marshall et al. 2015). Proteazomy 

reciproce ovlivňují autofagii tím, že degradují ATG proteiny – proteinová rodina ubikvitin ligáz 

SINAT umožňuje proteazomální degradaci proteinů ATG13 a ATG6, které jsou klíčové pro 

biogenezi autofagozomu (tento proces je více popsaný v kapitole 4.3.1.) (Qi et al. 2020). 

Autofagie i proteazomální degradace jsou důležité buněčné procesy při obraně proti 

mikrobům. Bakterie Pst produkuje efektor HopM1, který v rostlinných buňkách blokuje činnost 

proteazomů a navozuje proteafagii (Üstün et al. 2016; Üstün et al. 2018). Bakterií indukovaná 

autofagická degradace proteazomů má za následek potlačení obranných reakcí spuštěných 

SA signalizací a celkové snížení rostlinné imunity, které se projevuje jako poškození na listech. 

Oproti tomu selektivní autofagie zprostředkovaná receptorem NBR1 rostlinnou imunitu proti 

Pst naopak podporuje (Üstün et al. 2018). Autofagie tedy v tomto případě funguje jako 

„dvojsečná zbraň“ – může mít anti- i pro-bakteriální funkci v závislosti na tom, zda je ovládána 

rostlinnou buňkou nebo manipulována bakteriálními efektory (obrázek 3). 

 



13 

 

 

Obrázek 3 – Manipulace bakterie Pst s rostlinnou autofagií 

Bakterie Pst injikuje do hostitelské buňky řadu efektorů typu III (T3E), mezi které patří i HopM1. Tento efektor 

blokuje činnost proteazomů, aktivuje specifickou proteafagii a zatím blíže nespecifikovanou autofagii, která má na 

infekci pozitivní vliv (Üstün et al. 2016). To má za následek potlačení SA signalizace a imunitních reakcí rostliny. 

Aktivace specifické NBR1 autofagie má naopak antibakteriální účinky, které se projevovaly jako menší poškození 

na listech napadené rostliny. Převzato z Üstün et al. (2018). 

 

U rostlin byly popsány tři základní typy autofagie, které se liší svými mechanismy: 

makroautofagie, mikroautofagie a mega-autofagie (van Doorn a Papini 2013). Makroautofagie 

je v současné době nejprostudovanějším typem a občas bývá označována pouze termínem 

„autofagie“ (Yin et al. 2016). U savců se setkáváme ještě s autofagií indukovanou chaperony 

(chaperone-mediated autophagy), při které jsou proteiny degradovány v lyzozomech nezávisle 

na váčkovém transportu (Majeski a Fred Dice 2004). Tento mechanismus však u rostlin nebyl 

objeven – funkci lyzozomů plní v rostlinných buňkách vakuoly. 

 

4.3.1. Makroautofagie a biogeneze autofagozomu 

Při makroautofagii se ze zdrojové (mateřské) membrány tvoří iniciační útvar fagofor, který za 

účasti ATG proteinů expanduje. Postupně z něj vzniká dvoumembránový váček autofagozom, 

který obsahuje jednomembránová autofagická tělíska („autophagic bodies“) s cílovým 

substrátem (Marshall a Vierstra 2018). Ohledně zdrojových (mateřských) kompartmentů pro 

izolační membrány rostlinného fagoforu (a následně autofagozomu) se vedou spory. Zatím se 

předpokládá, že zdrojem membrán je nejčastěji ER a endocytické kompartmenty – nebo 

kontaktní místa ER-mitochondrie při mitofagii a ER-chloroplast při chlorofagii (Le Bars et al. 

2014; Zhuang et al. 2016). Vzniklé autofagozomy následně fúzují s vakuolou nebo v rámci 
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sekreční autofagie s PM či s MVB (tímto způsobem vznikají živočišné amfizomy, které 

následně fúzují s PM a sekretují substrát do apoplastu). 

Biogeneze autofagozomu probíhá v několika fázích – nejprve dochází k aktivaci 

příslušných ATG proteinů, pak k nukleaci, zakřivení zdrojové membrány a následně k expanzi 

a uzavření autofagozomu. Následuje zjednodušený popis jednotlivých kroků, které jsou 

znázorněny na obrázku 4: 

Prvotními regulátory vzniku autofagozomu jsou serin/threoninová kináza TOR (target 

of rapamycin) a ATG proteiny, které mohou být post-translačně modifikovány (např. 

fosforylovány, ubikvitinovány…), což při biogenezi autofagozomu ovlivňuje jejich funkce (Qi et 

al. 2020). TOR kináza funguje jako negativní regulátor autofagie v závislosti na metabolickém 

stavu buňky (Liu a Bassham 2010). Pokud nemá dojít k biogenezi autofagozomu, TOR kináza 

fosforyluje protein ATG13, čímž brání jeho vazbě s ATG1. Spuštění autofagie navíc blokují E3 

ubikvitin ligázy SINAT1/2, které spolu s proteiny TRAF1 umožňují degradaci proteinů ATG13 

a ATG6 ve 26S proteazomu. Má-li dojít ke vzniku autofagozomu, činnost TOR kinázy zablokuje 

kináza SnRK1 a může tak dojít k vazbě defosforylovaného ATG13 na ATG1. ATG1 je 

hyperfosforylováno a utváří spolu s proteiny ATG13, ATG11 a ATG101 heterotetramerní 

komplex. Na TRAF1 se naváže SINAT6 a proteiny ATG13 a ATG6 jsou tímto chráněny před 

proteazomální degradací. SnRK1 kináza má také schopnost fosforylovat přímo protein ATG6 

a podporuje tak druhý krok biogeneze autofagozomu – nukleaci. 

