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Abstrakt

Rostliny, stejně jako všechny živé organismy, reagují na změny prostředí, v němž žijí a jsou 

nuceny se vyrovnávat s nebezpečím, které z tohoto prostředí přichází. Jako reakce na toto nebezpečí 

se u rostlin vyvinul systém, reagující na stresové podněty přicházející z okolního prostředí i 

z prostředí uvnitř rostliny. Signalizace v tomto systému je zprostředkována řadou fytohormonů, 

mezi něž patří např. kyselina salicylová, kyselina jasmonová, kyselina abscisová, ethylen a auxiny.

Výsledkem signalizace fytohormonů je transkripce specifických genů. Do této signalizace je 

zapojen také fosfolipidový signální systém, kde ústřední roli vykonávají fosfolipasy. Tyto enzymy 

katalyzují hydrolýzu fosfolipidů, které jsou součástí buněčných membrán a produkty reakce mohou 

působit jako signální molekuly. 

V této práci jsme studovali možné zapojení isoformy fosfolipasy Dβ (PLDβ) do signálních 

drah rostlinných hormonů pomocí rostlin Arabidopsis thaliana nesoucích mutace v obou genech 

kódujících fosfolipasu Dβ, PLDβ1 a PLDβ2. Nejdříve jsme ověřili, že v mutantech nedochází 

k transkripci mRNA genů pro fosfolipasu Dβ, detekovatelných u rostlin divokého typu. V druhém 

kroku jsme porovnávali reakce mutantů a rostlin divokého typu na mechanické poškození, infekci 

patogenem a působení fytohormonů přidaných do kultivačního média. Reakce na mechanické 

poškození jsme sledovali pomocí analýzy exprese markerových genů BAP1 a LOX2. Mezi oběma 

genotypy nebyl pozorován rozdíl v expresi, proto se domníváme, že fosfolipasa Dβ není zapojena 

do signalizace mechanického poškození. Stejně tak jsme nezjistili žádné významné rozdíly 

způsobené mutacemi pldβ1 a pldβ2 v rezistenci rostlin k infekci bakterií Pseudomonas syringae pv. 

tomato. Metodou kultivace klíčních rostlin in vitro na ztuženém médiu s obsahem fytohormonů 

jsme zjišťovali vliv těchto hormonů na inhibici růstu kořene u rostlin divokého typu a dvojitých 

mutantů. Drobné rozdíly v délce kořene mezi rostlinami divokého typu a dvojitými mutanty jsme 

zjistili při použití methylesteru kyseliny jasmonové, kyseliny salicylové, 

aminocyklopropankarboxylové kyseliny a indolyl-3-octové kyseliny a abscisové kyseliny. 

Nejvýraznější z těchto rozdílů byl zjištěn při použití kyseliny abscisové. U klíčních rostlin jsme dále 

analyzovali genovou expresi markerových genů po přidání kyseliny salicylové a methylesteru 

kyseliny jasmonové do tekutého živného média. Ani zde jsme nezaznamenali žádné významné 

rozdíly.

Je možné, že PLDβ není zapojena do žádného z námi sledovaných procesů nebo může být její 

funkce v mutantních rostlinách nahrazena isoformou PLDγ, jež má podobné biochemické 

vlastnosti.



Abstract

Plants, as well as all other living organisms, have to react to environmental changes and are 

forced to put up with the danger that comes from their environment. As a response to this danger, a 

sophisticated defense system, which moderates responses to stress cues, comes from the outside as 

well as created inside the plant itself, has evolved in plants. The signaling in this system is mediated 

by a number of phytohormones, which include salicylic acid, jasmonic acid, abscisic acid, ethylen 

and auxins. The phytohormone signaling results in a transcription of specific genes. One of the 

essential components of this signaling network is the phospholipid signaling system, where 

enzymes called phospholipases play a major role. These enzymes catalyze the hydrolysis of 

phospholipids, which are part of cellular membranes and products of the hydrolysis can act as signal 

transferring molecules.

In this thesis we studied the potential engagement of phospholipase Dβ isoform into signaling 

pathways, using an Arabidopsis thaliana mutant plant with mutations in both genes coding 

phospholipase Dβ. Firstly, we verified that wild type phospholipase Dβ mRNA is not being 

transcribed in the mutant plants. Subsequently, we compared mutant and wild type plants’ reactions 

to mechanical wounding, pathogen infection and phytohormone sensitivity. Mechanical wounding 

reactions were studied by the marker gene BAP1 and LOX2 expression analysis. 

Since no difference between the two genotypes was observed, we presume that PLDβ was not 

involved in the mechanical wounding signal transduction. Either there was no effect, or we did not 

register it. We did not register any differences in Pseudomonas syringae pv. tomato infection. Using 

the method of in vitro plantlets cultivated in solidified medium containing phytohormones, we 

analyzed the effect of the used phytohormone on root growth inhibition of both genotypes. We 

observed slight differences in root growth between wild type plants and doublemutants while using 

methyljasmonate, salicylic acid, aminocyclopropancarboxylic acid and indolyl-3-acetic acid and 

abscisic acid. The biggest of these differences was observed when using abscisic acid. Next, we 

analyzed salicylic acid- and jasmonate-responsive gene expression in plantlets grown in liquid 

medium with forementioned phytohormones. 

In neither of these tests were there differences registered. It is possible that PLDβ is not 

involved in any of the processes we studied or that its function in mutant plants can be fully 

substituted by biochemically similar PLDγ.
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1. Seznam použitých zkratek

ABA Kyselina abscisová

ABI1 Abscisic acid insensitive 1

ACC 1-aminocyklopropan-1-karboxylová kyselina

ACS ACC-synthasa

AdoMet S-adenosyl-methionin

AFB Auxin singaling F-box protein

AGC
cAMP-dependent protein kinase A/cGMP-dependent protein kinase G/
protein kinase C

AtCP Arabidopsis capping protein

AUX/IAA Auxin/indole-3-acetic acid protein

BAP1 Bon 1-associated protein 1

COI1 Coronatine insensitive 1

CTR1 Constitutive triple response 1

DAG Diacylglycerol

EIL1 EIN like 1

EIL2 EIN like 2

EIN2 Ethylene insensitive 2

EIN3 Ethylene insensitive 3

ERF1 Ethylene response factor 1

ET Ethylen

ETR1 Ethylene response 1

IP3 Inostioltrisfosfát

JA Kyselina jasmonová

JA-Ile Jasmonoylisoleucin

JAZ Jasmonate ZIM-domain

LOX2 Lipoxygenase 2

LRR Leucin-rich repeat

MeJA Methylester kyseliny jasmonové

MTA 5-methylthioadenosin

NAE N-acylethanolamin 

NAPE N-acylethanolamin fosfolipid

NaSA Salicylát sodný

NB-LRR Nucleotid binding–leucin rich repeats

NPR1 Nonexpressor of pathogenesis related genes 1

NPR3 Nonexpressor of pathogenesis related genes 3

NPR4 Nonexpressor of pathogenesis related genes 4

PC Fosfatidylcholin

PDF1.2 Plant defensin 

PDK1 Fosfoinositiddependentní proteinkinasa 1

PE Fosfatidylethanolamin

PEPC Fosfoenolpyruvátkarboxylasa

PG Fosfatidylglycerol



3

PH Pleckstrin homology doména

PI(4,5)P2 Fosfatidylinositol-4,5-bisfosfát

PLA1 Fosfolipasa A1

PLA2 Fosfolipasa A2

PLC Fosfolipasa C

PLD Fosfolipasa D

PP2C 2 C protein fosfatasa

PR1 Pathogenesis related protein

PX Phox homology doména

PYR/PYL/RCAR 
Pyrabactin resistance 1/ Pyrabactin resistance 1-like /
Regulatory component of ABA receptor

RCN1 Roots curl in naphthylphthalamic acid1

SA Kyselina salicylová

SAR System acquired resistance

SCF Skp, Cullin, F-box containing complex

SnRK2 Snf1-related protein kinase

TAA Trypthophan aminotransferase

TIR1 Transport inhibitor response 1

VSP2 Vegetative storage protein
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2. Úvod

Rostliny se liší od většiny ostatních vyspělých organismů především přisedlým způsobem 

života. Ten značně omezuje možnosti reakce na vnější podněty, proto se může zdát, že rostliny na 

většinu podnětů nijak nereagují. Opak je ale pravdou, právě kvůli skutečnosti, že ze svého 

stanoviště nemohou utéct, rostliny vyvinuly účinný systém signálních a obranných reakcí. 

Úspěšnost tohoto systému je očividná, neboť rostliny jsou neustále vystaveny nepříznivým 

podmínkám v podobě nedostatku vody a živin či útoku patogenních organismů, a přesto jen malá 

část těmto stresorům podlehne.

Studium rostlinných obranných reakcí přináší cenné informace, které mohou být aplikovány 

v zemědělské výrobě. Znalost interakce rostlin a jejich patogenů může vést k vytvoření plodin se 

zvýšenou odolností a ke snížení ztrát zemědělské produkce.

2.1 Aktivní obranné mechanismy rostlin proti patogenům a škůdcům

2.1.1 IMUNITNÍ SYSTÉM ROSTLIN

Rostlinnou imunitou jsou obecně označeny aktivní obranné reakce rostliny. Tato neadaptivní 

imunita rostlin je tvořena dvěma hlavními složkami, které se liší způsobem rozpoznávání patogenů. 

