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ABSTRAKT:
Kukuřice setá je v literatuře označována jako rostlina s indukovanou tvorbou lyzigenního
aerenchymu. Degradace některých kortikálních buněk je zahájena působením vnějšího
spouštěče, většinou ve formě stresového působení (zaplavení aj.). Proces, kterým kortikální
buňky umírají, vykazuje znaky charakteristické pro programovanou buněčnou smrt, jakými
jsou fragmentace jaderné DNA nebo ultrastrukturní změny apoptotického rázu.
V primárních kořenech třinácti sledovaných kultivarů kukuřice byl přítomen aerenchym bez
ohledu na kultivační podmínky. Plocha aerenchymu korelovala s délkou kořene, nikoli s jeho
stářím. Pomocí inhibitoru syntézy etylénu (AOA) byla potvrzena závislost vzniku
aerenchymu na přítomnosti tohoto fytohormonu. Bylo zjištěno, že tvorba aerenchymatických
kanálů je ovlivněna světelnými podmínkami a vytvořené lyzigenní interceluláry kolokalizují
s místy, kde se vyskytují buňky s charakteristicky fragmentovanou jadernou DNA (TUNELpozitivní jádra).
Během experimentů s TUNEL reakcí bylo nutné pro daný rostlinný materiál nově nalézt
optimální ředění enzymatické směsi. Jako relevantní byl u použitých ručních řezů považován
pouze výsledek pozorování povrchových vrstev, a to jak u směsi TUNEL-TMR, tak
především u TUNEL-AP, jejíž penetrabilita je nižší. Výhodou varianty „AP“ bylo pozorování
vzorků pod UV zářením, kdy fluorescence TUNEL-pozitivních jader (na rozdíl od jader
ostatních) byla překryta černým produktem reakce alkalické fosfatázy.
Za účelem identifikace oblastí primární kůry, v nichž buňky začínají odumírat, byly kromě
uvedené TUNEL reakce aplikovány postupy běžně užívané pro zjišťování buněčné viability.
Použití neutrální červeně se však ukázalo pro pokročile diferencované pletivo kukuřičných
primárních kořenů jako nevhodné. Při barvení pomocí Evansovy modři bylo možné
v lokalizaci obarvených buněk pozorovat určité trendy (blízkost již vytvořených
aerenchymatických kanálů, oblasti přilehlé k prorážejícím kořenům nebo nově vznikající
primordia). Podobná lokalizace, rozšířená o oblast vodivých pletiv ve středním válci, pak byla
pozorována i u buněk barvených fluorescenčními barvivy (PI, FDA, SYTOX, AO).
Na základě uvedených pozorování, srovnání s dříve získanými výsledky TEM a podobnosti
s procesy během vzniku TEs, popsanými v literatuře, byl navržen pravděpodobný sled dějů
v průběhu PCD kortikálních buněk vedoucí ke vzniku lyzigenního aerenchymu takto:
V buňkách určených k autolýze se objevují kulovité váčky obsahující esterázy. Tyto váčky
mohou být obdobou ricinosomů cíleně transportujících esterázy např. k vakuole nebo
k buněčným stěnám, kde jsou později využity pro degradační procesy. Následně je porušena
integrita tonoplastu, centrální vakuola se smršťuje nebo rozpadá na vakuoly menší.
Cytoplazma se mísí s vakuolární štávou, snižuje se její pH. Nakonec je porušena i
plazmatická membrána, která ztrácí svou selektivitu, celý protoplast kolabuje, tvoří se menší
plazmalemou ohraničené váčky, v nichž se rozkládají fragmenty protoplastu s organelami
včetně jádra. V závěru jsou rozloženy buněčné stěny.
Průběh PCD v kortikálních buňkách studovaných mokřadních rostlin se výše popsaným
procesům u kukuřice v mnoha ohledech podobá. Patří mezi ně fragmentace jaderné DNA,
tvorba váčků obsahujících aktivní esterázy a vyznačujících se nízkým pH, porušení
tonoplastu, mísení cytoplazmy s buněčnou šťávou a změny permeability plazmatické
membrány. Buňky, v nichž se tyto procesy odehrávají, jsou lokalizovány v blízkosti
prorážejících primordií, v idioblastech a v oblasti budoucího lyzigenního aerenchymu. Jejich
uspořádání koreluje se symplastickým propojením popisovaným v literatuře.

-3-

Abstrakt, Summary___________________________________________________________

ABSTRACT:
Zea mays is generally considered to be a plant with inducible lysigenous aerenchyma
formation. The degradation of some cortical cells is triggered by environmental conditions,
usually in the form of stress (submergence etc.). These cells die in a process that shows signs
characteristic for programmed cell death, such as nuclear DNA fragmentation or apoptotic
ultrastructural alterations.
Aerenchyma formed in primary roots of thirteen examined maize accessions, irrespective of
cultivation conditions. The aerenchyma fraction correlated with the root length, not with its
age. The dependence of aerenchyma formation on the presence of this phytohormone was
proved by using an inhibitor of ethylene synthesis (AOA). It was found out that the
aerenchyma formation depended on light conditions and that the lysigenous intercellulars
intercellular spaces colocalized with areas with cells with characteristically fragmented
nuclear DNA (TUNEL-positive nuclei).
In experiments using the TUNEL reaction it was necessary to determine new dilution of the
enzymatic mixture for the examined plant material. Only the observation of surface planes of
free-hand root sections was considered relevant in both TUNEL-TMR and TUNEL-AP
assays. TUNEL-AP was evaluated as a mixture with a worse penetrability. However, it
(treatment “AP”) could be observed under UV radiation without a risk of false positives
caused by the autofluorescence of TUNEL-negative nuclei, which was (unlike the
fluorescence of other nuclei) covered with a black product of the reaction of the alkaline
phosphatase).
In addition to the TUNEL reaction, other procedures, generally used as cell viability methods,
were applied to identify the cortical regions in which the cells started to die. The application
of neutral red turned out to be rather unsuitable for the highly differentiated tissue of plant
roots. The Evans blue labelled cells are prone to occur in some parts of the cortex – primarily
in the vicinity of preformed aerenchyma channels, areas surrounding the protruding root
primordia and in these newly emerging roots themselves.
Similarly localized, enhanced by the vascular tissue in the central cylinder, were cells labelled
with fluorescent probes (PI, FDA, SYTOX, AO).
Based on the observations described, comparison with former results of TEM and the
resemblance of these data with events accompanying differentiation of TEs known from
literature, a putative sequence of events occurring during PCD in maize cortical cells during
lysigenous aerenchyma formation was proposed:
In the cells designed for autolysis spherical vesicles containing esterases appear. These
vesicles might be analogy of ricinosomes, transporting their contents to special targets, e.g. to
the vacuole or cell walls, where they are later used for degradation processes. Later, the
tonoplast loses its integrity and the central vacuole shrinks or breaks into several smaller
vacuoles. The cytoplasm mixes with the cell sap and its pH decreases. Finally, the plasma
membrane ruptures, the whole protoplast collapses and smaller plasmalemma bound vesicles
form, in which the protoplast fragments with organelles including the nucleus are digested.
The process is terminated with the cell walls disintegrating.
The course of PCD in cortical cells studied in wetland plants with lysigenous type of
aerenchyma resembles processes described in the roots of maize in many respects, including
nuclear DNA fragmentation, formation of vesicles with low pH containing esterases,
tonoplast rupture, blending of cytoplasm and vacuolar contents and changes of plasmalemma
permeability. Cells in which these changes take place are localized in the vicinity of emerging
primordia, in idioblasts and in positions of future lysigenous aerenchyma. Their pattern
corresponds to the symplastic connections described in literature.
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CHARAKTERISTIKA PROGRAMOVANÉ BUNĚČNÉ SMRTI PŘI VZNIKU
LYZIGENNÍHO AERENCHYMU