Při nukleaci se tvoří komplex proteinů (ATG6, ATG14, VPS34 a VPS15), který funguje 

jako fosfatidylinositol-3-kináza (PI3K) – produkuje membránový fosfolipid fosfatidylinositol-3-

fosfát (PI3P). Ve třetím kroku komplex proteinů ATG9, ATG2 a ATG18 označí zdrojovou 

membránu, ze které se bude tvořit fagofor. Finální expanzi a uzavření autofagozomu řídí 

komplex proteinů ATG8 (kovalentně vázaný na PE), SH3P2 (vázaný na PI3P), ATG6 a FREE1 

(Qi et al. 2020).  
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Obrázek 4 – Biogeneze autofagozomu 

Aby mohla probíhat biogeneze autofagozomu, musí dojít k inhibici TOR kinázy a k zabránění proteazomální 

degradace proteinů ATG13 a ATG6. Proteiny ATG1, ATG13, ATG11 a ATG101 vytvoří heterotetramerní komplex 

(1.Activation). Komplex PI3K, který se skládá z proteinů ATG6, ATG14, VSP34 a VSP15 produkuje PI3P 

(2.Nucleation). Komplex ATG9, ATG18 a ATG2 označí zdrojovou membránu, ze které se tvoří fagofor (3.Membrane 

donation). Pod vlivem komplexu ATG8, SH3P2, ATG6 a FREE1 dochází k zakřivení membrány a ke vzniku 

autofagozomu (4.Expansion&closure). Převzato z Qi et al. (2020). 
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4.3.2. Mikroautofagie 

Mikroautofagie se od makroautofagie liší způsobem dopravy nákladu do nitra vakuoly. 

Tonoplast se vchlipuje do vakuoly a pohltí materiál určený k degradaci přímo z cytoplazmy – 

nevzniká tedy žádný fagofor. I při tomto procesu se tvoří autofagická tělíska – jejich zdrojovou 

membránou je v tomto případě tonoplast (Sieńko et al. 2020). Zatím není jasné, jakým 

mechanismem je rostlinná mikroautofagie regulována. Potenciálními regulátory by mohly být 

ATG proteiny nebo komplex ESCRT, jako je tomu u kvasinek (Schäfer et al. 2020). 

Podobně jako makroautofagie, i mikroautofagie může být vůči svému nákladu 

selektivní i nespecifická (Sieńko et al. 2020). Prostřednictvím mikroautofagie jsou ve vakuole 

akumulovány pigmenty antokyany, dochází k vakuolární degradaci světlem poškozených 

chloroplastů a k degradaci cytoplazmatických proteinů a granulí v reakci na nedostatek 

sacharózy (Chanoca et al. 2015; Nakamura et al. 2018; Goto-Yamada et al. 2019). Při 

mikroautofagii antokyanových tělísek docházelo k zakřivení tonoplastu – tento proces byl 

nezávislý na ATG5, PI3K a t-SNARE proteinu VTI11, který se účastní váčkového transportu 

do vakuoly (Chanoca et al. 2015). Mikroautofagická degradace chloroplastů vyžadovala 

funkční proteiny ATG5 a ATG7 a byla spojená s kolokalizací cytoplazmatických kompartmentů 

s navázaným ATG8 (pravděpodobně se jednalo o autofagozomy) (Nakamura et al. 2018). Při 

nedostatku sacharózy docházelo v kořenových buňkách rostlin At k mikroautofagické 

degradaci komponentů cytoplazmy. Ztrátová mutace atg2, atg5 a atg7 měla za následek 

menší množství autofagických tělísek ve vakuole, přesto se však malé množství tvořilo. Za 

regulací mikroautofagie tedy pravděpodobně stojí ještě složitější mechanismus (Goto-Yamada 

et al. 2019). 

 

4.3.3. Mega-autofagie 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 4.2., mega-autofagie někdy bývá považována za jednu z drah 

UPS (Chung a Zeng 2017). Prasknutím tonoplastu se vakuolární enzymy vylévají do 

cytoplazmy a do apoplastu/BS, kde degradují veškerý materiál. Tonoplast je narušen 

vakuolárními hydrolázami, jejichž činnost je aktivována cysteinovou proteázou VPE (vacuolar 

processing enzyme), která je strukturně i funkčně podobná savčí kaspáze-1 (Hatsugai et al. 

2006). Mega-autofagie představuje závěrečné stádium rostlinné HR a je efektivní hlavně při 

obraně proti biotrofním mikrobům, které odřízne od zdroje živin (Hatsugai et al. 2009). 

Uplatňuje se ale také při fyziologickém vývoji rostlin – například při procesu xylogeneze topolu 

(Populus trichocarpa) (Wojciechowska et al. 2019).  
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4.4. Sekreční autofagie 

Při sekreční autofagii jsou proteiny a další komponenty cytoplazmy sekretovány do 

apoplastu/BS za účasti ATG proteinů. U rostlin se zatím jedná o málo prostudovaný fenomén 

– v současné době většina dostupných dat pochází ze savčích nebo kvasinkových buněk 

(Ponpuak et al. 2015). Jednou z možných analogií sekrečních autofagozomů u rostlin jsou 

EXO70E2 kompartmenty, které jsou podle původní hypotézy Wang et al. (2010) považovány 

za nový typ kompartmentu „EXPO“ bez vztahu k autofagii (více v kapitole 4.6.). 