První je založena na rozpoznání molekulárních vzorů, typických pro mikroorganismy, pomocí 

transmembránových receptorů1,2. Příkladem takto rozeznávaného vzoru je flagelin nebo bakteriální 

elongační faktor EF-Tu3. V první fázi může imunitní reakce, spuštěná těmito molekulárními vzory, 

zadržet infekci. V další fázi mikroorganismus pro překonání takto vytvořené rezistence uvolňuje 

efektory, které potlačují odolnost rostliny. Tato schopnost odlišuje patogeny od ostatních 

mikroorganismů. Proti efektorům působí druhá složka imunitního systému založená na 

specifických genech rezistence (R genes). Tyto geny kódují cytosolické receptory, tzv. NB-LRR 

proteiny (Nucleotid binding–leucin rich repeats proteins), které přímo nebo nepřímo rozeznávají 

efektory vyvolávající náchylnost. Tato sekundární imunitní odpověď se označuje jako efektorem 

vyvolaná imunita. Tato imunitní odpověď je rychlejší a silnější než obranné reakce vyvolané 

transmembránovými receptory a může vést až k hypersenzitivní reakci, jejímž důsledkem je 

programovaná buněčná smrt v infikovaném místě.2 Podobně jako je tomu u imunitního systému

živočichů, jsou vlivem přírodního výběru u patogenů modifikovány geny pro efektory, tak aby

unikly rozpoznání. Rostliny na to odpovídají modifikací R genů pro opětovné spuštění reakce na 

efektor. Rostlinný obranný systém tedy pod tlakem evolučních mechanismů prochází stálým 

vývojem.
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2.1.2 PŘENOS SIGNÁLU V NAPADENÉ BUŇCE

Po rozeznání patogena R proteinovým receptorem dochází nejdříve k výtoku vápenatých 

iontů z buňky a alkalizaci mezibuněčného prostoru, aktivaci proteinkinas, produkci reaktivních 

forem kyslíku a oxidu dusnatého a transkripčním změnám4. Změny, které v buňce nastávají po 

napadení patogenem byly studovány s použitím specifických i nespecifických elicitorů především 

na buněčných kulturách, které poskytují lépe zaznamenatelné odpovědi než celé rostliny.

Po ošetření buněk petržele peptidem odvozeným z nespecifického elicitoru patogena 

Phytophthora megasperma, ošetření buněk Arabidopsis peptidem odvozeným od flagelinu a buněk 

tabáku, exprimujících gen rajčete Cf-9, peptidem Avr9 byly pozorovány obdobné procesy4. Změny 

v transportu iontů, včetně výtoku vápenatých iontů z buňky, byly pozorovány několik minut po 

ošetření. Následně dochází k produkci reaktivních forem kyslíku a aktivaci proteinkinasových 

kaskád5. Reaktivní formy kyslíku mohou dále hrát roli při eliminaci patogena nebo při dalším 

přenosu signálu nebo mohou mít obě tyto funkce zároveň. Studie, při nichž byly celé rostliny 

ošetřeny bakteriálními kmeny, které jsou rozeznány NB-LRR geny, poskytly stejné výsledky6. Po 

15 minutách byly zjištěny změny v transkripci asi jednoho procenta všech genů rostliny. Tyto geny 

kódují signální molekuly, mezi které patří proteinkinasy a transkripční faktory. Proteinkinasy 

aktivují latentní transkripční faktory, které jsou nezbytné pro aktivaci obranných genů, které jsou 

součástí druhé složky imunitního systému. Na rychlé aktivaci obranných genů se dále podílejí 

reaktivní formy kyslíku a oxid dusnatý. Mezi funkce takto aktivovaných obranných genů patří 

zesílení buněčné stěny, lignifikace, produkce látek toxických pro patogena (např. fytoalexiny a další 

sekundární metabolity), biosyntéza rostlinných hormonů a programovaná buněčná smrt 

(hypersenzitivní reakce)4. Vedle lokální reakce dochází k systémové odpovědi rostliny, na níž se 

podílí řada rostlinných hormonů a fosfolipidový signální systém, které se současně podílejí i na 

lokálně probíhajících procesech.

2.2 Rostlinné hormony a jejich aktivita při signalizaci biotického stresu

Rostlinné hormony jsou nízkomolekulární látky, které jsou nezbytně nutné pro regulaci růstu, 

vývoje, reprodukce a reakce rostliny na okolní prostředí. Fungují jako signální molekuly účinné 

v nízkých koncentracích. Klasické fytohormony jsou kyselina abscisová, auxiny, cytokininy, 

ethylen a giberelliny. Dále se mezi fytohormony řadí malé signální molekuly jako brasinosteroidy, 

jasmonáty a kyselina salicylová7. V této práci bude dále pojednáno především o hormonech, jejichž 

aktivita souvisí s biotickým stresem. Jejich struktura je znázorněna na obr. 1.
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Obr. 1: Chemická struktura fytohormonů studovaných v této práci. SA - kyselina salicylová, JA -
kyselina jasmonová, ET – ethylen, ABA – kyselina abscisová, IAA – kyselina indolyl-3-octová

2.2.1 BIOSYNTÉZA A FYZIOLOGICKÉ ÚČINKY KYSELINY ABSCISOVÉ

Hlavními funkcemi ABA ( kyselina abscisová) je signalizace abiotického stresu, jako je sucho 

a zasolení. Dále se podílí na regulaci růstu a klíčení jako antagonista funkce gibberelinů8. Hladina 

kyseliny abscisové ovlivňuje hospodaření rostliny s vodou. Bylo zjištěno, že aplikace kyseliny 

abscisové vyvolá u ošetřených rostlin zavření průduchů. Při stresu suchem se zvyšuje hladina 

kyseliny abscisové v celé rostlině a pro zajištění dostatečného množství vody je stimulován růst 

kořenů. V případě napadení patogenem může efekt ABA, díky kterému dochází k zavíraní 

průduchů, znesnadnit průnik patogena do buňky. Dalším efektem ABA při napadení patogenem 

může být snížená rezistence vyvolaná působením kyseliny abscisové proti obranným reakcím, 

zprostředkovaným jinými hormony9. ABA je významným regulátorem růstu a vývoje rostliny, 

ovlivňuje například vývoj embrya a semene, desikaci semen, dormanci, klíčení, vývoj klíční 

rostliny a heterofylii8.

Signalizace se zapojením kyseliny abscisové probíhá prostřednictvím PYR/PYL/RCAR 

proteinů (Pyrabactin resistance 1/ Pyrabactin resistance 1-like /Regulatory component of ABA 

receptor). V nepřítomnosti ABA nejsou PYR/PYL/RCAR navázány na 2 C protein fosfatasy 

(PP2C), jejichž aktivita je vysoká, což zabraňuje aktivaci SnRK2 (Snf1-related protein kinase). 

V přítomnosti ABA PYR/PYL/RCAR inhibují PP2C, což umožňuje akumulaci fosforylovaných 

SnRK2 a následnou fosforylaci transkripčních faktorů, spouštějících expresi ABA-responzivních 

genů10.

Kyselina abscisová patří mezi isoprenoidy. Prekurzorem pro syntézu je zeaxanthin, který je 

syntetizován v plastidech a neznámým mechanismem transportován do cytosolu11. Zde z něj za 
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katalýzy zeaxanthinepoxidasou vzniká violaxanthin. Violaxanthinisomerasa a neoxanthinsyntasa 

katalyzují následné souběžně probíhající reakce, při nichž vznikají cis izomery violaxanthinu a 

neoxanthinu. Štěpení cis-xantofylů je katalyzováno 9-cis-epoxycarotenoiddioxygenasami. 

Xanthoxin je poté převeden na abscisaldehyd, který je oxidován na ABA pomocí 

abscisaldehydoxidasy12.

2.2.2 BIOSYNTÉZA A FYZIOLOGICKÉ ÚČINKY ETHYLENU

Plynný rostlinný hormon ethylen reguluje zejména procesy v oblasti růstu a vývoje rostliny, 

mezi které patří elongace buněk, vývoj kořenového vlášení, senescence a opadávání květů a listů a 

zrání plodů. U semenáčků, vystavených působení ethylenu, dochází k charakteristické reakci, 

označované jako trojí reakce (triple response). Projevem této reakce je výrazně zakřivený vzrostný 

vrchol, stimulace radiálního růstu hypotokotylu a inhibice dlouživého růstu. Jedná se o reakci, která 

je přirozeně pozorovatelná při překonávání mechanické bariéry růstu. Ethylen se tedy podílí na 

odpovědi na různé stresové faktory13. Jedním z prozkoumaných stresorů, které indukují syntézu 

ethylenu, je mechanické poškození. Hlavním regulátorem odpovědi na mechanické poškození je 

dráha kyseliny jasmonové, do níž je ethylen zapojen. Hladina ethylenu a exprese genů pro 

aminocyklopropankarboxylová-kyselina-synthasu (ACS) se zvyšuje po mechanickém zranění nebo 

okusu herbivorem. Podobně se také aktivuje exprese jasmonátresponzivního genu PDF1.2 (Plant 

defensin 1.2), který je markerovým genem mechanického poškození14.

Signální dráha ethylenu začíná při rozpoznání ethylenu membránovými receptory 

s histidinkinasovou aktivitou, serin/threoninkinasovou aktivitou, nebo v případě jednoho z 

receptorů Arabidopsis oběma těmito aktivitami. V případě, že není ethylen navázán, dochází 

k represi ethylenové odpovědi pomocí CTR1 (Constitutive triple response 1) (MAPKKK), se 

kterým receptory přímo interagují. Pokud se ethylen naváže na receptor, je MAPKK kinasová 

aktivita CTR1 zablokována a signál je přenášen pomocí EIN2

(Ethylene insensitive 2). EIN2 neznámým způsobem reguluje klíčové transkripční faktory EIN3 

(Ethylene insensitive 3) a EIL1(EIN like 1). EIN3 aktivuje odpověď na ethylen navázáním do 

EIN3-vazného místa v promotoru ERF1 (Ethylene response factor 1). ERF1 kóduje transkripční 

faktor, který se váže na GCC-box v promotorech ethylen-responzivních genů. Tato dráha je 

regulována degradací EIN3 a EIL2 proteasomem15.

Ethylen je syntetizován z S-adenosyl-methioninu (AdoMet). 1-

aminocyklopropankarboxylová-kyselina-syntasa katalyzuje první krok syntézy ethylenu přeměnou 

AdoMet na 1-aminocyklopropankarboxylovou kyselinu (ACC). Jako vedlejší produkt vzniká 5-

methylthioadenosin (MTA). Druhý krok je katalyzován ACC oxidasou. Substrátem tohoto enzymu 
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je ACC a molekula kyslíku, produktem je ethylen, oxid uhličitý a kyanovodík16. 