1. Úvod:
Předkládaná disertační práce metodicky a tématicky navazuje na diplomovou práci zabývající
se výskytem a průběhem programované buněčné smrti (PCD) v kořenech kukuřice seté
během tvorby aerenchymu (Lenochová 2004), dále rozvádí problematiku souvislosti vzniku
aerenchymu s působením etylénu a některých vnějších podmínek. V oblasti vnitrobuněčných
změn spojených s PCD čerpá ze spolupráce s pracovní skupinou prof. Zdeňka Opatrného
(Kuthanova et al. 2008a;Kuthanova et al. 2008b;Kuthanova et al. 2004), při studiu anatomie
mokřadních rostlin vychází ze zázemí a zkušeností pracovní skupiny vedené RNDr. Olgou
Votrubovou, CSc. a Alešem Soukupem, PhD (Soukup et al. 2002;Seago et al. 2005;Soukup et
al. 2007;Steinbachova-Vojtiskova et al. 2006;Soukup et al. 2005).

O programované buněčné smrti obecně lze říci, že se jedná o proces řízený organismem,
jehož je buňka součástí. Tento proces je nutný pro normální vývoj jedince (např. eliminace
buněk mezi budoucími prsty lidského plodu, odbourání některých megaspor při vývoji při
vývoji samičího gametofytu u krytosemenných rostlin), nebo je vyvolaný změnou vnějších či
vnitřních podmínek, ať už jde o stres způsobený snížením dostupnosti životně nutných látek
nebo o sebevraždu, již spáchá potenciálně nebezpečná buňka – buňka s poškozenou DNA
nebo buňka infikovaná vnitrobuněčným parazitem (Pennel and Lamb 1997). Pro úplnost je
vhodné dodat, že programovaná buněčná smrt není jediným způsobem, jak může být ukončen
život živočišné nebo rostlinné buňky. Kromě apoptózy (nebo apoptóze podobné buněčné
smrti) a autofagické buněčné smrti může nastoupit také nekróza, tedy smrt běžně nahlížená
jako „neprogramovaná“, nevyžadující speciální signální a regulační dráhy ani dodávku
energie),(Havel 1996;Reape et al. 2008). Autofagická buněčná smrt je charakterizována
zachováním cytoskeletárního aparátu až do pozdních fází celého procesu, během kterého se
tvoří větší množství lyzosomů a v nich dochází k degradaci jednotlivých buněčných organel.
Apoptóza je nejčastěji popisovaným typem PCD, kterému podléhají živočišné buňky. U
rostlin se hovoří o „buněčné smrti podobné apoptóze“, u níž se objevují některé známky
typické pro apoptózu (Reape et al. 2008). Během apoptózy nebo buněčné smrti apoptóze
podobné se umírající buňky vyznačují smrštěním cytoplazmy a chromatinu (tzv. pyknotický
chromatin), ztrátou asymetrie plazmatické membrány provázenou vystavením fosfatidylserinu
na jejím povrchu, tzv. zeiotickým zvlněním jaderného obalu a plazmatické membrány,
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specifickým naštípáním DNA a tvorbou tzv. apoptotických tělísek. Apoptotická tělíska jsou
v živočišném organismu následně pohlcena fagocytujícími složkami imunitního systému,
rostlinná buňka si s jejich rozkladem musí poradit sama (Beers 1997;Danon et al. 2000;Cohen
1993;Pennel and Lamb 1997). Uvedené apoptotické markery i znaky autofagické PCD je
možné na živočišném či rostlinném materiálu zachytit různými metodami, od elektronové
mikroskopie, přes vazbu Annexinu V na změněnou plazmalemu, označení zlomů DNA
pomocí TUNEL reakce, DNA elektroforézu zaměřenou na vznik „apoptotických žebříčků“ až
po molekulárně-biologické postupy sledující expresi genů spojených s průběhem některého
z typů PCD (Whibley et al. 2009;Bonneau et al. 2008;Kerr et al. 1972;Mortimer et al.
2008;Bortner et al. 1995).
Rostlinná programovaná buněčná smrt má často podobu autofagie, hlavní úlohu při ní zastává
vakuola a v ní obsažené hydrolytické enzymy. Ve srovnání s živočišnou PCD má ta rostlinná
další specifika – může probíhat briskně (v případě hypersenzitivní reakce) či velmi zvolna
(senescence), rostlina se musí vypořádat s pevnou buněčnou stěnou umírajících buněk a jak
již bylo řečeno výše, nemůže se spoléhat na pomoc mobilních fagocytů, neboť ty se
v rostlinném těle nevyskytují (Gietl and Schmid 2001;Takatsuka et al. 2004;Van Doorn et al.
2011). Některé složky signálních a regulačních kaskád jsou alespoň v některých případech
rostlinné PCD stejné jako u živočichů (např. cytochrom c, reaktivní kyslíkaté látky, vápenaté
kationty, oxid dusnatý), přítomnost jiných u nich prokázána nebyla (např. kaspázy, tj.
serinové proteázy tvořící významný článek živočišné apoptotické mašinerie). Úlohu
některých kaspáz pravděpodobně u rostlin zastává např. YVADáza nebo cysteinové proteázy
obsažené v tzv. ricinosomech, organelách charakteristických pro odumírající endosperm u
Ricinus communis (Hoeberichts and Woltering 2002;Senatore et al. 2009). Pouze rostlinná
PCD pak může být ovlivněna fytohormony, z nichž v tomto ohledu nejvýznamnější je
pravděpodobně ve stresu produkovnný etylén (Bleecker and Kende 2000;He et al. 1996a).
Již v průběhu zárodečného vývoje jsou některé buňky tvořící součást budoucího semena
odsouzeny k zániku. Jedná se např. o buňky suspenzoru, jejichž postupná degradace byla
zjištěna mj. u Phaseolus sp., Vicia faba a Zea mays. Látky, které se tímto způsobem uvolní,
jsou pravděpodobně použity pro výživu embrya (Wredle et al. 2001;Giuliani et al. 2002). O
osudu buněk embrya a suspenzoru ve smyslu přežití či smrti pravděpodobně rozhoduje mj.
cytoskelet, jak bylo prokázáno při studiu somatických embryí u Picea abies (Schwarzerova et
al. 2010). Pro výživu embrya jsou významné i procesem PCD postupně odumírající různé
typy endospermu, např. endosperm skočce nebo obě části endospermu trav (škrobový
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endosperm i aleuronová vrstva). U trav stejně nebo podobně odumírá i scutellum (Pennel and
Lamb 1997;Greenwood et al. 2005;Gietl and Schmid 2001).
Dalším případem rostlinné PCD je vznik součástí vodivých pletiv, tj. tracheálních elementů a
mnohých sklerenchymatických vláken. Jejich skonu předchází vytvoření silné lignifikované
sekundární buněčné stěny, která zajišťuje to, že xylémové elementy odolají silnému
transpiračnímu sání a sklerenchymatické buňky mohou zastávat účinně svou mechanickou
funkci. Pomocí buněčné kultury listového mezofylu Zinnia elegans indukovatelného
k přeměně na tracheální elementy (tracheary elements, TEs) byly podrobně prozkoumány
subcelulární změny provázející xylogenezi. Podstatnou roli zde zřejmě hraje porušení
vakuoly, smíchání jejího obsahu s cytoplazmou a tvorba váčků ohraničených plazmalemou,
v nichž jsou postupně odbourány buněčné organely (Kuriyama 1999;Obara et al.
2001;Roberts and McCann 2000).
Rovněž vzniku článků sítkovic (sieve elements, SEs) předchází autolýza, ač v tomto případě
poněkud nedůsledná. Narozdíl od výše uvedeného případu se zde neodbourává protoplast jako
celek, nýbrž dochází k selektivní degradaci jen některých organel, např. jádra, ribosomů a
Golgiho aparátu a k přestavbám mitochondrií a plastidů (Beers 1997;van Bel et al. 2002).
Poměrně řídce se vyskytujícím případem rostlinné PCD je proces vzniku vykrajovaných listů
a listových perforací. Morfologie vykrajovaných listů je běžně dána již embryonálním
vývojem, výjimkou je Monstera, u níž se členitý okraj a perforace tvoří až postembryonálně.
Podobně je na tom i vodní rostlina z čeledi Aponogetonaceae, Aponogeton madagascariensis,
tj. kalatka madagaskarská. Ta je z hlediska výzkumu velmi vhodným materiálem, neboť
rozložení otvorů v jejích čepelích je pravidelné a lze tedy predikovat, které buňky podstoupí
PCD. Během ní lze sledovat odbourávání buněčných barviv, fragmentaci jaderné DNA,
porušení integrity tonoplastu a rozklad buněčného obsahu i buněčných stěn. (Beers
1997;Gunawardena