Podle dosud získaných dat z živočišných a kvasinkových buněk jsou autofagicky 

sekretovány cytoplazmatické proteiny bez signální sekvence s extracelulární funkcí, 

proteinové agregáty, organely, kompartmenty, viry a bakterie (Ponpuak et al. 2015). Jedním 

z nejprostudovanějších autofagicky sekretovaných proteinů je savčí prozánětlivý cytokin IL-

1β, který je syntetizován v cytoplazmě makrofágů a monocytů jako neaktivní prekurzor 

(Rubartelli et al. 1990; Lopez-Castejon a Brough 2011). Při zánětu je IL-1β štěpen kaspázou-

1, čímž se aktivuje a následně je autofagicky sekretován za účasti proteinů ATG5, GRASP55 

a GTPázy Rab8a (Dupont et al. 2011). Rab8a u savců zprostředkovává také sekreční autofagii 

presynaptického proteinu α-synucleinu, který je exprimován v buňkách centrálního nervového 

systému. Změna konformace tohoto proteinu a jeho následná vnitrobuněčná akumulace je 

pravděpodobně jednou z příčin vzniku Parkinsonovy choroby (Ejlerskov et al. 2013). Jelikož 

Rab8b se uplatňuje při degradační autofagii (Pilli et al. 2012), Ponpuak et al. (2015) vznáší 

hypotézu, že rozdíl mezi sekreční a degradační autofagií u savců by mohl mimo jiné spočívat 

právě v zapojení různých izoforem Rab8 GTPáz. 

Sekreční autofagozomy savců nemusí vždy putovat přímo na PM, ale mohou napřed 

fúzovat s MVB – vytvoří se tak hybridní kompartment amfizom, který buď fúzuje s lyzozomem 

(proteiny naložené v intraluminálních váčcích jsou degradovány), nebo sekretuje proteiny na 

PM (Buratta et al. 2020). Podle Zhuang et al. (2015) v rostlinných buňkách také dochází k fúzi 

autofagozomů a MVB – přesnější popis a detaily tohoto mechanismu však chybí. 

V kvasinkách je v reakci na hladovění autofagicky sekretován protein ACB1 (acetyl-

coenzyme A binding protein). Jeho sekrece se účastní proteiny ATG, ESCRT, SNARE a GRH1 

(GRASP 65 homolog protein), který je asociovaný s cis-GA a s výstupními sekrečními místy 

na ER (Duran et al. 2010; Manjithaya et al. 2010). Při hladovění se GRH1 přesouvá na CUPS 

(compartment for unconventional protein secretion) – kompartment kvasinek, který se 

vyskytuje v blízkosti ER, vzniká fúzí pozdního GA a endozomů a jeho biogeneze je vyvolána 

nedostatkem glukózy (Cruz-Garcia et al. 2014). Podle hypotézy Bruns et al. (2011) je CUPS 

specifickým kompartmentem pro nekonvenční proteinovou sekreci a není spřízněný 

s autofagozomy. Autoři to vyvozují ze zjištění, že CUPS vznikaly nezávisle na působení 

rapamycinu (antibiotikum, které blokuje činnost TOR kinázy) a protein GRH1 (marker CUPS) 
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nekolokalizoval s APE1 (aminopeptidase 1), která je při hladovění transportována do vakuoly 

v degradačních autofagozomech. Bruns et al. (2011) na CUPS detekovali také ATG8 a ATG9 

proteiny (markery PAS a potenciálně také autofagozomů). Experiment Cruz-Garcia et al. 

(2014) však objasnil, že ATG8 a ATG9 se na CUPS vyskytovaly pouze přechodně. Jedna 

z možných interpretací CUPS kompartmentů podle Ponpuak et al. (2015) je, že by mohly 

fungovat jako zdrojový kompartment, ze kterého vznikají autofagozomy. CUPS by tak mohly 

představovat analogii k savčím omegazomům – kompartmentům, které se také vyskytují 

v těsné blízkosti ER a slouží jako zdrojové kompartmenty pro biogenezi zatím blíže 

nespecifikovaných typů autofagozomů (Axe et al. 2008). 

Sekreční autofagii proteinu ACB1 u kvasinek zprostředkovává t-SNARE SSO1, 

zatímco SNARE komplex s VAM7/VAM3, typický pro transport do vakuoly, se tohoto procesu 

neúčastnil – tento výsledek je v souladu s tvrzením, že ACB1 je při hladovění sekretován. 

Sekreční autofagie ACB1 se účastnily proteiny VPS23 (komponent ESCRT-I komplexu) a 

VPS4 (ATPáza, která recykluje komponenty ESCRT-III komplexu). Je proto možné, že 

sekreční autofagozomy které obsahují ACB1 nejdříve fúzují s MVB (podobně jako u savců), a 

teprve potom s PM (Duran et al. 2010). 