2.2.3 BIOSYNTÉZA A FYZIOLOGICKÉ ÚČINKY KYSELINY SALICYLOVÉ

Kyselina salicylová (SA) v rostlinách ovlivňuje proces klíčení, vývoj klíční rostliny, respirace, 

zavírání průduchů, expresi genů spojených se senescencí a procesy termoregulace. Především ale 

funguje jako signální molekula při napadení biotrofními patogeny17. 

Kyselina salicylová se může vázat se dvěma receptory. Vazba s receptory NPR3 

(Nonexpressor of pathogenesis related genes 3) a NPR4 (Nonexpressor of pathogenesis related 

genes 4) zajišťuje degradaci proteinu NPR1 (Nonexpressor of pathogenesis related genes 1), který 

působí jako klíčový transkripční regulátor. NPR1 v rostlinách divokého typu pravděpodobně brání 

spuštění programované buněčné smrti. V případě infekce je hladina kyseliny salicylové nejvyšší 

v místě průniku patogena a navázání kyseliny salicylové k receptoru NPR3 a následná degradace 

NPR1 vede k derepresi programované buněčné smrti. V buňkách vzdálených od místa infekce se 

hladina kyseliny salicylové zvýší pouze na hladinu, kdy je možná vazba s receptorem NPR4, který 

má vyšší afinitu ke kyselině salicylové než NPR3. NPR4 v přítomnosti kyseliny salicylové 

nevytváří komplex s NPR1, což vede k akumulaci NPR1, který funguje jako koaktivátor transkripce 

SA-responzivních genů17 a dále aktivaci systémové odpovědi rostliny18.

Kyselina salicylová může být syntetizována dvěma způsoby. Prvním způsobem je fenyl 

propanová dráha. Vychází z fenylalaninu, z kterého vzniká za katalýzy L-

fenylalaninamoniumlyasou kyselina trans-skořicová. Z ní se dekarboxylací postranního řetězce 

vytváří kyselina benzoová, která je hydroxylována na uhlíku C2. Tato reakce je katalyzována 

benzoát-2-hydroxylasou. Druhou možností je isochorismátová dráha, vycházející z chorismátu, 

který je který je převeden za katalýzy enzymem isochorismátsynthasou na isochorismát. Ten je 

pomocí isochorismátpyruvátlyasy převeden na kyselinu salicylovou17.

2.2.4 BIOSYNTÉZA A FYZIOLOGICKÉ ÚČINKY KYSELINY JASMONOVÉ

Kyselina jasmonová (JA) funguje jako regulátor vývojových procesů při napadení 

nekrotrofními patogeny, ozáření UV paprsky či vystavení ozonu. Za těchto stresových podmínek 

jsou za účasti JA inhibovány růstové procesy jako buněčné dělení a fotosyntéza a naopak jsou 

aktivovány obranné mechanismy rostliny. Při nízké koncentraci JA je potlačena transkripce JA-

responzivních genů pomocí JAZ (Jasmonate ZIM-domain) proteinů. Přechod do aktivní fáze 

exprese JA-responzivních genů je způsoben vnitřními vývojovými podněty nebo patogenem 

vyvolaným stresem, které zvýší obsah jasmonátů. Aktivní jasmonáty jako např. JA-Ile 
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(Jasmonylisoleucin) se váží na LRR (Leucin-rich repeat) doménu COI1 (Coronatine insensitive 1). 

COI1 je protein, který určuje substrátovou specifitu ubikvitin ligasy SCFCOI1 (Skp, Cullin, F-box 

containing complex). Interakcí JAZ proteinů s COI1-SCF, vzniká komplex, který je následně 

ubikvitinylován a degradován proteasomem. Signál je tlumen přechodem aktivních jasmonátů do 

inaktivní formy a syntézou JAZ proteinů19.

Prekurzorem pro syntézu kyseliny jasmonové je kyselina linolenová, obsahující tři dvojné 

vazby, která vzniká z kyseliny linoleové (obsahující dvě dvojné vazby) za katalýzy ω3 desaturasou. 

Kyselina linolenová je oxidována lipooxygenasou na (13S)-hydroperoxylinolenovou kyselinu. 

Konverze (13S)-hydroxylinolenové kyseliny na nestabilní allenoxidový meziprodukt je 

katalyzována allenoxidsynthasou. Tento meziprodukt je přeměňován na 12-oxofytonienovou 

kyselinu (OPDA). Dalším krokem je redukce OPDA pomocí OPDA-reduktasy, která je následována 

třemi β-oxidačními reakcemi20.

2.2.5 BIOSYNTÉZA A FYZIOLOGICKÉ ÚČINKY INDOLYL-3-OCTOVÉ KYSELINY

Kyselina indolyl-3-octová (IAA) je nejrozšířenějším auxinem. Funkcí auxinů je především 

stimulace růstu a vývoje rostliny. Je známo, že mnoho rostlinných patogenů je schopno buď 

produkovat auxin nebo zasahovat do procesu biosyntézy auxinu v rostlině a takto ovlivnit normální 

vývoj. Jako odpověď rostliny pravděpodobně vyvinuly mechanismus zastavení auxinové 

signalizace během infekce, který je spojen s akumulací kyseliny salicylové21.

V procesu přenosu signálu proteiny AUX/IAA (Auxin/indole-3-acetic acid protein) v 

nepřítomnosti auxinu inhibují transkripci auxin-responzivních genů. V případě, že je auxin 

rozpoznán receptory TIR1 (Transport inhibitor response 1) nebo AFB (Auxin singaling F-box 

protein), který určuje substrátovou specifitu SCFTIR1/AFB , jsou AUX/IAA proteiny pomocí 

SCFTIR1/AFB ubikvitinylovány a degradovány. Poté dochází k transkripci auxin-responzivních 

genů22.

Biosyntéza začíná transaminací tryptofanu za katalýzy aminotransferasou TAA (Trypthophan 

aminotransferase). Produktem této reakce je indol-3-pyruvát. V druhém kroku je indolyl-3-pyruvát 

přeměněn na indolyl-3-octovou kyselinu pomocí flavinové monooxygenasy. Reakce vyžaduje 

přítomnost NADPH a kyslíku 23. 

2.2.6. INTERAKCE SIGNÁLNÍCH DRAH PŘI NAPADENÍ PATOGENEM

Zdrojem biotického stresu pro rostliny je celá řada patogenů a škůdců, mezi které patří viry, 

bakterie, houby, hmyz či háďátka. Ty se podle životní strategie rozdělují na biotrofy a nekrotrofy. 
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Nekrotrofové nejprve usmrtí hostitelskou buňku, často pomocí fytotoxinů, a poté se živí jejím 

obsahem. Biotrofové získávají živiny z živých pletiv hostitelské rostliny, k čemuž používají 

speciální vyživovací útvary (např. haustoria). Pomocí těchto struktur pronikají do buňky, aniž by 

došlo k jejímu zničení. Mnoho rostlinných patogenů využívá obě strategie podle životní fáze, v níž 

se nacházejí4. Takové organismy jsou nazývány hemibiotrofy. V signalizaci biotického stresu jsou 

aktivní dvě hlavní dráhy, dráha kyseliny salicylové a dráha kyseliny jasmonové a ethylenu.

Dráha kyseliny salicylové signalizuje a spouští obranné reakce proti biotrofním patogenům, 

zatímco dráha kyseliny jasmonové a ethylenu vyvolává obranné rekace proti nektrotrofům. Tyto dvě 

dráhy působí často antagonisticky a aktivace jedné způsobí inaktivaci druhé24. Auxiny vyvolávají 

citlivost k biotrofním patogenům tak, že spouštějí dráhu kyselina jasmonové a ethylenu (JA/ET) 

rezistence k nekrotrofům25. Úloha kyseliny abscisové je především v signalizaci abiotického stresu. 

V signalizaci biotického stresu ABA zřejmě hraje roli negativního regulátoru rostlinné rezistence8. 

Tyto dvě protikladné role poukazují na možnost, že rostliny prioritně reagují na abiotický stres před 

biotickým25. Kyselina abscisová tlumí expresi genů, jejichž transkripce je aktivována JA/ET 

drahou. Ovlivňuje biosyntézu JA a rezistenci proti JA-indukujícím nekrotrofním patogenům7. Dále 

bylo zjištěno, že ABA působí proti nástupu SA-dependentní rezistence26. 

Auxiny hrají důležitou roli ve všech fázích vývoje rostliny. V hormonální signální dráze 

auxiny fungují různými způsoby. Například ovlivňují biosyntézu kyseliny jasmonové a expresi 

genů, zapojených do produkce JA27. Dále bylo pozorováno, že auxinová signalizace vyvolává 

náchylnost k infekci Pseudomonas syringae28. Dalšími testy bylo zjištěno, že SA potlačuje expresi 

genů, spojených s auxinovou signalizací. Inhibiční efekt SA k auxinovým drahám stimuluje 

efektivní obranu proti biotrofním a hemibiotrofním patogenům. Antagonistický efekt SA k auxinové 

signalizaci je zřejmě důležitou součástí SA-dependentní rezistence proti biotrofním patogenům21.
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Obr. 2: Schéma, znázorňující zapojení hormonů do signalizace biotického stresu. Signální dráha 
kyseliny jasmonové (JA) a ethylenu (ET) indukuje rezistenci k nekrotrofním patogenům, signální dráha 
kyseliny salicylové (SA) indukuje rezistenci k biotrofům. Hladina kyseliny abscisové (ABA) se zvyšuje 
především při abiotickém stresu. Auxiny a cytokininy ovlivňují syntézu JA a ET, giberelliny (GA) a 
brasinolidy (BL) působí synergististicky se SA signální dráhou. Upraveno dle Robert-Seilaniantz et al 25

2.3 Fosfolipidový signální systém 

Fosfolipidy jsou součástí buněčných membrán, ale zároveň mohou sloužit i jako zdroj 

signálních molekul. Jejich množství a struktura jsou řízeny činností lipidkinas a fosfolipas, které 

jsou aktivovány řadou stimulů. Struktura fosfolipidů je tvořena centrální molekulou glycerolu, na 

niž jsou esterově vázány dva zbytky mastných kyselin a fosfátová skupina, k níž je připojena 

polární hlavice. Polární hlavici mohou tvořit různé molekuly, např. cholin, inositol, serin a další29. 