et

al.

2004;Gunawardena

et

al.

2005;Gunawardena

et

al.

2007;Gunawardena and Dengler 2006).
Mezi pletiva, v nichž se odehrává PCD, jsou řazena i pletiva podílející se na opadu (abscisi)
rostlinných orgánů nebo jejich částí (senescentní orgány, části rostliny vystavené stresu nebo jako speciální případ – hraniční buňky kořenové čepičky (Pan et al. 2002;Beers 1997).
Do výčtu případů rostlinné PCD probíhající jako součást běžného vývoje patří i výše uvedená
senescence. Jedná se o jeden z nejpomalejších typů buněčného hynutí, v jehož průběhu jsou
ze stárnoucí části rostliny postupně stahovány a do sinků odváděny využitelné látky. Kromě
ontogenetického stádia mohou být spouštěčem těchto procesů i vnější vlivy, jako je
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kompatibilní opylení, stres či působení chemických látek. Příkladem takové látky je etylén, ať
už je jeho zdrojem okolí nebo rostlina sama (Beers and McDowell 2001;Dangl et al. 2000).
Ani generativní ontogenetické stádium se u rostlin neobejde bez PCD. U některých rostlin
s jednopohlavnými květy (Asparagus, Zea, Silene sp.) je tento proces zodpovědný za
odbourání základu samčích nebo samičích pohlavních orgánů, otevírání prašníků zahrnuje
řízené a koordinované umírání buněk tapeta, buněk v oblasti stomia a pokožkových buněk k
nim přiléhajících, nestejnoměrně sesychajících buněk endothecia a buněk konektivu
(Chichiricco 2000). Další programované buněčné umírání se dostaví po opylení – buď hyne
inkompatibilní pylové zrno nebo naopak klíčící pylové láčce usnadňují průchod umírající
buňky čnělkového pletiva, oboje přičiněním produktů genů tzv. S-lokusu (Thomas and
Franklin-Tong 2004;Zhang et al. 2011;Wang et al. 1996). I v samičích pohlavních orgánech
narazíme na případy PCD, ať už je to smrt tří ze čtyř megaspor nebo degradace synergid po
kompatibilním opylení (Papini et al. 2011;Beers 1997).
Jako typické příklady rostlinné PCD vyvolané okolními podmínkami bývají uváděny
hypersenzitivní reakce a vznik lyzigenního aerenchymu. Hypersenzitivní reakce brání
patogenu v systémovém rozšíření, což je umožněno odříznutím napadeného pletiva od zbytku
rostliny tvorbou suchých lézí, především v okolí cévních svazků. Kromě toho rostlina ucpává
plazmodezmy v infikovaných pletivech kalózou. Uvedené jevy byly pozorovány i v jiných
než nakažených částech rostlin, což ukazuje na schopnost jakési celostní „imunitní reakce“ a
získání systémové rezistence. Ve srovnání s jinými typy PCD je hypersenzitivní reakce
procesem velmi rychlým a razantním, indukována je elicitory patogenního původu i vlastními
rostlinnými signály (ROS apod.), s významnou rolí vakuolárních enzymů (Mittler et al.
1997;Zhang et al. 2010;Wendehenne et al. 2002).
Dalším faktorem, který může značně ovlivnit fyziologický i anatomický stav rostliny, je
hypoxie. Její příčinou bývá povětšinou zaplavení rostliny či jen některé její části, lze ale
hovořit i o podmínkách provázejících běžnou rostlinnou ontogenezi (např. při klíčení apod.).
Přirozenou reakcí rostliny je v takovém případě přechod k anaerobnímu metabolismu (včetně
glykolýzy a alkoholového kvašení, za průběžného okyselování cytoplazmy a vakuoly).
Úspěch takovéto strategie je podmíněn dostatkem zásobních látek a včasnou syntézou enzymů
zapojených do glykolýzy a fermentace, výhodou bývá přechodné stádium mírné hypoxie.
Mezi enzymy, jejichž produkce je pro přežití v hypoxických až anoxických podmínkách
zásadní, patří např. LDC (laktátdehydrogenáza), ADH (alkoholdehydrogenáza), PDC
(pyruvátdehydrogenáza) nebo SOD (superoxid-dizmutáza), která chrání rostlinu po návratu
do aerobních podmínek před dopady ROS. Tyto látky mohou reagovat s proteiny, lipidy i
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nukleovými kyselinami a tím vést až k mutacím, mají však i signální a obrannou funkci. Stav
zaplavené rostliny je významně ovlivněn i toxickými metabolity dalších živých složek
rhizosféry, např. v podobě redukované formy manganu, železa a síry (Mn2+, Fe2+, S2-).
Jelikož ani uvedené metabolické adaptace neumožní rostlině přežívat v hypoxii po příliš
dlouhou dobu (dříve či později nastupuje vyčerpání energetických zásob, změna konduktivity
kořenů a následné vadnutí zaplavených rostlin), jsou vodní a mokřadní rostliny vyzbrojeny
anatomickými a morfologickými adaptacemi. Úniku ze zaplavení napomáhají adventivní
kořeny, obrana před ztrátou kyslíku a pronikáním toxických látek z rhizosféry je účinnější
díky podpokožkovým bariérám, pro výměnu plynů mezi zaplavenými a nezaplavenými
orgány je nedocenitelným