 

4.5. Komplex exocyst a jeho podjednotka EXO70B1 

Proteinový komplex exocyst zajišťuje poutání („tethering“) exocytovaného váčku k cílovému 

místu na PM a tím se účastní procesu buněčné polarizace. Následná fúze váčku s PM je 

zprostředkována SNARE proteiny. Komplex exocyst byl poprvé popsán u kvasinky 

(Saccharomyces cerevisiae) (TerBush et al. 1996). Skládá se z osmi proteinových 

podjednotek (SEC3, SEC5, SEC6, SEC8, SEC10, SEC15, EXO70 a EXO84) a v rámci 

eukaryot je evolučně konzervován (Koumandou et al. 2007). U kvasinek se podjednotky SEC3 

a EXO70 vážou na membránové fosfolipidy a tvoří na PM takzvaný „landmark“ – místo pro 

vazbu dalších podjednotek exocystu, které se nachází na sekretovaném váčku (Zhang et al. 

2008; He et al. 2007). Ke složení komplexu exocyst tedy pravděpodobně dochází až u PM, 

když se podjednotky exocystu na váčku navážou na SEC3/EXO70 asociované s PM (Boyd et 

al. 2004). Pečenková et al. (2020) objevili, že v rostlinách At některé paralogy EXO70 obsahují 

motivy, které interagují s lipidy. Je tedy pravděpodobné, že i u rostlin mohou některé paralogy 

EXO70 tvořit „landmarky“ na PM. U kvasinek je činnost exocystu regulována malými RHO 

GTPázami (Robinson et al. 1999) – tento aspekt je však u rostlin zatím málo prozkoumaný. 

Podjednotka exocystu EXO70 je velice evolučně rozrůzněná – v genomu modelové 

rostliny At je kódováno 23 jejích paralogů (Cvrčková et al. 2012). Z toho vyplývá, že u 

suchozemských rostlin se nevyskytuje pouze jedna univerzální forma exocystu, ale mnoho 

různých variant. Jedním z možných vysvětlení, proč došlo k tak velké diverzifikaci je, že 
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jednotlivé formy exocystu umožňují transport do rozdílných membránových domén (Sekereš 

et al. 2017). Činnost exocystu je regulována mimo jiné také cílenou proteazomální či 

autofagickou degradací některých paralogů EXO70 (Stegmann et al. 2012; Ji et al. 2020). 

Jakmile je paralog EXO70 určitého komplexu exocyst degradován, daný komplex může 

interagovat s jinými paralogy EXO70 a plnit funkci v dalších sekrečních dráhách (Žárský et al. 

2013). 

EXO70 se u suchozemských rostlin (Embryophyta) rozděluje do tří podrodin – 

EXO70.1, EXO70.2 a EXO70.3. Do EXO70.2 patří šest podskupin proteinů (a jejich varianty), 

které se často účastní sekrece při rostlinných imunitních reakcích a také autofagie. Do této 

podrodiny patří také proteiny EXO70B1 a EXO70E2 (Žárský et al. 2019), kterými se tato práce 

blíže zabývá. 

EXO70B1 se účastní autofagického (GA nezávislého) transportu sekundárních 

metabolitů antokyanů do vakuoly – interaguje s podjednotkami exocystu SEC5 a EXO84 a 

kolokalizuje s autofagickým proteinem ATG8f. Mutanti exo70B1 byli citlivější na stres (zejména 

na nedostatek dusíku) a transportovali do vakuoly méně antokyanů než kontrolní rostliny (WT). 

Na listech těchto mutantů se objevovalo poškození (léze) jako projev HR v důsledku 

hyperakumulace SA (Kulich et al. 2013). Díky hyperakumulaci SA byly mutantní rostliny 

odolnější vůči biotrofním mikrobům, ale jejich celkové fitness bylo snížené (Stegmann et al. 

2013; Zhao et al. 2015). Kromě výše zmíněného transportu závislého na EXO70B1 se 

antokyany transportují do vakuoly také prostřednictvím tubulárních struktur, které by 

potenciálně mohly představovat typ mikroautofagie (Kulich a Žárský 2014). 

HR v mutantech exo70B1 je způsobena aktivací cytoplazmatického imunitního 

proteinu TN2, který se na EXO70B1 přímo váže. Byla navržena hypotéza, že TN2 hlídá změny 

EXO70B1 a po působení mikrobiálního efektoru spustí signalizační kaskádu, která aktivuje 

rostlinnou imunitu (funguje tedy jako „guard“ protein) (Zhao et al. 2015). Pro spuštění této 

kaskády je důležitá vápníková kináza CPK5, která se váže na TN2 (Liu et al. 2017). Ukázalo 

se, že EXO70B1 je cílem efektoru AvrPtoB bakterie Pst, který EXO70B1 ubikvitinuje a umožní 

jeho degradaci ve 26S proteazomu. Tím se v rostlinách aktivuje imunitní odpověď závislá na 

TN2 signalizaci (Wang et al. 2019). 

EXO70B1 se váže na NOI doménu proteinu RIN4, který EXO70B1 distribuuje k PM. 

Pro distribuci je důležité, aby byl RIN4 nepoškozený – když byl RIN4 rozštěpen proteázou 

AvrRpt2 bakterie Pseudomonas syringae, nevázal se na EXO70B1 a docházelo k uvolnění 

EXO70B1 i RIN4 z oblasti PM (Sabol et al. 2017).  