Fosfolipidy jsou v membránách často lokalizovány s receptory. Aktivace receptoru způsobí 

aktivaci enzymu, který přemění strukturní fosfolipid na signální molekulu. Příkladem takového 

lipidové signální dráhy může být aktivace receptoru, který následně aktivuje fosfolipasu C. 

Fosfolipasa C hydrolyzuje fosfatidylinositol-4,5-bisfosfát za vzniku signálních molekul inositol-

1,4,5-trisfosfátu a diacylglycerolu29.
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Obr. 3: Schéma štěpení fosfolipidů fosfolipasami. PLA1 a PLA2 odštěpují zbytky mastných kyselin, 
PLC katalyzuje hydrolýzu esterové vazby s fosfátem (P), PLD odštěpuje polární hlavici. Upraveno dle 
Meijer a Munnik29

2.3.1 FOSFOLIPASA A

Rodina fosfolipasy A obsahuje dva hlavní typy, fosfolipasu A1 a fosfolipasu A2. Katalyzují 

hydrolýzu esterové vazby mastných kyselin na glycerol v pozici C1 (fosfolipasa A1) a C2 

(fosfolipasa A2). Produktem jsou volné mastné kyseliny, které se dále mohou účastnit signálních 

drah30 nebo jako prekurzor syntéz oxylipinů (např. kyseliny jasmonové). Druhým produktem jsou 

lysofosfolipidy, které se mohou také účastnit signalizace jako druzí poslové31. Aktivita PLA je 

stimulována během klíčení, přítomností auxinů, při mechanickém poranění, napadení patogenem32 a 

hyperosmotickém stresu30.

2.3.2 FOSFOLIPASA C

Fosfolipasa C katalyzuje hydrolýzu fosfatidylinositol-4,5-bisfosfátu (PI(4,5)P2). Produktem je 

inostioltrisfosfát (IP3) a diacylglycerol (DAG). IP3 difunduje do cytosolu, kde způsobí uvolnění 

vápníku. Produkce IP3 z PI(4,5)P2 pomocí PLC je indukována kyselinou abscisovou. V transgenních 

rostlinách s nefunkční PLC1 nedocházelo vlivem ABA k inhibici růstu nebo klíčení, jak tomu je u 

rostlin divokého typu33. Diacylglycerol je ihned fosforylován DAG kinasou za vzniku kyseliny 

fosfatidové (PA), která funguje jako druhý posel. Zvýšená aktivita PLC a tvorba PA z DAG byla 

pozorována po ošetření rostlin patogeními elicitory (flagelin, xylanasa), což značí zapojení PLC do 

obranných mechanismů rostliny. PLC je dále aktivována během osmotického stresu a sucha34.
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2.3.3 FOSFOLIPASA D

Fosfolipasa D (PLD) katalyzuje hydrolýzu strukturních fosfolipidů za vzniku kyseliny 

fosfatidové a volné polární hlavice. V rostlinách jsou možnými substráty fosfatidylcholin (PC), 

fosfatidylethanolamin (PE) a fosfatidylglycerol (PG)35. Reakce probíhá ve dvou krocích. V prvním 

kroku je odstraněna polární hlavice a tvoří se nestabilní meziprodukt mezi fosforem a histidinem 

jednoho ze dvou HKD motivů enzymu. Následně je tato vazba hydrolyzována za uvolnění enzymu 

a vzniku kyseliny fosfatidové36.

In vitro lze odlišit PLD od ostatních fosfolipas na základě její schopnosti využívat 

k transfosfatidylační reakci primární alkoholy namísto vody. Produkcí fosfatidylalkoholu lze změřit 

aktivitu PLD. Snížení produkce PA v PLD knock-out liniích může přinášet jasné informace o 

aktivaci specifických izoforem PLD po vystavení různým podnětům. Četné mutantní linie byly 

využity při studiu zapojení PLD do stresové odpovědi37.

Rodina rostlinných PLD se rozděluje na dvě podrodiny na základě toho, jakou obsahují N-

koncovou lipid-vázající doménu. U Arabidopsis dvě z dvanácti PLD obsahují phox homology

doménu (PX) a pleckstrin homology doménu (PH), zatímco zbývající obsahují C2 doménu.

Doména PX specificky váže fosfatidylinositol-3-fosfát, zatímco doména PH váže různé 

fosforylované fosfatidylinositoly, často velmi slabě a nespecificky. C2 doména se vyznačuje 

vysokou afinitou k vápníku a lipidům a zajišťuje navázání proteinu na membránu38.

Rodina rostlinných fosfolipas D se dále dělí na šest tříd na základě sekvenční homologie a in 

vitro enzymové aktivity. Genom Arabidopsis obsahuje tyto isoformy: tři α, dvě β, tři γ, jednu δ, 

jednu ε a dvě ζ. V Arabidopsis byla zjištěna přítomnost isoforem PLDα a PLDγ v plazmatické 

membráně, intracelulárních membránách, mitochondriích a klathrinových vezikulech. PLDγ byla 

dále nalezena i v jádře. Naproti tomu PLDβ nebyla detekována v žádné subcelulární frakci39.

PLD má v rostlinné buňce několik funkcí. První z nich je rozklad membránových lipidů za 

vzniku velkého množství kyseliny fosfatidové a degradace buněčných membrán. Tato aktivita byla 

pozorována při procesu senescence a při poranění. Dále se PLD účastní vezikulárních transportních 

procesů tak, že reguluje signalizaci i přímo ovlivňuje reorganizaci membrány při štěpení váčků a 

fúzi membrán40.

Vznikající kyselina fosfatidová ovlivňuje buněčné funkce několika mechanismy. Může se 

například vázat s proteiny a tím zvyšovat či snižovat jejich aktivitu. Je známo, že se PA váže s ABI1

(Abscisic acid insensitive 1), PP2C (2 C protein fosfatasa), fosfoinositiddependentní proteinkinasou

1, CTR1 protein kinasou, AtCP (Actin capping protein), fosfoenolpyruvátkarboxylasou a 

RCN1(Roots curl in naphthylphthalamic acid 1)40. Příkladem inhibiční aktivity může být interakce 
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s CTR1, negativním regulátorem ethylenové signální dráhy. PA se váže k CTR1 ve specifickém 

vazném místě v doméně s kinasovou aktivitou, blokuje kinasovou aktivitu a zabraňuje interakci 

CTR1 s ethylenovým receptorem ETR141. Naproti tomu, při vazbě PA na PDK1 dochází k aktivaci 

AGC2-1 kinasy (cAMP-dependent protein kinase A/cGMP-dependent protein kinase G/protein 

kinase C) a urychlení růstu kořenů42. Další funkcí PA v buňce je vazba proteinů k membránám, 

která se uplatňuje při přenosu signálu, vezikulárním transportu a reorganizaci cytoskeletu. 

Příkladem je interakce PA s ABI1, kdy ukotvení v plasmatické membráně zabraňuje translokaci 

ABI1 do jádra, kde aktivuje transkripční faktory, které negativně regulují odpověď na stimulaci 

kyselinou abscisovou43. PA může také ovlivňovat tvar a integritu buněčných membrán a dále být 

přeměněna na jiné lipidové signální molekuly. V dráze kyseliny salicylové kyselina fosfatidová, 

vznikající aktivitou PLD, pravděpodobně funguje jako spuštěč některých SA-dependentních genů. 

V přítomnosti primárních alkoholů je produkce kyseliny fosfatidové potlačena a namísto ní vznikají

fosfatidylalkoholy. Inkubace buněčných suspenzí Arabidopsis s primárními alkoholy vede k inhibici 

exprese genů indukovaných kyselinou salicylovou44.

Mezi fyziologické procesy, ovlivněné takto kyselinou fosfatidovou patří reakce na nepříznivé 

podmínky jako je vodní deficit, zasolení, nízké teploty, nedostatek živin, přítomnost reaktivních 

forem kyslíku, poranění a napadení mikroorganismy. Dále hraje roli při vývojových procesech 

klíčení a zrání semene, senescenci listů, růstu kořenů, zrání pylu a klíčení pylové láčky45.

Obr. 4: Pozice kyseliny fosfatidové (PA) v signálních drahách při odezvě na různé typy stresů.  Šipky 
stejné barvy vyznačují proteiny působící  na společné dráze. (Přerušovaná čára naznačuje předpokládané 
místo PDK1 a úlohu při oxidačním vzplanutí.) ABA – kyselina abscisová, DGK – diacylglycerolkinasa, 
MAPK, MPK3, MPK6 – mitogeny aktivované proteinkinasy, PDK1 – PI-dependentní protein kinasa, OXI1 –
protein kinasa potřebná pro oxidační vzplanutí. Schéma upraveno podle Testerink a Munnik (2005)46.
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2.3.3.1 ISOFORMA PLDβ

Enzymová aktivita isoformy PLDβ je charakteristická především tím, že vyžaduje přítomnost 

fosfatidylinositolbisfosfátu a vápníku v mikromolární koncentraci47. Enzym obsahuje několik Ca2+

vazných domén. Navázání vápníku usnadňuje interakci s PIP2 (Fosfatidylinositolbisfosfát)48 a 

koncentrace vápníku pravděpodobně funguje jako regulátor činnosti enzymu. Bylo zaznamenáno, 

že aktivita PIP2-dependentních PLD (β a γ) je nejvyšší ve stárnoucích listech39.