evolučním vynálezem aerenchym (Drew 1997;Jackson et al.

1985;Irfan et al. 2010;Colmer and Voesenek 2009;Kotula et al. 2009;Soukup et al.
2007;Jackson and Armstrong 1999).
Existence aerenchymu coby pletiva vyznačujícího se vysokým zastoupením mezibuněčných
prostor je známa již od 19. století. V současné době jsou standardně popisovány tři hlavní
typy aerenchymu podle způsobu jeho vzniku. Je to aerenchym schizogenní (vytvořený
rozestoupením buněk, např. u vrbovky), lyzigenní (vzniklý odbouráním některých sousedních
buněk, např. u rákosu)

a expanzigenní (důsledek specifického dělení a růstu některých

kortikálních buněk, které takto obstoupí rozsáhlou interceluláru, např. u puškvorce). Tuto
kategorizaci nelze uplatňovat bez výjimky, neboť existují rostliny s aerenchymem
„smíšeným“ (např. orobinec), (Seago et al. 2005;Seago et al. 2000;Seago et al. 1999). Způsob
vzniku aerenchymu a uspořádání buněk v jeho zralé podobě souvisí s cytoplazmatickými
spoji mezi sousedními buňkami. Zatímco během vývoje schizogenního aerenchymu se
symplazmické spojení mezi buňkami nemění, u aerenchymu lyzigenního jsou plazmodezmy
ve stěnách sousedících se vznikajícími intercelulárami postupně uzavírány (Vášková 2007).
Aerenchym lze také klasifikovat buď jako konstitutivní nebo indukovaný, podle toho, zda je
jeho vznik s vývojem dané rostliny spojen neodlučitelně (jako je tomu běžně u mokřadních a
vodních rostlin), nebo závisí na okolních podmínkách. Druhý případ bývá popisován u
pšenice či kukuřice a podmínkami, které vznik aerenchymu spouštějí, je zaplavení, hypoxie
obecně, nedostatek živin nebo působení etylénu, který zřejmě zastává signální roli i
v ostatních uvedených situacích (Drew et al. 2000;He et al. 1996a;He et al. 1996b;Wiedenroth
1993;Watkin et al. 1998;Votrubová and Pecháčková 1996). Citlivost rostliny ke zmíněným
spouštěčům a její následná reakce v podobě tvorby aerenchymu se může lišit v důsledku
dalších faktorů, jakými jsou světelné podmínky nebo roční období. Bylo např. zjištěno, že
rostliny kukuřice kultivované v létě tvoří aerenchym bez zjevných příčin (Dunn 1921). U
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teosinte, divoké příbuzné dnešní kukuřice seté, byly identifikovány chromosomové lokusy
zodpovědné za konstitutivní tvorbu aerenchymu (Mano and Omori 2009).

I rostliny

s konstitutivní formou aerenchymu (např. rýže) mohou na zvýšenou hypoxii reagovat tvorbou
rozsáhlejších kanálů (D´Abundo 2003). Rozsah vývoje aerenchymu může být ovlivněn i
výživou, např. obsahem N a P, jak

bylo prokázáno např. u rákosu (Votrubová and

Pecháčková 1996;Drew et al. 2000). Právě u kukuřice je vznik lyzigenního aerenchymu
z důvodu jeho proklamované indukovatelnosti vnějšími podmínkami poměrně často zkoumán.
Bylo zjištěno, že proces, jímž zde kortikální buňky umírají, zahrnuje štěpení DNA
detekovatelné TUNEL reakcí a ultrastrukturní změny včetně tvorby váčků, v nichž jsou
degradovány fragmenty protoplastu (Gunawardena et al. 2001;Lenochova et al. 2009;Drew et
al. 2000).
Další charakteristikou, která studium PCD při vzniku aerenchymu usnadňuje, je pravidelné
uspořádání primární kůry a predikovatelná pozice umírajících buněk, což však případ
kukuřice není. Její primární kůra je organizována poněkud chaoticky, na rozdíl např. od rýže,
na níž byla prováděna četná anatomická pozorování spojená s PCD a vznikem aerenchymu
(Kawai et al. 1998;Clark and Harris 1981).
Kromě již uvedených metod se pro studium rostlinné PCD používají i klasické postupy
zaměřené na viabilitu buněk, jejichž jádrem je kromě aplikace neutrální červeně a Evansovy
modři především fluorescenční barvení pomocí SYTO, FDA, PI, AO a dalších látek
(Kuriyama 1999;Kawai et al. 1998;Obara et al. 2001).

2. Cíle práce:
Hlavním cílem bylo popsat průběh programované buněčné smrti při vzniku indukovaného
lyzigenního aerenchymu v kořenech kukuřice seté na vnitrobuněčné úrovni i v rámci primární
kůry jako celku a porovnat tyto procesy s rostlinami charakterizovanými konstitutivní tvorbou
lyzigenního aerenchymu.

Dílčí cíle:
1) Ověřit indukovatelnost tvorby aerenchymu u kukuřice, a to u různých kultivarů a za
různých kultivačních podmínek
2) Indukovatelnost tvorby aerenchymu potvrdit závislostí na působení etylénu
3) Pomocí osvědčených metod indikujících PCD prokázat prostorovou souvislost takto
zjištěných změn s tvorbou lyzigenního aerenchymu
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4) V primární kůře lokalizovat místo, kde buňky začínají umírat, aby bylo možné
sledovat postupný sled kroků provázejících tyto vnitrobuněčné změny
5) Pomocí dalších metod využitelných v kořeni jako heterogenním rostlinném pletivu
přesněji popsat průběh PCD v kortikálních buňkách kukuřice při vzniku indukovaného
lyzigenního aerenchymu, srovnat jej s průběhem PCD u rostlin s konstitutivním
vznikem lyzigenního aerenchymu, navrhnout pravděpodobný sled vnitrobuněčných
změn při PCD probíhající při vzniku lyzigenního aerenchymu
3. Materiál a metodika:
Hlavním rostlinným materiálem použitým ve většině pokusů byla kukuřice (Zea mays),
kultivar Cefran. Pro anatomická srovnání byly dále sledovány i další kultivary, viz Výsledky
a diskuse. Jako zástupci typických mokřadních rostlin byly využity tyto rostliny: ostřice
úzkolistá (Carex gracilis), rákos obecný (Phragmites australis), puškvorec obecný (Acorus
calamus), voďanka žabí (Hydrocharis morsus ranae) a rýže setá (Oryza sativa), kultivar
Norin 36. Některé pokusy byly pro srovnání a ověření metodiky provedeny i na buněčné
kultuře BY-2 v exponenciální fázi růstu, odvozené z rostlin tabáku viržinského (Nicotiana
tabacum L., cv. Bright Yellow 2).
Pro většinu pokusů byla kukuřice pěstována 3 - 7 dnů „mezi listy”– ve skleněných akváriích o
objemu 5 l,