Nedávná studie Wang et al. (2020) ukázala, že protein EXO70B1 se váže na 

podjednotku exocystu EXO70B2, která je jeho blízkým homologem. Obě podjednotky se vážou 

na receptor FLS2 (zmiňovaný v kapitole 2.1.1.) a společně zajišťují jeho distribuci na PM. U 

exo70B1-3 mutantů (se ztrátovou mutací EXO70B1) byla distribuce FLS2 na PM výrazně 
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snížená a imunitní odpověď rostliny po vystavení flg22 byla potlačená – mutanti oproti 

kontrolním rostlinám (WT) více rostli, produkovali méně ROS a vykazovali sníženou depozici 

kalózy. Bylo zjištěno, že tyto projevy u exo70B1-3 mutantů jsou nezávislé na TN2 signalizaci. 

EXO70B1 i EXO70B2 interagují s proteinem SNAP33, který je součástí specifického SNARE 

komplexu (více v kapitole 4.8.) (Zhao et al. 2015; Pečenková et al. 2011). Autoři Wang et al. 

(2020) usuzují, že transport FLS2 na PM zprostředkovaný EXO70B1 je nezávislý na 

přítomnosti syntaxinu SYP121. 

Kromě imunitních funkcí hraje EXO70B1 také roli při zavírání a otevírání průduchů a 

tím pomáhá regulovat vodní režim rostliny (Seo et al. 2016; Hong et al. 2016). 

 

4.6. Hypotéza „EXPO“ kompartmentu a podjednotka komplexu 

exocyst EXO70E2 

Proteinová podjednotka komplexu exocyst EXO70E2 patří do podrodiny proteinů EXO70.2 

(Žárský et al. 2019). Podle původní studie Wang et al. (2010) představuje EXO70E2 

v rostlinných buňkách marker samostatného kompartmentu, který autoři nazvali „EXPO“. 

„EXPO“ je podle hypotézy autorů dvoumembránový cytoplazmatický váček, na kterém se 

EXO70E2 vyskytuje jak na vnější, tak na vnitřní membráně. Vnější membrána tohoto váčku 

fúzuje s PM a vnitřní jednomembránový váček se uvolňuje do apoplastu/BS, kde praská 

(pravděpodobně důsledkem rozdílné osmolarity). Tímto způsobem je do apoplastu/BS 

sekretován protein SAMS2 (S-adenosylmethionin syntetáza 2), který nemá signální sekvenci 

a také EXO70E2 (Wang et al. 2010). 

V experimentech Wang et al. (2010) „EXPO“ nekolokalizovalo s markery buněčných 

kompartmentů typických pro konvenční proteinovou sekreci (GA, MVB a vakuola) a jeho 

množství v cytoplazmě nebylo při hladovění (nedostatku uhlíku) zvýšeno. EXO70E2 navíc 

nekolokalizoval s proteinem ATG8e a na základě toho autoři usoudili, že „EXPO“ je 

samostatný kompartment, který nemá nic společného s autofagozomy. Lin et al. (2015) ve své 

práci potvrdil, že v rostlinách pěstovaných za kontrolních podmínek proteiny EXO70E2, 

ATG8e a ATG8f v cytoplazmě nekolokalizují. Po indukci autofagie však všechny tyto proteiny 

kolokalizovaly uvnitř vakuoly. Dále bylo objeveno, že EXO70E2 se váže na selektivní 

autofagický receptor NBR1,  kolokalizuje s ATG8-pozitivními autofagozomy a je degradován 

ve vakuole (Ji et al. 2020). 

Podle výsledků Ding et al. (2014) zvýšená exprese EXO70E2 zvyšuje počet „EXPO“ 

kompartmentů v rostlinných buňkách a v savčích buňkách podněcuje biogenezi váčků, které 

„EXPO“ připomínají. V laboratoři prof. Žárského byly tyto kompartmenty také pozorovány (před 

rokem 2010) a doktor Matyáš Fendrych je při práci na svém doktorátu nazval „UFO“ 

(unidentified fluorescent object). V současné době jsou „EXPO“ komparmenty problematickou 
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záležitostí, protože většina doposud publikovaných dat byla získána za použití promotoru 35S, 

který proteiny přechodně zvýšeně exprimuje. Je obecně známo, že přechodně zvýšená 

exprese proteinů může v buňkách vést k biogenezi nových (umělých) buněčných struktur – 

jako tomu bylo například v experimentu Gong et al. (1996), kdy zvýšená exprese integrálních 

membránových proteinů způsobovala zipování membrán ER a vznik vícemembránových 

artefaktů. Zatímco Wang et al. (2010) pozoroval 35Sp:EXO70E2-GFP „EXPO“ kompartmenty 

v řadě buněčných typů (včetně kořenových vlásků a pylových zrn), při pozorování stabilních 

mutantů pod přirozeným promotorem EXO70E2p:GFP-EXO70E2 nedocházelo ke vzniku 

kompartmentů „EXPO“. Publikované „EXPO“ nebylo zpozorováno v žádném buněčném typu 

s výjimkou ojedinělých teček v kořenové čepičce (osobní sdělení a nepublikovaná data doktor 

Ivan Kulich a doktor Peter Sabol). Podle hypotézy vědců z Laboratoře buněčné morfogeneze 

rostlin (doc. Cvrčková/prof. Žárský, PřFUK) by EXO70E2 kompartmenty mohly představovat 

sekreční autofagozomy, které sekretují proteiny do apoplastu/BS. Tato dráha by tak analogicky 

k situaci u savců a kvasinek mohla představovat jednu z drah rostlinné UPS (Žárský et al. 