Mechanické poranění aktivuje syntézu kyseliny fosfatidové a indukuje expresi mnoha 

isoforem PLD. Nejvýraznější zvýšení bylo zjištěno u isoforem PLDβ1, PLDγ1 a PLDγ249. Při testu 

mechanického poranění s použitím mutantních linií pldα a pldδ byla zjištěna indukce PA 

isoformami PLDα a PLDδ, ale mutanti nebyli pldα a pldδ náchylnější k útoku larev herbivorů než 

rostliny divokého typu50. To naznačuje zapojení jiných isoforem PLD do signalizace mechanického 

poškození, proto jsme v rámci této práce zjišťovali možné zapojení PLDβ. Úroveň transkripce genů 

PLD se zvyšuje i při infekci patogenem. PLDβ je indukována přítomností xylanasy, která je 

rostlinou rozeznávaným mikrobiálním vzorem51. V buňkách tabáku, ošetřených xylanasou, byla 

zjištěna zvýšená syntéza N-acylethanolamin fosfolipidů (NAPE). Hydrolýzou NAPE vzniká N-

acylethanolamin (NAE), který funguje jako druhý posel a jehož koncentrace vzrostla v ošetřených 

buňkách až padesátkrát. Substrátová afinita PLDβ k NAPE je vyšší než k PE a PC35. PLDβ může 

produkovat dva typy molekul (NAE a PA), které se účastní přenosu signálu jako druzí poslové, To 

naznačuje, že by PLDβ mohla figurovat v přenosu signálu mechanického poranění a napadení 

patogenem, uvolňujícím xylanasu.
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3. Cíl práce

 Definovat úlohu PLD β v signalizaci mechanického a biotického stresu pomocí 

dvojitého mutanta Arabidopsis thaliana.

 Charakterizovat na molekulární úrovni mutace v genech kódujících fosfolipasu D β ve 

dvojitém T-DNA inzerčním mutantu pldβ1β2 v Arabidopsis thaliana. 

 Charakterizovat vliv přítomných mutací na  reakce rostlin  při signalizaci 

mechanického stresu, bakteriální infekci a citlivosti k fytohormonům.
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4. Materiál a metody

4.1. Seznam použitých chemikálií

Tab. 1: Seznam použitých chemikálií

Chemikálie Výrobce (Země původu)

Agarosa Ambion (USA)

Dimethylsulfoxid Sigma-Aldrich (USA)

Sada pro izolaci DNA GP100 Gemonic DNA Mini Kit Plant Geneaid (TWN)

Sada pro kvantitativní PCR DyNAmo™ Capillary SYBR® Green qPCR Kit Finnzymes (FIN)
Sada pro purifikaci RNA DNAfreeTM Kit

Sada pro purifikaci DNA High Pure PCR Cleanup Micro Kit
Ambion (USA)
Roche (CHE)

Kyselina 1-aminocyklopropan-1-karboxylová Sigma-Aldrich (USA)

Kyselina abscisová Sigma-Aldrich (USA)

Kyselina indolyl-3-octová Duchefa (NLD)

MES Serva (DEU)

Methyljasmonát Sigma-Aldrich (USA)

M-MLV Rnase H(-)Point Mutant reverzní transkriptasa Promega (USA)

Murashige & Skoog basal salt mixture Duchefa (NLD)

Phusion High-Fidelity DNA Polymerase Finnzymes (FIN)

Primery pro PCR Metabion (DEU)

Sacharosa Penta (CZE)

Salicylát sodný Sigma-Aldrich (USA)

4.2 Seznam použitých přístrojů

Tab 2: Seznam použitých přístrojů

Přístroj Výrobce (Země původu)

Kultivační box AR36L3 Percival Scientific (USA)

Homogenizátor FastPrep®-24 Instrument MP-Bio (USA)

Spektrofotometr NanoDrop ND-1000 Thermo Scientific (USA)

Přístroj pro PCR Thermal Cycler C1000TM BioRad (USA)

Přístroj pro qPCR LightCycler® Carousel-Based System Roche (CHE)
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4.3. Kultivace rostlin Arabidopsis thaliana

Rostliny Arabidopsis thaliana ekotyp Columbia-0 a T-DNA inzerční linie pld1/2 

(salk_079133/salk_113607) byly vysety do zahradnického substrátu a inkubovány 2 dny při teplotě 

4°C po tmě, poté byly přemístěny do kultivačního boxu AR36L3 (Percival Scientific) v režimu 10 h 

/14 h světlo/tma, teplotě 22°, konstantní vlhkosti 70% a intenzitě světla 230 E.m-2.s-1. Po deseti 

dnech byly rostliny přesazeny do rašelinových tablet Jiffy 7 a dále pěstovány v kultivačním boxu ve 

stejném režimu.

Pro pokusy s klíčními rostlinami Arabidopsis thaliana byla nejprve semena sterilována 5 

minut v 30% roztoku přípravku SAVO a následně opakovaně promyta sterilní vodou. Sterilní 

semena byla suspendována v kultivačním médiu Murashige & Skoog s vitamíny (Duchefa 

#M0222), do kterého bylo přidáno 5 g/l sacharózy, 5 g/l MES hydrátu a pH bylo upraveno na 5,8. 

Do každé jamky čtyřiadvacetijamkové kultivační destičky bylo pipetováno 400 l média společně 

s 10-20 semeny. Destičky byly inkubovány v kultivačním boxu s režimem 10 h/14 h světlo/tma při 

teplotě 22°C, intenzitě světla 70 E.m-2.s-1 a relativní vlhkosti 40%. Po sedmi dnech bylo médium 

vyměněno za nové. Ošetření bylo provedeno 11. den po výsevu.

4.4 Test odolnosti rostlin k infekci bakterií Pseudomonas syringae

Kmen bakterie Pseudomonas syringae pv. tomato DC 3000 byl udržován na kultivačním 

médiu NYGA (0,3% kvasničný extrakt, 0,5% masový pepton, 2% glycerol, 1,5% agar) s 

rifampicinem o koncentraci 50 mg/l. Kultura byla rovnoměrně rozetřena na plotny a inkubována 

přes noc při 26°C. Narostlá kultura byla resuspendována v 10 mM MgCl2 a naředěna na optickou 

hustotu 0,5 při 600 nm. Pro lepší smáčivost byl přidán silwet L77 do konečné koncentrace 0,02%. 

Inokulace byla provedena ponořením celé růžice Arabidopsis thaliana do inokulačního 

roztoku. Po dvou dnech byly odebrány z každé rostliny tři listy. Z listů byly vykrojeny disky 

pomocí Harris Uni CoreTM (6 mm) a přeneseny do mikrozkumavek s 1 g keramických kuliček a 

zváženy. Následně byl ke každému vzorku přidán 1 ml 10 mM MgCl2 a vzorky byly 

homogenizovány v přístroji FastPrep®-24 Instrument (MP-Bio)  40 s při 4 m/s.

Po homogenizaci bylo provedeno ředění do koncentrační řady (10-1 – 10-6 ) a homogenát byl 

nanesen na plotny NYGA s rifampicinem. Plotny byly inkubovány 48 hodin při teplotě 26°C. Po 

inkubaci byly spočítány narostlé kolonie. Počet bakterií byl vztažen na navážku čerstvého 

rostlinného materiálu.
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4.5 Ověření přítomnosti T-DNA inzercí v mutantu pld1/2

Přítomnost obou inzercí v 8 náhodně vybraných rostlinách Arabidopsis thaliana byla ověřena 

metodou PCR. DNA byla izolována pomocí soupravy GP100 Gemonic DNA Mini Kit Plant 

(Geneaid) dle instrukcí výrobce. 50 ng DNA bylo použito jako templát do reakce s DreamTaq 

Green PCR Master Mix (Fermentas). Primery byly použity v konečné koncentraci 500 nM a jejich 

seznam je uveden v tabulce 3 Podmínky reakce byly 2 min při 95 °C počáteční denaturace, 35 

cyklů: 30 s při 95 °C, 30 s při 55 °C a 60 s při 72 °C. Po proběhnutí PCR byly vzorky separovány 

pomocí 1% agarosové elektroforézy (3.5.4.)

Tab. 3: Primery použité pro genotypizaci rostlin Arabidopsis thaliana

Název Sekvence
LBa TGGTTCACGTAGTGGGCCATC
S079133-LP-2010 TGAATTGTCTGTAGTGTCCTG
S079133-RP-2010 CTCAGCGTTTATCATCATGGAG
S113607-LP CAATGGTCTTGACAACCTTGG
S113607-RP CCCTAGACTCTCTGGCTCCAC

4.6 Určení místa inzerce sekvenací DNA

Jako templát byla použita DNA z rostlin pld1/2 připravená při ověřování přítomnosti 

inzercí (kapitola 4.5). K amplifikaci úseku DNA s místem inzerce byly použity primery uvedené 

v Tab. 3 v konečné koncentraci 500 nM. Použita byla DNA polymerasa Phusion High-Fidelity DNA 

Polymerase (Finnzymes) v kombinaci s pufrem HF. Podmínky reakce byly 30 s při 98 °C počáteční 

denaturace, 35 cyklů: 8 s při 98 °C, 15 s při 68 °C a 30 s při 72 °C. Závěrečná elongace 5 min při 72 

°C. PCR produkty byly purifikovány pomocí soupravy High Pure PCR Cleanup Micro Kit (Roche). 

4.7 Ošetření rostlin

MECHANICKÝ STRES

Listy pětitýdenních rostlin Arabidopsis thaliana divokého typu a mutantů pld1/2 byly 

ošetřeny pomačkáním pinzetou na celé ploše listu. Jako vzorek byly odebírány vždy 2 listy ze tří 

rostlin divokého typu a dvojitých mutantů. Vzorky byly odebrány po jedné hodině a po třech 

hodinách od ošetření. Jako kontrola byly použity listy neošetřených rostlin. 
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OŠETŘENÍ SALICYLÁTEM SODNÝM

Jedenáctidenní klíční rostliny Arabidopsis thaliana byly ošetřeny roztokem salicylátu 

sodného (NaSA) o koncentraci 50 M. NaSA byl rozpuštěn v tekutém médiu. Ošetření bylo 

provedeno výměnou média za médium obsahující NaSA. Kontrolní rostliny byly ošetřeny výměnou 

média neobsahující NaSA. Po šesti hodinách byly jako vzorek odebrány všechny ošetřené klíční 

rostliny.

OŠETŘENÍ METHYLJASMONÁTEM

Methyljamonát byl rozpuštěn v dimethylsulfoxidu (DMSO) a přidán do tekutého média k 

jedenáctidenním rostlinám do konečné koncentrace 40M, přičemž konečná koncentrace DMSO 

byla 0,005%. Ke kontrolním rostlinám byl přidán odpovídající objem DMSO. Po šesti hodinách 

byly jako vzorek odebrány všechny ošetřené klíční rostliny.