s cca 3 cm vody nebo modifikovaného 25% Hoaglandova roztoku

s mikroelementy, obr. 3.1. Vzdálenost od obilky, do níž každý další den dorostla kořenová
špička, byla značena lihovým fixem na stěny akvária. V případě jiných kultivací byla část
kořene ve vzdálenosti 5 mm od kořenové špičky každý den označena čínskou tuší. V
některých případech byla do kultivačních roztoků přidána aminooxyoctová kyselina (AOA,
200 nebo 900 µM) sloužící jako inhibitor syntézy etylénu, (Peng et al. 2001a). V pokusech,
kdy byl sledován vliv světla na růst a anatomii rostlin kukuřice, byla některá akvária přikryta
neprůsvitnými plastovými nádobami s ventilačními otvory.
Stejným způsobem byla po dobu 9 – 14 dnů pěstována i rýže setá.
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Obr. 3.1. Kultivace “mezi
listy”. Ve skleněném akváriu
(a) byly mezi 2 listy
filtračního papíru (b)
přiléhajícího ke stěnám
připevněny obilky kukuřice
nebo rýže (d). Dno akvária
bylo pokryto kultivačním
roztokem (c), do něhož
zasahoval filtrační papír,
ale k němuž nedorostly
kořeny.
Pro některé anatomické studie byla kukuřice pěstována v zaplaveném či vlhkém písku nebo
perlitu. Rostliny byly po naklíčení umístěny do plastových květináčů a ponechány 7 dní ve
skleníku, při vysoké vzdušné vlhkosti, fotoperiodě cca 15h a teplotách 21-28/20 °C, zálivce
vodovodní vodou a přírodní ozářenosti.
Pro dlouhodobé kultivace většiny mokřadních rostlin bylo využito kultivační místnosti s
konstatními podmínkami (fotoperioda 16 h, ozářenost 500 µmol m-2 s-1, denní/noční teploty
25/18 °C, relativní vzdušná vlhkost 60 %) v nádobách s provzdušňovaným v roztokem, který
svým složením odpovídal složení pórových vod z eutrofních lokalit Třeboňské pánve
(Steinbachova-Vojtiskova et al. 2006). Voďanka žabí byla ponechána ve venkovním jezírku
Botanické zahrady UK v Praze v přirozených klimatických a světelných podmínkách měsíců
května až září. Kultivace buněčných suspenzí BY-2 probíhala podle Nagata et al. (1992),
buňky podstupující PCD byly získány působením chemického stresu v podobě 50µM CdSO4
(Kuthanova et al. 2008a).
Řezání kořenů určených pro mikroskopické sledování (TUNEL, viabilita, plocha
aerenchymu) byly provedeno ručním mikrotomem nebo ostrou žiletkou, tloušťka řezů se pro
různé metody pohybovala mezi 100 a 200 µm. Kořeny mokřadních rostlin byly řezány
v různé vzdálenosti od kořenové špičky, s přihlédnutím k počátku a rozvoji tvorby
aerenchymu. Detaily viz jednotlivé výsledky.
Měření plochy aerenchymu bylo prováděno na fotografiích vzorků pořízených za pomoci
ručního mikrotomu z kořenů fixovaných 70% etanolem. Tyto objekty byly pozorovány
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světelným mikroskopem Olympus BX 51 a fotografovány digitálním fotoaparátem Apogee
alta U4000. Analýza obrazu byla provedena programem LUCIA G .
Viabilita buněk byla posuzována na základě výsledků barvení pomocí Evansovy modři (EB,
2,5%, 3 min), neutrální červeně (NR, 0,01% roztok v Tris HCl, 9 min), (Kawai et al. 1998) a
několika fluorescenčních barviv – fluorescein diacetátu (FDA, dokazuje přítomnost funkčních
esteráz), propidium iodidu (PI, barví jádra v buňkách s porušenou plazmalemou), SYTO 16
(váže se na DNA ve všech buňkách), akridinové oranže (AO, proniká do všech buněk,
fluoreskuje v kyselém prosředí nebo navázaná na poškozenou DNA) a FM4-64 (barví
plazmatickou membránu). Barviva byla uchovávána v mrazáku v zásobních roztocích a před
použitím v různých kombinacích ředěna pufrem PBS na požadovanou koncentraci (do 1 ml
PBS přidáno 10 µl PI, 4 µl FDA, 4 µl SYTO 16, 4 µl Acridin orange a/nebo 6 µl FM4-64).
Barvení probíhalo po dobu 10 – 30 min.
Invertovaným konfokálním mikroskopem Leica TCS SP2 s AOBS (Acousto-Optical Beam
Splitter; specializované pracoviště PřF UK) byly pozorovány některé vzorky ošetřené výše
uvedenými fluorescenčními barvivy a TMR-TUNEL reakcí.
TUNEL reakce jako metoda používaná pro detekci zlomů a volných OH-konců v DNA
charakteristických pro průběh PCD byla postupně aplikována v několika verzích upravených
podle (Jones et al. 2001;Anonymous 2005;Anonymous 2006).
Úseky kořenů dlouhé 1 cm byly fixovány ve 4% formaldehydu a následně ostrou žiletkou
nařezány na příčné či podélné řezy o síle 150 – 200 µm, poté permeovány směsí 1% Tritonu v
0,1% citrátu sodném a následně ošetřeny Proteinázou K. Řezy, které sloužily jako pozitivní
kontrola, byly vystaveny působení DNázy I (10 mg.ml-1).
Varianta TMR: řezy byly ošetřeny směsí TUNEL-enzymů a značených deoxynukleotidyltrifosfátů v poměru 1 : 9 (In Situ Cell Death Detection Kit TUNEL TMR red, Roche
Diagnostic GmbH). V některých pokusech byla enzymatická složka naředěna 20x pomocí
pufru TUNEL Dilution Buffer (Roche Diagnostic GmbH). Při přípravě negativní kontroly byl
vynechán roztok enzymů. Následně byla jádra v týchž řezech obarvena pomocí barviva
Hoechst nebo DAPI. Po propláchnutí byly řezy pozorovány pod fluorescenčním mikroskopem
Olympus BX 51 s kamerou Apogee alta U4000.
Varianta AP-fluo: Směs TUNEL-enzymů a deoxynukleotidyl-trifosfátů v poměru 1 : 9 se
lišila od předešlé značením nukleotidů fluoresceinem.
Varianta AP: Řezy ošetřené postupem “AP-fluo” byly vystaveny účinkům alkalické fosfatázy
konjugované s antifluoresceinovými protilátkami, následované působením BCIP+NBT
(BCIP: 5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate; NBT: p-nitroblue tetrazolium chloride; MP
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Biomedicals). Aktivita nespecifických fosfatáz byla inhibována přidáním 50mM Levamisole
hydrochloridu. Pozorovány byly ve světlém poli nebo pod UV zářením, pod nímž se TUNELpozitivní jádra jevila jako černá, zatímco ostatní jádra zářila díky barvivu DAPI jasně modře .
Ve všech výše uvedených případech byla jádra sčítána na fotografiích pomocí obrazové
analýzy Lucia G (LIM, Praha, Česká republika).
TUNEL reakce pro buněčné suspenze BY-2 byla provedena podle (Jones et al. 2001) za
použití TMR-red a FITC in situ cell death detection kit (Roche Diagnostic GmbH).
Statistické vyhodnocení bylo uskutečněno pomocí statistického programu NCSS 2000 (©
Jerry Hintze, Kaysville, USA). Pro toto zpracování byly vždy použity nejméně 3 kořeny,
z každého minimálně 5 řezů, každý experiment byl opakován nejméně dvakrát. Všechny
výsledky jsou uváděny pro α = 0,05, zpracovány byly. Pokusy s buněčnými suspenzemi byly
vyhodnoceny pouze semikvantitativně.

