
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. 