4.8 Analýza genové exprese

Rostlinný materiál byl ihned po odebrání zmražen v kapalném dusíku a v případě potřeby 

uchováván při -70°C. K izolaci RNA byla použita sada Spektrum Plant Total RNA Kit (Sigma-

Aldrich). Materiál byl nejprve homogenizován v mikrozkumavkách s 1 g keramických kuliček (1,2-

1,4 mm) v přítomnosti 700 µl Lysis Solution ze soupravy pro izolaci RNA. Homogenizace proběhla 

v přístroji FastPrep®-24 Instrument (MP-Bio) s nastavením 40 s při rychlosti 6 m/s. Dále probíhala 

izolace RNA dle návodu výrobce. Koncentrace RNA byla spektrofotometricky stanovena pomocí 

přístroje NanoDrop ND-1000 (Thermo Scientific). Z každého vzorku byl odebrán objem, 

odpovídající 2,5 µg RNA, který byl ošetřen pomocí DNAfreeTM Kit (Ambion) pro odstranění 

případné kontaminace genomovou DNA. Směs byla inkubována v cykléru Thermal Cycler 

C1000TM (BioRad) 30 minut při 37°C. Po inkubaci bylo ke každému vzorku přidáno 2,5 l 

Removal Reagent (součást použité soupravy). RNA byla dále podrobena reverzní transkripci. Směs 

1 µg RNA a 0,1 µmol Oligo dT primer (Metabion) byla inkubována 5 min při 70°C v cykléru 

Thermal Cycler C1000TM (BioRad) a rychle zchlazena na ledu. Poté byly přidány dNTPs (konečná 

koncentrace 0,5 mM každého, Promega), 100 jednotek M-MLV Rnase H(-)Point Mutant reverzní 

transkriptasy a dodaný pufr (Promega #M368A) a směs v celkovém objemu 20  l byla inkubována 

10 min při 40 °C a 50 min při 45°C. Po ukončení reakce byla cDNA po naředění použita jako 

templát pro kvantitativní PCR kitem DyNAmo™ Capillary SYBR® Green qPCR Kit (Finnzymes). 

2, 5 µl 20x zředěné cDNA (ekvivalent 6,25 ng původní RNA) bylo amplifikováno v reakční směsi o 
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celkovém objemu 10 l a následujícím složení: 5 µl DyNAmo Master Mix, 0, 5 µl ddH2O, 1 µl 

Forward Primer (5 μM), 1 µl Reverse Primer (5 μM) a 2,5 μl cDNA vzorku. Reakce probíhala v 

polykarbonátových kapilárách (Genaxxon BioScience GmbH) na přístroji LightCycler® Carousel-

Based System (Roche). Reakční podmínky byly zvoleny následovně: 10 minut denaturace při 95 

°C, následně 45 cyklů amplifikace 10 s při 95°C, 10 s při 55°C, 10 s při 72°C. Po ukončení reakce 

byly analyzovány křivky tání v programu LightCycler® Software 4.1. Relativní exprese byla 

vypočtena s použitím korekce na účinnost, která byla stanovena z kalibrační přímky provedené se 

sériově ředěnou cDNA.

Tab. 4: Seznam primerů použitých pro testování reakcí rostlin rozdílných genotypů

Gen Název primeru Kód AGI Sekvence

SAND
AtSAND-2009 FP

AT2G28390
CTGTCTTCTCATCTCTTGTC

AtSAND-2009 RP TCTTGCAATATGGTTCCTG

PR-1
AtPRA-2009 FP

AT2G14610
AGTTGTTTGGAGAAAGTCAG

AtPRA-2009 RP GTTCACATAATTCCCACGA

PDF1.2
AtPDF1.2a-2009 FP

AT5G44420
CTGTTACGTCCCATGTTAAA

AtPDF1.2a-2009 RP TTACTCATAGAGTGACAGAGAC

AOS
AtAOS-2009 FP

AT5G42650
GAACCGCCTTTAATTTCTTG

AtAOS-2009 RP GAGAGTAATGGATGGAGATTG

VSP2
AtVSP2-2010 FP

AT5G24770
CCAAACAGTACCAATACGAC

AtVSP2-2010 RP CTTCTCTGTTCCGTATCCAT

BAP1
AtBAP1-2010 FP

AT3G61190
ATGCCCATCAATGGTAATG

AtBAP1-2010 RP TCCCACACTTATCACCAAA

PLDβ1

AtPLDβ1-OIS-2012FP

AT2G42010

CGTGATAAATTAGGTCCTGCAT

AtPLDβ1-OIS-2012 RP ACCAGCATCAGCATCTACTA

AtPLDβ1-FPS-2012 FP GCGGAACTGTGAGATTGTAT

AtPLDβ1-FPS-2012 RP CGAATCAACTTAACTTTGTGCC

AtPLDβ1-RPS-2012 FP ACGGTTTGCTGCTTATATTG

AtPLDβ1-RPS-2012 RP GGTTCCTGAGTTATCTATTCCA

PLDβ2

AtPLDβ2-OIS-2012 FP

AT4G00240

CGGGCTTGAAGATGAATACT

AtPLDβ2-OIS-2012 RP ATGTATGTTGAGGCTGGTAA

AtPLDβ2-FPS-2012 FP TCCTCAACATCCGTTGTTTA

AtPLDβ2-FPS-2012 RP TCCTTAGTAGTGCATCATCA

AtPLDβ2-RPS-2012 FP GGGACAAGAGATACAGAGAT

AtPLDβ2-RPS-2012 RP CACTTCCTCACTCCTAAACT
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4. 9 Kořenový test

Rostliny Arabidopsis thaliana ekotyp Columbia-0 a T-DNA inzerční mutanti pld1/2 byly 

pěstovány za sterilních podmínek na médiu 0,5x Murashige-Skoog bez vitamínů (Duchefa, 

#M0221) obsahujícím 0,5 g/l MES hydrátu (pH 5,7) a ztuženém 0,8% agarem. Semena byla 

sterilována postupem uvedeným výše a pak vysušena na filtračním papíře. Následně bylo vždy 100 

semen rovnoměrně umístěno na plotnu s pevným médiem. Plotny byly zalepeny porézní páskou a 

inkubovány 2 dny ve vertikální poloze při teplotě 4°C po tmě. Poté byly přemístěny do kultivační 

místnosti inkubovány při teplotě 21°C a trvalém osvětlení o intenzitě 120 µE.m-2.s-1 ve vertikální 

poloze. 

Po 4 dnech byly rostliny přesazeny na plotny s MS médiem, obsahujícím fytohormony v 

různých koncentracích. Hormony byly sterilizovány filtrem s průměrem pórů 0,2 µm a do média 

přidány po autoklávování. Jejich přehled je uveden v tabulce 5. Na jednu plotnu bylo umístěno vždy 

5 rostlin divokého typu a 5 dvojitých mutantů pld12 střídavě vedle sebe. Plotny byly zalepeny 

porézní páskou a dále kultivovány za stejných podmínek. V čase 2 dny, 4 dny a 7 dní od přesazení 

byla u každé rostliny na plotně vyznačena aktuální poloha kořenové špičky. Po 7 dnech byly plotny 

naskenovány a délka kořene v jednotlivých dnech změřena v aplikaci ImageJ.

Tab. 5: Koncentrace fytohormonů ve ztuženém médiu. Je uvedena konečná koncentrace 
ethanolu v médiu

Látka Koncentrace (µM) Rozpouštědlo 

ABA

0

0,04% ethanol
0,2

1

10

ACC

0

voda
0,1

1

10

MeJA

0

0,04% ethanol
2

10

50

IAA

0

0,04% ethanol
0,02

0,05

1

SA

0

voda
10

20

50
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5. Výsledky

Cílem této bakalářské práce bylo charakterizovat odlišnosti v reakcích rostlin Arabidopsis 

thaliana, způsobené mutacemi v genech kódujících fosfolipasu D β pldβ1 a pldβ2 na stresové 

podmínky a zvýšenou hladinu fytohormonů spojených se stresovou signalizací. Tato práce navazuje 

na diplomovou práci Lucie Ježkové, v rámci které byl vytvořen dvojitý T-DNA inzerční mutant 

pldβ1β2 za účelem studia úlohy isoformy genu fosfolipasy D β v signalizaci při mechanickém

poranění 52. V prvním kroku byla přesně zjištěna místa obou inzercí a zkoumán jejich vliv na 

expresi genů PLDβ1a PLDβ2. V dalším kroku byla testována citlivost reakce dvojitých mutantů k 

mechanickému poškození a infekci bakteriemi Pseudomonas syringae. Dále byl zkoumán vliv 

fytohormonů účastnících se signalizace při odpovědi na stresové podmínky na růst kořene dvojitých 

mutantů.

5.1 Molekulární charakterizace mutace

5.1.1 OVĚŘENÍ PŘÍTOMNOSTI MUTACE

V práci L. Ježkové byla křížením vytvořena pouze jediná rostlina homozygotní v obou 

mutacích52. V následné generaci rostlin jsme tedy chtěli potvrdit, že se jedná skutečně o rostliny 

s mutací v obou genech PLDβ. Přítomnost inzerce byla detekována metodou PCR. Pro detekci 

inzerce byla pro každý z dvojice genů PLDβ použita kombinace dvou párů primerů. První pár 

primerů ohraničuje úsek genu v místě T-DNA inzerce tak, že jeden z primerů nasedá před místo 

inzerce a druhý za místo inzerce. V rostlinách divokého typu poskytuje první pár primerů během 

PCR produkt o délce 1034 bp pro PLDβ1 a 1002 bp pro PLDβ2. V případě mutantů je kvůli 

přítomnosti inzerce teoretický produkt dlouhý několik tisíc párů bazí a za daných podmínek PCR 

proto nedochází k jeho amplifikaci. Druhý pár primerů naopak detekuje přítomnost inzerce. Prvý 

primer z páru nasedá do tzv. levé hraniční oblasti inzerce a druhý nasedá do oblasti genu, přiléhající 

k inzerci ze strany levé hraniční oblasti. Zpravidla se pro tento účel používá stejný primer jako 

v případě prvého páru. U rostlin s inzercí dochází v případě obou mutantů pldβ k amplifikaci 

produktu o délce přibližně 700 bp.