4. Výsledky a diskuse:

Tvorba aerenchymu v kořenech kukuřice, vliv kultivaru a kultivačních podmínek:
Jak bylo uvedeno v literárním přehledu, kukuřice setá je označována jako rostlina
s indukovanou tvorbou aerenchymu (Bouranis et al. 2006;Drew et al. 2000;Gunawardena et
al. 2001). V dříve prováděných experimentech (Lenochová 2004) se ale aerenchym tvořil v
kořenech všech rostlin, bez ohledu na použité kultivační podmínky. Totéž se potvdilo i při
dalších kultivacích (zaplavený a vlhký perlit) a

při srovnání třinácti různých genotypů

kukuřice seté (tab. 4.1). Tato anatomická studie mimo jiné posloužila i k tomu, že byl pro
další pokusy vybrán kultivar Cefran coby genotyp s nejpravidelněji uspořádanou primární
kůrou.
Za jednou z možných příčin nesouladu s literárními údaji v otázce tvorby aerenchymu lze
považovat fakt, že velká část kultivací probíhala v letních měsících, které jsou např. v (Dunn
1921) označovány jako období podporující tvorbu aerenchymatických kanálů.
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Kultivar

celux225 2232 2023 CE1302 cefran celio 2001 2002 CE240 2023 CE704 2023xCE704

Zastoupení
aerenaerenchymu

***

***

**

***

***

***

**

***

**

**

**

***

Tab. 4.1. Tvorba aerenchymu v různých kultivarech kukuřice seté, pěstovaných ve vlhkém
perlitu. Zastoupení aerenchymu v oblasti ¾ délky od kořenové špičky u sedmidenních rostlin
bylo hodnoceno semikvantitativně. * = počátek tvorby aerenchymu, ** = méně než 25 %
plochy primární kůry tvořeno aerenchymem, *** = aerenchym tvoří 25 a více % plochy, n =5
.
Jako vhodný indikátor pro stádium tvorby aerenchymu se ukázala délka kořene spíše než
jejich stáří (plocha aerenchymu je délce kořene přímo úměrná, y = 0,0027x – 0,0958, R2 =
0,7901), neboť délky kořenů stejného stáří se mnohdy výrazně lišily. Tato závislost je pro
kukuřici a rýži potvrzena literárními údaji (Justin and Armstrong 1987;Justin and Armstrong
1991;Dunn 1921).
Tvorba lyzigenního aerenchymu je spojena s působením etylénu, a to jak exogenního, tak
vznikajícího přímo v rostlině (Justin and Armstrong 1991;He et al. 1996a;Drew et al.
2000;Gunawardena et al. 2001;Colmer et al. 2006;Geisler-Lee et al. 2010). U kukuřice byla
tato souvislost potvrzena použitím AOA, inhibitoru ACC-syntázy, tedy jednoho z klíčových
enzymů při jeho syntéze. Působení 200 μM AOA (koncentrace zvolena podle (Peng et al.
2001b) omezilo růst kořenů a zastoupení aerenchymu v nich snížilo téměř na nulu. Toto
působení bylo méně účinné u rostlin pěstovaných v zatemnění, které se vyznačovaly delšími
kořeny i prýty a výrazně vyšší porozitou ve srovnání s rostlinami pěstovanými za normální
fotoperiody. Tvorba aerenchymu zde byla plně blokována až působením 900 μM AOA. To
může být důsledek zvýšené tvorby etylénu během temné periody nebo zvýšené citlivosti
rostliny k jeho standardní hladině (Finlayson et al. 2004;Michalczuk and Rudnicki
1993;Machackova et al. 1997;Hinz et al. 2010), obdobně jako intenzivnější růst nadzemní i
podzemní části rostliny (Metraux and Kende 1983;Voesenek and Blom 1989). Rovněž
množství TUNEL-pozitivních jader bylo výrazně vyšší v kořenech rostlin z běžných kultivací
než v kořenech rostlin ošetřených AOA. Nejvíce TUNEL-pozitivních jader bylo nalezeno ve
3. až 6. vrstvě primární kůry (obr. 4.1), což je v souladu s lokalizací aerenchymatických
kanálů (Drew et al. 2000;Bouranis et al. 2003).
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K ORTIK ÁLNÍ V RSTVA BUNĚK

Obr. 4.1.
Počet TUNEL-pozitivních jader
(AP-TUNEL) v jednotlivých
kortikálních vrstvách (1. vrstva
nejblíže k endodermis) na
příčném řezu kořeny rostlin
pěstovaných za běžné fotoperiody
“mezi listy” v Hoaglandově
roztoku (černé sloupce) a v
Hoaglandově roztoku s 200 µM
AOA (šrafované sloupce).
Průměrné hodnoty ± SD, n = 5.