2019). 

Bylo zjištěno, že EXO70E2 se váže na C-NOI doménu proteinu RIN4 (stejně jako 

EXO70B1, EXO70E1 a EXO70F1) a při detekci flg22 se účastní sekrece kalózy do obranné 

papily. Efektor AvrRpm1 bakterie Pseudomonas syringae způsobuje fosforylaci RIN4, což 

vede k inhibici vazby uvedených EXO70 paralogů a k zablokování sekrece kalózy 

zprostředkované komplexem exocyst s podjednotkami EXO70B1 a EXO70E2. Tento 

experiment tak potvrzuje důležitou roli proteinů EXO70B1 a EXO70E2 v rostlinné imunitě 

(Redditt et al. 2019). Podle nedávné studie Wu et al. (2021) RIN4 distribuuje EXO70E2 k PM, 

což vede ke zvýšené sekreci EXO70E2 pozitivních váčků. RIN4 zároveň množství EXO70E2 

negativně reguluje – mechanismus a význam tohoto procesu však zatím nebyl objasněn (Wu 

et al. 2021). 

 

4.7. Penetrační imunita – PEN 1, 2, 3 

Geny PEN 1, 2, 3 hrají důležitou roli při obraně rostliny proti průniku mikrobů pod BS. Jejich 

mutace vedou ke snížené míře HR po rozeznání mikrobiálních efektorů a k narušení tvorby 

obranných papil (Johansson et al. 2014; Assaad et al. 2004). Proteiny kódované PEN geny 

operují při obraně rostlin ve dvou samostatných dráhách. PEN1 kóduje t/Q-SNARE protein 

PEN1 (jinak také SYP121 – syntaxin of plants). PEN1 spolu s dalšími proteiny tvoří SNARE 

komplex (podrobněji v kapitole 4.8.), který se účastní sekrece obranných komponent do papily 

při napadení fytopatogenními houbami (Kwon et al. 2008).  

Dráha proteinů PEN2 a PEN3 je spojená s metabolismem a sekrecí rostlinných 

sekundárních metabolitů, které mají antimikrobiální účinky. PEN2 kóduje peroxizomální enzym 
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myrosinázu (PEN2), která se v apoplastu/BS účastní metabolismu indolglukosinolátů, jejichž 

hydrolýza po detekci flg22 aktivuje depozici kalózy do papily (Bednarek et al. 2009; Clay et al. 

2009). PEN3 kóduje transmembránový ABC transportér PDR8 (PEN3), který se houbovém 

napadení akumuluje na PM v blízkosti apresorií a haustorií a za spotřeby ATP přenáší do 

apoplastu/BS antimikrobiální látky. Mutanti pen3 měli zvýšenou hladinu SA a byli více odolní 

vůči padlí Erysiphe cichoracearum (obligátní biotrof) než kontrolní rostliny (WT). Zvýšená 

hladina SA byla pravděpodobně důsledek akumulace substrátu ABC-transportéru PDR8 v 

cytoplazmě, jehož transport byl u pen3 mutantů snížený (Stein et al. 2006). Autoři studie Stein 

et al. (2006) navrhli model, podle kterého proteiny PEN2 a PEN3 při rostlinné imunitní odpovědi 

kooperují – myrosináza by mohla být do apoplastu transportována právě prostřednictvím 

PDR8. Data, která by tento model potvrdila nebo vyvrátila, však zatím chybí (Stein et al. 2006). 

Proteiny PEN1 a PEN3 se kromě antimikrobiální obrany uplatňují také při toleranci vůči 

abiotickému stresu. PEN1 přispívá mimo jiné k normální funkci svěracích buněk průduchů díky 

regulaci K+ iontových kanálů a spolu se syntaxinem SYP61 reguluje distribuci aquaporinu 

PIP2;7 na PM (Eisenach et al. 2012; Hachez et al. 2014). PEN3 pomáhá udržovat buněčnou 

homeostázu díky transportu těžkých kovů do apoplastu/BS (Kim et al. 2007). 

 

4.8. SYP121 – možnost nekonvenční sekrece 

PEN1 (SYP121) je membránově integrovaný t/Qa-SNARE protein. V rostlinách At tvoří 

SYP121 spolu s adaptorovým proteinem SNAP33 a váčkovými proteiny VAMP721/722 

SNARE komplex (obrázek 5), který se účastní sekrece obranných látek do apoplastu/BS a 

tvorby kalózové papily při napadení fytopatogenními houbami. Při obraně proti bakterii 

Pseudomonas syringae však tento SNARE komplex účinný nebyl (Kwon et al. 2008). V 

Nicotiana benthamiana se na obraně proti zmíněné bakterii podílí syntaxin NbSYP132, který 

mimo jiné zajišťuje také sekreci PR1 proteinu (Kalde et al. 2007). Jelikož podle Yun et al. 