V případě přítomnosti inzerce v homozygotních rostlinách bychom po provedení 

elektroforézy pozorovali pouze jeden band o velikosti přibližně 700 bp. Pokud by dané rostliny byly 

heterozygoty, tedy inzerce by byla přítomna pouze v jedné sadě chromozomů, byly by pozorovány 

dva bandy o velikosti 700 a 1000 bp. 



24

Přítomnost inzerce jsme ověřili u osmi dvojitých mutantů a jako kontrolu jsme vybrali dvě 

rostliny divokého typu. Z elektroforeogramu na Obr. 5 je patrno, že všechny použité rostliny, u 

nichž je předpokládána mutace, jsou homozygotními dvojitými mutanty. Absence produktů 

detekujících inzerci v rostlinách divokého typu potvrdila správnost metody.

Obr. 5: Ověření přítomnosti T-DNA inzercí v mutantních rostlinách pldβ1β2. V každé rostlině byly
metodou PCR se 4 kombinacemi primerů detekovány produkty genů. V prvním sloupci je nanesen produkt 
reakce detekující nemutovanou alelu genu PLDβ1, v druhém produkt detekující inzerci v pldβ1. Ve 3. a 4. 
sloupci jsou ve stejném schématu naneseny produkty charakterizující PLDβ2.

5.1.2 URČENÍ PŘESNÉHO MÍSTA INZERCE

T-DNA inzerce se nacházejí v genu PLDβ1, který je lokalizován na druhém chromozomu a v 

genu PLDβ2, lokalizovaném na čtvrtém chromozomu. Z metody použité pro ověření přítomnosti T-

DNA inzercí v genomu Arabidopsis není možné přesně určit místo inzerce. Pro přesnou lokalizaci 

inzerce byla u obou genů amplifikována širší oblast okolo T-DNA inzerce. Použili jsme stejné 

primery jako v případě ověření přítomnosti inzerce (označené jako druhý pár v předchozím 

odstavci). Po purifikaci byly produkty sekvenovány a místo, kde sekvence genu PLDβ přecházela 

do sekvence T-DNA bylo označeno jako místo inzerce (Obr. 6). V případě pldβ1 se inzerce nachází 

za thyminem na pozici 2053 od počátku přepisované oblasti genu a je orientována tak, že její levá 

hraniční oblast směřuje k 3‘ konci genu. U pldβ2 je inzerce vložena za guaninem na pozici 3776 a 

levá hraniční oblast směřuje k 5‘ konci. 

Přítomnost inzerce v genu automaticky neznamená, že nedochází k jeho expresi. Abychom 

věděli, které části genů se exprimují, navrhli jsme pro každý gen PLDβ trojici párů primerů, které 

nasedají před místo inzerce (na obr. 6 PCR1), přes místo inzerce (PCR 2) a za místo inzerce (PCR 

3). Expresi jednotlivých úseků genu jsme porovnali mezi mutantními rostlinami a divokým typem

pomocí kvantitativní PCR. Úsek genu vymezený prvním párem primerů (PCR 1) se u pldβ1 i pldβ2

exprimoval ve stejné míře jako v rostlinách divokého typu. K expresi druhého úseku, v kterém se 

nachází místo inzerce (PCR 2) v mutantech dle předpokladu nedocházelo. Naopak při amplifikaci 

úseku za místem inzerce (PCR 3) vznikal v mutantních rostlinách produkt správné velikosti pro oba 

geny PLDβ. Avšak tyto úseky se v mutantních rostlinách exprimovaly přibližně v padesátkrát menší 

míře než v rostlinách divokého typu. Vzhledem k tomu, že úseky PCR3 pro PLDβ1 i PLDβ2

amplifikují DNA ze dvou exonů, není možné vysvětlit detekci úseků kontaminací genomovou 
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DNA.

Obr. 6: Schematické znázornění inzerce v genech pldβ1 a pldβ2. Zeleně jsou označeny exony, bíle introny.
T-DNA (červeně) označuje místo a orientaci T-DNA inzerce. V pldβ1 směřuje levá hraniční oblast k 5’konci 
genu, v pldβ2 k 3‘ konci genu. Exprese úseků genu v blízkosti inzerce byla změřena pomocí RT-qPCR s 3 
sadami primerů pro každý gen. PCR 1 (žlutě) amplifikuje úsek genu před místem inzerce, PCR 2 (modře) 
amplifikuje úsek genu obsahující místo inzerce, a PCR 3 (oranžově) amplifikuje úsek genu za místem 
inzerce. Úseky označené zeleným zaškrtnutím se transkribují ve stejné míře jako v nemutantních rostlinách. 
Červený křížek označuje úseky jejichž transkripce je velmi slabá nebo nedetekovatelná.

5.2 Fenotyp mutanta

5.2.1 REAKCE ROSTLIN NA MECHANICKÉ PORANĚNÍ

Z předchozího výzkumu (DP Lucie Ježkové) vyplývá, že produkce fosfolipasy D β vzrůstá při 

mechanickém poranění52. Proto byla studována její možná úloha při přenosu signálu mechanického 

poškození. Po vytvoření dvojitého mutanta byla sledována exprese markerového genu 

mechanického stresu BAP1 (Bon 1-associated protein 1). V jednom ze dvou opakování bylo 

zjištěno výrazné snížení exprese tohoto genu v mechanicky poškozených listech dvojitých mutantů

oproti divokému typu.

Toto zjištění jsme chtěli ověřit, proto jsme měření zopakovali. Pětitýdenní rostliny divokého 

typu a dvojití mutanti byli ošetřeni pomačkáním celé plochy listů pomocí pinzety. Vzorky byly 

odebrány po jedné hodině a třech hodinách od ošetření. Byla analyzována exprese genu BAP1. 

Exprese tohoto genu vzrostla u ošetřených rostlin po jedné hodině přibližně stejně u rostlin 

divokého typu i dvojitých mutantů pldβ1β2. (Obr. 7) Po třech hodinách jsme zjistili opět přibližně 

stejnou hodnotu u divokého typu i dvojitých mutantů. Mutace v genech PLDβ1 a PLDβ2 tedy nemá 

vliv na expresi markerového genu BAP1. V tomto pokusu jsme také sledovali expresi dalších dvou

markerových genů mechanického stresu, LOX2 (Lipoxygenase 2) a VSP2 (Vegetative storage 

protein). Exprese těchto genů však z neznámého důvodu nebyla mechanickým stresem vůbec 

ovlivněna ani v rostlinách divokého typu.
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Obr. 7: Relativní exprese genu BAP1 po způsobení mechanického poranění. Vzorky byly odebrány 
v čase 1 hodina a 3 hodiny od ošetření. Listy rostlin divokého typu (WT) a dvojitých mutantů pldβ1β2 byly 
pomačkány pinzetou (P). Jako kontrola byly odebrány vzorky z neošetřených rostlin (K). Relativní exprese 
byla vztažena k expresi genu SAND.

5.2.2 RESISTENCE K PSEUDOMONAS SYRINGAE

Exprese PLDβ1 a PLDβ2 je indukována patogeny. Proto nás zajímalo, zda má nepřítomnost 

produktu genů PLDβ1 a PLDβ2 vliv na resistenci rostlin k bakteriální infekci. Pětitýdenní rostliny 

divokého typu a dvojití mutanti pldβ1β2 byli inokulováni suspenzí bakterií Pseudomonas syringae

pv. tomato. Po dvou dnech byly v listech rostlin spočítány bakterie. Je patrno, že počet narostlých 

bakterií se výrazně neliší u vzorků pocházejících z rostlin divokého typu a dvojitých mutantů. U 

obou typů rostlin jsme pozorovali i obdobné symptomy infekce. Z toho lze usoudit, že inzerce v 

genu PLDβ1 a PLDβ2 neovlivňuje resistenci Arabidopsis thaliana k bakterii Pseudomonas syringae

pv. tomato.

Obr. 8: Odolnost rostlin divokého typu (WT) a dvojitých mutantů pldβ1β2 k infekci bakteriemi.
Pseudomonas syringae pv. tomato. V rostlinách byl 2 dny po inokulaci stanoven počet bakteriálních kolonií
(CFU), který byl vztažen na hmotnost čerstvé navážky rostlinného materiálu. Chybové úsečky označují 
standardní směrodatnou odchylku souboru o 5 hodnotách pro WT a pldβ1β2.
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5.2.3 TEST CITLIVOSTI ROSTLIN DIVOKÉHO TYPU A DVOJITÝCH MUTANTŮ K 
FYTOHORMONŮM

Pro zjištění citlivosti k hormonům, účastnícím se stresové odpovědi, byly klíční rostliny 

Arabidopsis thaliana pěstovány in vitro na ztuženém médiu s přídavkem jednotlivých fytohormonů

(kap. 4.9). Citlivost rostlin se projevila inhibicí růstu kořene při kultivaci na médiu obsahujícím 

hormon. Pro názornost je metoda znázorněna na obr. 9.

Obr. 9: Test citlivosti k hormonům s užitím klíčních rostlin, pěstovaných na ztuženém médiu. Kontrola 
– rostliny divokého typu (WT) a dvojití mutanti pldβ1β2 (M), pěstované v MS médiu bez obsahu hormonů. 
50 µM SA – rostliny obojího typu, pěstované v MS médiu, obsahujícím kyselinu salicylovou v koncentraci 
50 µM. Délka kořene byla barevně značena v čase 0, 2, 4 a 7 dní od vysazení.

Použité látky byly kyselina salicylová, methylester kyseliny jasmonové, kyselina abscisová, 

kyselina indolyl-3-octová a aminocyklopropankarboxylová kyselina jako prekurzor ethylenu. 