Přesnější lokalizaci vrstvy, v níž by se aerenchymu u kukuřice začínal tvořit, není možné
uvést, protože na rozdíl např. od rýže (Kawai et al. 1998) není primární kůra této rostliny
uspořádána příliš pravidelně. Přesto je možné říci, že se TUNEL-pozitivní jádra vyskytují
v radiálních shlucích připomínajících následné rozložení aerenchymatických kanálů. Přestože
u výsledků TUNEL reakce do jisté míry může jít o artefakty, jsou uvedená data konzistentní
s dřívějším výzkumem, kde byly ve sledovaných oblastech

pozorovány i ultrastrukturní

změny charakteristické pro některé typy rostlinné PCD (smršťování protoplastu a
plazmalemy, fragmentace protoplastu a jeho uzavírání do váčků ohraničených plazmalemou,
někdy obsahujících menší váčky pokryté útvary připomínajícími ribosomy, degradace
buněčných stěn), (Lenochova et al. 2009) a náznak apoptotických žebříčků (Lenochová
2004).

Optimalizace TUNEL reakce: Během experimentů, jejichž výsledky jsou předkládány v této
práci, postup TUNEL reakce využívající jak TUNEL-TMR, tak TUNEL-FITC podle Jones et
al. (2001), v dřívějších pokusech osvědčený (Kuthanova et al. 2004;Kuthanova et al.
2008b;Lenochová et al. 2004;Kuthanova et al. 2008a), začal dávat falešně pozitivní výsledky.
Převážná většina jader byla TUNEL-pozitivní, bez ohledu na použité ošetření a materiál
(kukuřice, BY-2; obr. 4.2). V žádné z použitých variant TUNEL reakce se nelišily zkoumané
vzorky od svých pozitivních kontrol. Signifikantní rozdíl byl však zjištěn mezi relativním
zastoupením jader obarvených pomocí TUNEL-TMR a TUNEL-AP (varianty AP i AP fluo),
mezi frakcí TUNEL-pozitivních jader v příčných a podélných řezech a rovněž v poměrném
zastoupení TUNEL-pozitivních jader u varianty AP-fluo mezi dvěma různými rovinami
ostření. Zatímco povrchová vrstva příčných řezů byla na TUNEL-pozitivní jádra bohatá, ve
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vrstvách hlubších se tato jádra téměř nevyskytovala, což bylo ještě patrnější na řezech
podélných (viz obr. 4.3). Obě TUNEL směsi pravděpodobně obtížně pronikají do hlubších
vrstev kořenových řezů, což je výraznější v případě podélných řezů, neboť kořenové buňky
jsou protáhlé podle podélné osy a jsou tedy s menší pravděpodobností prořezány. Jako
použitelnější z hlediska penetrability se jeví TUNEL-TMR, neboť zde není takový rozdíl mezi
zastoupením TUNEL-pozitivních jader v příčných a podélných řezech. V literatuře je možno
vyčíst, že směsi na TUNEL reakci používající vazbu protilátek na fluorescein mohou mít
potíže s pronikáním, dokonce i do živočišného materiálu (Labat-Moleur et al. 1998;Dubska et
al. 2002). Bylo také pozorováno, že se nukleotidy značené fluoresceinem od firmy Roche váží
na amyloplasty (Kladnik 2007).
Počet TUNEL-pozitivních jader se snížil až naředěním enzymatické směsi (obr. 4.3, 4.4, 4.5),
k čemuž bylo přistoupeno na základě diskuse na serveru www.histonet.org , (Gonzales 2005).

- 17 -

Abstrakt, Summary___________________________________________________________

Obr. 4.2. Primární kůra na příčných řezech ze ¾ délky kořene kukuřice pěstované 3 dny
„mezi listy“ – stejný rostlinný materiál i u dalších obrázků týkajících se kukuřice. A, B - řezy
značené TUNEL_AP (sledované pod červenou fluorescencí, varianta AP_fluo (A) a DAPI (B).
C, D, E - snímky řezů značených TUNEL-TMR (C) a DAPI (D), v (E) složené do jednoho překrytí modrých a červených jader dává ve výsledku fialové zbarvení. Úsečka = 100 µm.

- 18 -

1,2
1
0,8
PŘÍČNÉ

0,6

PODÉLNÉ

0,4
0,2

_K
+

AP

TM
R

_f
lu
o_
K+

_K
+

TM
R

AP

AP

_f
lu
o

0
AP

Z AST O UPENÍ T UN EL- J AD ER

Abstrakt, Summary___________________________________________________________

VARIANT A

Obr. 4.3. Poměrné
zastoupení TUNELpozitivních jader v
různě připravených
preparátech příčných a
podélných řezů kořeny
kukuřice. Řezy byly
ošetřeny DAPI a
různými procedurami
TUNEL. AP = TUNELAP, AP_fluo =
TUNEL-AP pod
fluorescencí, TMR =
TUNEL-TMR, K+ =
pozitivní kontrola.
Průměrné hodnoty ±
SD. n = 9 až 21

Obr. 4.4. Příčné řezy
kořeny kukuřice
značené pomocí 20x
ředěného
TUNEL_TMR (E,G)
a DAPI (F,H). G TMR-TUNEL,
pozitivní kontrola.
Úsečka = 100 µm
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ZAS TOUP ENÍ TUNE L-JA DER
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Obr. 4.5. Zastoupení
TUNEL-pozitivních jader na
příčných řezech kořeny
kukuřice. Řezy byly ošetřeny
DAPI a různými
procedurami TUNEL s 20x
naředěnou směsí enzymů.
AP = TUNEL-AP, TMR =
TUNEL-TMR, K+ =
pozitivní kontrola.
Průměrné hodnoty ± SD, n
= 9 až 16

Pro TUNEL reakci je tedy třeba pro daný rostlinný materiál nalézt optimální ředění
enzymatické směsi a mít na paměti, že u ručních řezů je relevantní pouze výsledek pozorování
povrchových vrstev, a to jak pro případ TUNEL-TMR, tak především pro TUNEL-AP, jehož
penetrabilita je nižší, ale výhodou je zde možnost pozorovat TUNEL-pozitivní jádra bez
rizika započítání jader s autofluorescencí. I v případě, že se vezme v potaz uvedené
doporučení, je třeba posuzovat TUNEL reakci s jistou dávkou nedůvěry a pro důkaz PCD
použít i metody další (Taatjes et al. 2008;Xie et al. 2008), z nichž však mnohé jsou pro
rostlinný materiál nevhodné. Kromě metod molekulárních lze jako nejspolehlivější, s
přihlédnutím k vlastnostem konkrétního materiálu, doporučit TEM a sledování apoptotických
žebříčků pomocí DNA elektroforézy (Gunawardena et al. 2005;Xiong et al. 2006;Liu et al.
2007;Lombardi et al. 2007;Lenochova et al. 2009).