(2013) AtSYP132 i AtSYP121 interagují s AtVAMP721/722, autoři review Kwon et al. (2020) 

vznesli hypotézu, že proteiny VAMP721/722 a SNAP33 jsou společné pro více sekrečních 

drah a rostliny využívají různé typy Qa-SNARE proteinů podle toho, jaký patogenní 

organismus na ně útočí.  
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Obrázek 5 – SNARE komplex se SYP121  Arabidopsis 

thaliana 

SNARE proteiny dělíme do dvou skupin podle centrální 

aminokyseliny v interakčním motivu: v/R(Arg)-SNARE na 

membráně váčku a t/Q(Gln)-SNARE na cílové membráně. Q-

SNARE se dále rozděluje na Qa, Qb a Qc. Při obraně proti 

fytopatogenním houbám je v Arabidopsis thaliana fúze váčků 

s cílovou membránou zprostředkována SNARE komplexem, 

který se skládá z proteinů SYP121 (Qa), SNAP33 (Qb) a 

VAMP721/722 (R). Převzato z Kwon et al. (2020). 

 

 

Mutanti pen1-1 (se ztrátou funkce SYP121) jsou oproti kontrolním rostlinám (WT) 

daleko náchylnější k průniku haustorií rzi Blumeria graminis f.sp. hordei (Bgh) pod BS (Collins 

et al. 2003). Větší náchylnost je způsobena opožděnou tvorbou kalózové papily – chvilkově 

opožděná sekrece kalózy stačí k tomu, aby se rostlinná obrana snížila a infekce se rozšířila 

(Assaad et al. 2004). U mutantů pen1-1 může nefunkční SYP121 do určité míry zastoupit Qa-

SNARE syntaxin SYP122, který je k SYP121 homologický (Assaad et al. 2004). Stále však 

existují proteiny, jejich sekrece je striktně vázána na přítomnost SYP121 a neschopnost jejich 

depozice (zejména těch, které modifikují BS) může mít opět za následek sníženou obranu 

rostliny při průniku mikrobů pod BS (Waghmare et al. 2018).  

Kromě toho, že se SYP121 nachází na PM v oblasti papily, byl také objeven v samotné 

papile, kam je dopravován v exozomech nekonvenčním způsobem (fúzí MVB s PM) (Meyer et 

al. 2009). Zde však zřejmě nemá na papilu žádný funkční vliv (Nielsen a Thordal-Christensen 

2013). Sekrece SYP121 do papily je zprostředkována AFR-GEF výměnných faktorem GNOM, 

který umožňuje pučení váčků na membránách (Nielsen et al. 2012). Podle Naramoto et al. 

(2014) se GNOM nachází na krajích středních cisteren GA a ovlivňuje činnost a strukturu 

TGN/EE, které u rostlin pravděpodobně plní funkci RE. GNOM byl v menším množství 

lokalizován také v blízkosti PM, kde se účastní endocytózy a recyklace proteinů (primárně byly 

zkoumány auxinové PIN přenašeče) (Naramoto et al. 2010). Činnost GNOMu lze zablokovat 

působením BFA, což způsobuje (mimo jiné) absenci SYP121 v papile, opožděnou depozici 

kalózy a opět zvýšenou náchylnost rostliny k průniku Bgh pod BS (Nielsen et al. 2012). 

SYP121 byl objeven také na TGN/EE, kde by se mohl nacházet nejen při sekreci, také jako 

přijatý endocytovaný materiál (Reichardt et al. 2011). Model sekreční a recyklační dráhy 

SYP121 je znázorněn na obrázku 6. 
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Obrázek 6 – Model sekrece závislé na syntaxinu PEN1 (SYP121) 

Rostlinnou buňku napadá houba Bgh a tvoří se obranná kalózová papila. SYP121 (a potenciálně také jeho homolog 

SYP122) zprostředkovávají fúzi MVB s PM (UPS) a uvolnění intraluminálních váčků do apoplastické oblasti papily. 

SYP121 se nachází také na TGN/EE při sekreci a také jako přijatý endocytovaný materiál (Reichardt et al., 2011). 

AFR-GEF výměnný faktor GNOM reguluje recyklaci proteinů (včetně SYP121) na PM – jeho činnost lze zablokovat 

působením BFA. Kromě fúze MVB s PM, která je považována za hlavní UPS komponent papily, není zatím 

vyloučena ani přímá sekrece z TGN/EE. Převzato z Nielsen a Thordal-Christensen (2013). 

 

Kromě výše popsaného SNARE komplexu (SYP121-SNAP33-VAMP721/722) tvoří 

SYP121 také SNARE komplex s proteinem VAMP727 lokalizovaným na MVB. Vazbu SYP121 

a VAMP727 reguluje Rab5 GTPáza ARA6. Tato sekreční dráha je pravděpodobně nezávislá 

na GNOMu, protože působení BFA nemělo na činnost ARA6 žádný vliv (Ebine et al. 2011). 