Použili jsme různé koncentrace daných látek (kap. 4.6). Byly zjišťovány rozdíly v délce kořene 

rostlin divokého typu a dvojitých mutanctů pldβ1β2 v čase a při různých koncentracích přidané 

látky. Výraznější odlišnost byla zaznamenána pouze při použití kyseliny abscisové, kde při použití 

nejnižší koncentrace docházelo ke stimulaci růstu. (Obr. 10). Další drobné odlišnosti byly zjištěny i 

u ostatních látek v době dvou dnů kultivace. Pravděpodobně se jedná o náhodu, protože dále v čase 

tyto rozdíly již patrné nejsou. Zároveň nebyly zjištěny ani při použití jiné koncentrace daných látek. 

Všechny zjištěné rozdíly v růstu kořenů mezi pldβ1β2 a rostlinami divokého typu jsou velmi malé a 

vyžadují ověření.
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Kyselina salicylová (SA)

Kyselina abscisová (ABA)

Aminocyklopropankarboxylová kyselina (ACC)

Obr. 10a: Test citlivosti rostlin k hormonům (část 1). Vlevo: Růst kořene v přítomnosti a 
nepřítomnosti (kontrola) hormonu. Koncentrace hormonu je uvedena v legendě. Vpravo: Závislost délky 
kořene na koncentraci fytohormonu po čtyřech dnech kultivace. Délka kořene byla měřena pomocí 
programu ImageJ. Statisticky významné rozdíly, zjištěné na základě T-testu jsou označeny hvězdičkou (*). 
Chybové úsečky značí hodnotu směrodatné odchylky souboru o 10 hodnotách.
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Methylajsmonát

Indolyl-3-octová kyselina (IAA)

Obr. 10b: Test citlivosti rostlin k hormonům (část 2).Růst kořene v přítomnosti a nepřítomnosti
(kontrola) hormonu. Číselné označení u legendy vyjadřuje koncentraci dané látky v µmol/l (vlevo). 
Závislost délky kořene po čtyřech dnech kultivace na koncentraci fytohormonu (vpravo). Délka kořene 
byla meřena pomocí programu ImageJ. Statisticky významné rozdíly, zjištěné na základě T-testu jsou 
označeny hvězdičkou (*). Chybové úsečky značí hodnotu standardní směrodatné odchylky souboru o 10 
hodnotách

5.2.4 GENOVÁ EXPRESE SEMENÁČKŮ PO OŠETŘENÍ SALICYLÁTEM SODNÝM A 
METHYLJASMONÁTEM

Kořenovým testem jsme nezjistili žádné odlišnosti mezi divokým typem a dvojitými mutanty. 

Fakt, že není ovlivněn růst kořene, nemusí znamenat, že PLDβ nemá žádnou úlohu v signální dráze 

kyseliny salicylové nebo jasmonové. Proto jsme v dalším testu zjišťovali genovou expresi rostlin, 

pěstovaných v médiu s přídavkem těchto hormonů. Klíční rostliny obojího typu pěstované v 

mikrotitračních destičkách v tekutém médiu byly ošetřeny přídavkem média, obsahujícího MeJA.

Po šesti hodinách byla změřena exprese markerových genů VSP2 a PDF1.2. Oba geny byly 
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ošetřením MeJA indukovány, VSP2 výrazně více než PDF1.2. V obou typech rostlin byly tyto geny

exprimovány přibližně stejně. 

Obr. 11: Relativní exprese genu VSP2 a PDF1.2 po ošetření klíčních rostlin MeJA. Rostliny divokého 
typu (WT) a doublemutanti pldβ1β2 byly ošetřeny přídavkem MeJA do kultivačního média ve výsledné 
koncentraci 50µM. Po šesti hodinách byla zjištěna exprese markerových genů VSP2 a PDF1.2 metodou RT-
qPCR. Jako kontrola byly použity neošetřené rostliny. Relativní exprese byla vztažena k expresi genu SAND.

Stejný postup byl použit při ošetření klíčních rostlin SA. Kyselina salicylová indukovala 

expresi genu PR1 (Pathogenesis related protein 1) v obou typech rostlin přibližně stejně. Markerové 

geny byly indukovány přibližně stejně v obou typech rostlin při použití SA i při použití MeJA. 

Analýzou genové exprese jsme nezjistili zapojení PLDβ do signálních drah kyseliny salicylové 

nebo jasmonové.

Obr. 12: Relativní exprese genu PR1 po ošetření klíčních rostlin SA.
Rostliny divokého typu (WT) a doublemutanti pldβ1β2 byly ošetřeny přídavkem SA do výsledné 
koncentrace 50µM. Po šesti hodinách byla zjištěna exprese markerového genu PR1. Jako kontrola byly 
použity neošetřené rostliny. Relativní exprese byla vztažena k expresi genu SAND.
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6 Diskuse

Pro charakterizaci mutanta pldβ1β2 jsme nejprve metodou PCR ověřili přítomnost mutace 

v obou genech. Z výsledků vyplývá, že všechny použité rostliny byly homozygotními mutanty. Dále 

jsme upřesnili místo inzerce sekvenací vybraných produktů PCR. Metodou kvantitativní PCR jsme 

zjistili, že se přepisují pouze oblasti genů nacházející se před inzercí.

U dvojitých mutantů jsme testovali reakce na mechanický stres analýzou exprese 

markerového genu a v porovnání s rostlinami divokého typu jsme nezaznamenali žádné odlišnosti. 

V dalším testu jsme zjišťovali rozdíly mezi dvojitými mutanty a rostlinami divokého typu 

v odolnosti k bakteriální infekci. Opět jsme nezjistili významné rozdíly. S použitím klíčních rostlin 

jsme dále zjišťovali, zda jsou u dvojitých mutantů rozdíly v citlivosti k fytohormonům. 

Nejvýraznější, avšak stále velmi malý, rozdíl jsme zjistili při použití kyseliny abscisové. U ostatních 

látek jsme pozorovali pouze drobné rozdíly.

Pro absenci fenotypu dvojitých mutantů se nabízí několik vysvětlení. Z výsledků vyplývá, že 

části obou genů před inzercí jsou přepisovány a vzniká zkrácený protein. Je možné, že tento defekt 

nemá vliv na enzymovou aktivitu a mutace vůbec neovlivní reakce rostliny. Pro ověření této 

hypotézy by bylo vhodné stanovit enzymovou aktivitu PLDβ ve vzorku dvojitých mutantů, ale toto 

stanovení je neproveditelné, protože při stanovování aktivity nelze odlišit PLDβ od PLDγ. Další 

možností je, že funkce nepřítomné PLDβ je plně nahrazena PLDγ, která je biochemicky velmi 

podobná53. Z tohoto důvodu by bylo vhodné umlčet expresi PLDγ ve dvojitých mutanech pldβ1β2 a 

testy zopakovat. Pro další ověření by bylo vhodné použít další metody testování zkoumaných 

procesů. Při analýze genové exprese po mechanickém poranění jsme sledovali pouze jeden 

markerový gen. Druhý sledovaný markerový gen nebyl indukován. Pro ověření spolehlivosti 

zjištěného výsledku by bylo vhodné sledovat expresi více markerových genů, jejichž maximum 

exprese je detekovatelné až po delší době od ošetření. Dále by bylo vhodné změnit postup ošetření 

pro indukci mechanického stresu. Je známo, že exprese PLDβ vzrůstá po napadení patogenem, 

který kromě mechanického poškození může vylučovat látky, které by případně mohly spouštět 

signální dráhu53. V našich experimentech jsme mechanické poškození prováděli pinzetou a nedošlo 

při něm k odstranění kusů pletiva. Ideální by bylo otestovat vliv mechanického poškození použitím 

larev hmyzích herbivorů50. Na provedení tohoto testu ale nejsme vybaveni, neboť chov larev je 

velmi náročný a provádí se pouze ve specializovaných laboratořích. Mírný rozdíl v citlivosti ke 

kyselině abscisové, zjištěný kořenovým testem, vyžaduje ověření a zopakování testu. Rozdíl byl 

velmi drobný a patrný pouze při jedné použité koncentraci ABA, proto je pravděpodobné, že se 

jedná o náhodu. Další možností ověření tohoto výsledku by byla analýza exprese markerových genů 

pro všechny látky, které jsme použili ke kořenovému testu citlivosti. V našem případě jsme 
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sledovali pouze expresi genů indukovaných kyselinou salicylovou a methyljasmonátem.

Exprese PLDβ je in vitro indukována xylanasou, která je produkována houbovými patogeny a 

je rostlinou rozeznávána jako typický patogenní vzor51. Bylo by tedy zajímavé zjistit, zda se liší 

reakce dvojitých mutantů a rostlin divokého typu při infekci houbovým patogenem a ošetření 

xylanasou.

Pokud bychom při ověřování došli ke stejným výsledkům, mohli bychom předpokládat, že se 

PLDβ neúčastní žádného z námi studovaných procesů a zvýšení její exprese při mechanickém 

poranění se odehrává za jiným účelem, než signalizačním.

7 Závěr

Metodou PCR jsme charakterizovali mutaci dvojitých T-DNA inzerčních mutantů 

Arabidopsis thaliana pldβ1β2. Ověřili jsme, že se skutečně jedná o homozygotní dvojité mutanty a 

určili přesné místo T-DNA inzerce. Zjistili jsme, že se mutace nachází v přepisované oblasti genů a 

při transkripci se přepisuje pouze oblast nacházející se před inzercí. Pravděpodobně je tedy 

překládán zkrácený proteinový produkt, jehož existenci by bylo nutné ověřit detekční metodou 

(např. Western blot).

Při testech odlišností mutantů od rostlin divokého typu jsme zjišťovali reakce na mechanické 

poškození sledováním markerových genů, náchylnost k infekci bakterií Pseudomonas syringae pv. 

tomato a citlivost k fytohormonům testovanou inhibicí růstu kořenů a analýzou exprese 

markerových genů. V žádném z provedených testů se reakce dvojitých mutantů pldβ1β2 výrazně 

nelišily od reakcí rostlin divokého typu. Je možné, že i přes přítomnost inzerce vzniká funkční 

protein nebo že je funkce nepřítomné PLDβ nahrazena PLDγ. Další možností je, že PLDβ není 

zapojena do procesů, které jsme sledovali.
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