Souvislost sekrece závislé na SYP121 a proteinovém komplexu exocyst je v současné 

době předmětem intenzivního výzkumu. Prvním možným kandidátem pro interakci se SYP121 

byla podjednotka exocystu EXO70B2, která interaguje se SNAP33 (interakčním partnerem 

SYP121). Mutanti exo70B2 byli oproti kontrolním rostlinám (WT) zvýšeně citliví vůči průniku 

bakterie Pseudomonas syringae pv. maculicola pod BS a při napadení Bgh měli poškozenou 

tvorbu obranné papily – v místě napadení docházelo k akumulaci exozomů, které nemohly 

fúzovat s PM (takzvané „vezikulární haló“) (Pečenková et al. 2011). Ortmannová et al. (2021) 

potvrdili, že komplex exocyst s podjednotkou EXO70B2 zajišťuje sekreci kalózy a tvorbu 

obranné papily v kontextu se sekrecí zprostředkovanou SYP121. Bylo zjištěno, že proteiny 

SYP121 a EXO70B2 při napadení Bgh kolokalizují na PM v oblasti papily. Dvojitý mutant 

exo70B2/syp121 vykazoval sníženou a opožděnou sekreci kalózy do papily, zvýšenou hladinu 

SA a byl citlivý k průniku mikrobů pod BS. Z toho vyplývá, že podjednotka komplexu exocyst 

EXO70B2 má důležitou roli v sekreční imunitě rostlin (Ortmannová et al. 2021). 
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Další studovanou podjednotkou exocystu v souvislosti se sekrecí zprostředkovanou 

SYP121 byla EXO70A1, která má četné funkce ve fyziologickém vývoji rostlin – shrnuto v 

Žárský et al. (2019). Bylo zjištěno, že EXO70A1 se váže jak na R-SNARE VAMP721, tak na 

Qa-SNARE SYP121 a spolu s tímto SNARE komplexem zprostředkovává v rámci komplexu 

exocyst sekreci proteinů do apoplastu/BS (Larson et al. 2020). 
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5. Závěr 

Cílem této práce bylo poukázat na důležitost sekrece a autofagie v rostlinných buňkách při 

obraně proti mikrobům, a stručně nastínit funkce několika vybraných proteinů, které v rostlinné 

imunitě hrají klíčovou roli. 

Polarizovaná sekrece antimikrobiálních proteinů a tvorba kalózové papily představuje 

efektivní obrannou strategii rostlin při mikrobiálním napadení. V práci byla stručně popsaná 

konvenční sekrece proteinů a také sekrece nekonvenční, jejíž mechanismy jsou prozkoumány 

méně.  

Degradační autofagie je pro rostlinnou obranu velmi důležitá – udržuje buněčnou 

homeostázu, reguluje fytohormonální signalizaci (kontroluje hladiny SA, JA/ET v cytoplazmě), 

má antimikrobiální funkce a odstraňuje části některých virů. Zajišťuje jak přežití, tak smrt 

rostlinných buněk v závislosti na typu mikroba (biotrof, nekrotrof, hemi-biotrof), který na rostlinu 

útočí. Mikrobi s autofagií manipulují prostřednictvím efektorů – hlubší porozumění těmto 

mechanismům by mohlo být v praxi přínosné zejména pro zemědělství (například omezení 

používání pesticidů). Z dostupných poznatků vyplývá, že degradační autofagie je složitě 

regulovaný proces, který vyžaduje další zkoumání. 

Práce dále pojednávala o sekreční autofagii, která je zatím u rostlin málo prozkoumaná. 

Stručně byly shrnuty poznatky o autofagické sekreci několika vybraných proteinů u savců a 

kvasinek. Je pravděpodobné, že u rostlin se sekreční autofagie také vyskytuje za účasti 

podjednotky exocystu EXO70E2. Sekreční autofagie vyžaduje další zkoumání jak u kvasinek 

a savců, tak u rostlin. Stále není jasné, jak se od sebe na molekulární úrovni liší sekreční a 

degradační autofagozomy a jaký je přesný význam kvasinkových CUPS a savčích 

omegazomů – zda například tyto kompartmenty neslouží preferenčně k biogenezi pouze 

určitého typu autofagozomu (degradačního nebo sekrečního). 

Fúzi váčků s cílovou membránou zajišťují proteinové komplexy exocyst a SNARE. 

Práce se blíže soustředila na dvě podjednotky exocystu EXO70B1 a EXO70E2, které mají 

funkce v rostlinné imunitě. EXO70B1 se účastní autofagického transportu antokyanů do 

vakuoly, sekrece kalózy a transportu imunitního receptoru FLS2 na PM. Druhou popisovanou 

podjednotkou exocystu byla EXO70E2, která bývá v literatuře často chybně interpretována 

jako marker samostatného kompartmentu „EXPO“. Podle nedávno publikovaných výsledků se 

tato podjednotka exocystu také účastní sekrece kalózy. Funkce EXO70E2 je třeba upřesnit 

hlavně ve vztahu k autofagii – tato podjednotka exocystu by potenciálně mohla představovat 

součást rostlinných sekrečních autofagozomů. 

PEN proteiny zajišťují obranu rostliny při průniku mikrobů pod BS. Zdůrazněný byl 

především význam syntaxinu PEN1 (SYP121), který spolu s dalšími proteiny tvoří SNARE 

komplex u PM a zajišťuje sekreci obranných proteinů a kalózy do apoplastu/BS při houbovém 
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napadení. SYP121 se vyskytuje také v papile, kam je dopravován nekonvenční sekrecí a po 

endocytóze také na TGN/EE. V práci byla zmíněna provázanost sekrece zprostředkované 

SNARE komplexem se SYP121 a komplexu exocyst (s podjednotkami EXO70B2 a 

EXO70A1). V budoucnu by mohlo být zajímavé prozkoumat interakce SYP121-SNAP33-

VAMP721/722 SNARE komplexu a dalších paralogů EXO70 – zejména těch, které mají 

imunitní funkce (například EXO70E2). 
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