Viabilita kortikálních buněk:
Na základě výzkumu (Kawai et al. 1998) prováděném na kořenech rýže byly aplikovány
neutrální červeň (NR) a Evansova modř (EB) na příčné řezy kořenů kukuřice. Účelem bylo
zjistit, ve které části primární kůry buňky odumírají a začítají tak vznikat aerenchymatické
kanály. Ukázalo se však, že pro použití na pokročile diferencovaných kukuřičných primárních
kořenech je barvení NR poměrně nevhodné - nebylo možné jednoznačně odlišit zbarvení NR
od antokyanového zbarvení vakuol v buňkách povrchovějších kortikálních vrstev, intenzita
zbarvení v různých buňkách byla odlišná a rozmístění takto obarvených buněk bylo značně
nepravidelné. Ani barvení pomocí EB nepřineslo očekávané výsledky, neboť barvivo
pronikalo i do buněk s membránami mechanicky poškozenými při přípravě řezů, ale bylo
obtížné jej pak z takových buněk vymýt. Ani zde tedy nebylo možno popsat jednoznačný
trend naznačující, ve které kortikální vrstvě se nacházejí buňky zahajující svou smrtí tvorbu
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aerenchymu. Z hlediska anatomických pozorování lze však přesto říci, že buňky obarvené EB
byly umístěny především v některých konkrétních pozicích - přednostně v blízkosti již
vytvořených aerenchymatických kanálů, v oblastech přilehlých k prorážejícím kořenům nebo
přímo v těchto nově vznikajících primordiích (obr. 4.6). V prvním a druhém uvedeném
případě lze snad hovořit o souvislosti s umíráním buněk v daných oblastech, odumírání
kortikálních buněk obklopujících prorážející kořenové primordium bylo pomocí TUNEL
reakce potvrzeno např. v kořenech sóji (Kosslak et al. 1997).
V případě obarvených buněk primordií jde pravděpodobně spíše o proniknutí barviva
z vodivých pletiv hlavního kořene do vodivých pletiv a mladých buněk základu laterálního
kořene, k čemuž může docházet díky funkčním symplastickým propojením (Oparka et al.
1995).

C

Obr. 4.6. Barvení
pomocí Evansovy
modři, příčné řezy
kořeny kukuřice, v
případě B) báze
kořene. Obarvené
buňky jsou
lokalizovány v okolí
prorážejících
primordií,
v primordiích (C, D)
a v blízkosti
budoucích (A) či
vznikajících
aerenchymatických
kanálů (B). Úsečka =
100 µm.

D

Pro další studium odumírání kortikálních buněk a jejich lokalizace byly u kukuřice i
typických mokřadních rostlin využity fluorescenční metody obecně řazené k technikám
zaměřeným na zjišťování buněčné viability (viz Materiál a metodika).
Na podélých řezech bylo u kukuřice možné pozorovat jádra obarvená PI v blízkosti buněk,
které se po obarvení FDA lišily od okolí. V buňkách, které byly živé, neporušené a
pravděpodobně neprocházely žádnými fyziologickými změnami, FDA barvilo jen
cytoplazmatické provazce, tenkou vrstvu nástěnné cytoplazmy a cytoplazmu v okolí jádra.
Některé buňky vyskytující se v oblasti primární kůry nebo ve středním válci však obsahovaly
drobné váčky obarvené FDA, mnohdy nahloučené kolem jádra, případně byl výrazně obarven
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celý jejich protoplast, v některých případech ohraničující neobarvené kulovité objekty, jindy
rozdělený do obarvených sférických útvarů. Některé buňky byly kompletně obarvené FDA a
obsahovaly jádro označené PI, což bylo prokázáno trojrozměrným pohledem pomocí
konfokálního mikroskopu (obr. 4.7, 4.8).
Obr. 4.7. Snímky
podélných řezů z
kořene kukuřice
obarveného FDA
(zeleně) a PI
(oranžově; B,C,E).
Buňky s
fluorescenčně
zbarveným
obsahem v oblasti
středního válce (A)
a primární kůry, v
blízkosti buněk s
jádry obarvenými
PI (C, E). FDA
zbarvené váčky
obklopují jádro
(D), výrazně
zbarvený obsah
obklopuje
membránou
ohraničené útvary
(A, C, E) nebo je
v nich uzavřen (B).
Úsečka = 100 µm.

Obr. 4.8. Pomocí konfokálního
mikroskopu pořízený snímek
podélného řezu primární kůrou
kořene kukuřice. V buňce vpravo je
pozorovatelné jak zelené zbarvení
cytoplazmy způsobené FDA, tak i
oranžové zbarvení jader (PI).
Plazmatické membrány jsoučerveně
zvýrazněné pomocí FM4-64.
Přerušovanými čarami jsou oddělené
pohledy v kolmých rovinách. Úsečka
= 100 µm.
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Na základě uvedených pozorování, podobnosti vnitrobuněčných změn u buněk primární kůry
a vodivých pletiv ve středním válci a některých údajů z literatury (Kozela and Regan
2003;Groover et al. 1997;Kuriyama 1999;Obara et al. 2001;Young et al. 2010) byly tyto
výsledky posuzovány jako analogie k PCD v průběhu vzniku tracheálních elementů.
Váčkovité útvary v některých kortikálních buňkách nacházejících se v pozicích potenciálního
vzniku aerenchymu, zbarvené prostřednictvím FDA, by mohly být ekvivalentem organel
známých z jiných pletiv a rostlin. Jako nejpravděpodobnější analogy se nabízejí tzv.
ricinosomy, tj. deriváty endoplazmatického retikula z endospermu skočce (Ricinus communis)
obsahující mj. proenzym dávající vznik cysteinové endopeptidáze připomínající živočišné
kaspázy (Mollenhauer and Totten 1970;Gietl and Schmid 2001).
Díky TEM, fluorescenčním metodám a podobnosti s procesy během vzniku TEs, popsanými
v literatuře, byl navržen pravděpodobný sled dějů v průběhu PCD kortikálních buněk vedoucí
ke vzniku lyzigenního aerenchymu takto:
V buňkách určených k autolýze se objevují kulovité váčky obsahující esterázy. Tyto váčky
mohou být obdobou ricinosomů, esterázy mohou být cíleně transportovány např. k vakuole
nebo k buněčným stěnám, kde jsou později využity pro degradační procesy. Následně je
porušena integrita tonoplastu, centrální vakuola se smršťuje nebo rozpadá na vakuoly menší.
Cytoplazma se mísí s buněčnou šťávou, snižuje se její pH. Nakonec je porušena i plazmatická
membrána, která ztrácí svou selektivitu, celý protoplast kolabuje a tvoří se menší váčky
ohraničené plazmalemou, v nichž se rozkládají fragmenty protoplastu s organelami včetně
jádra. Jádro se, narozdíl od průběhu v TEs, může rozdělit na několik částí. V úplném závěru
jsou rozloženy buněčné stěny, čímž se proces vzniku lyzigenního aerenchymu zásadně liší od
tvorby cév a cévic.
Pozorování kortikálních buněk a jejich změn v kořenech typických mokřadních rostlin:
Jako zástupci typických mokřadních rostlin byly studovány rákos obecný, ostřice úzkolistá,
rýže setá a voďanka žabí (všechny tvořící lyzigenní aerenchym) a puškvorec obecný jako
rostlina s aerenchymem expanzigenním. V případě rostlin s aerenchymem lyzigenním se
charakter vnitrobuněčných změn a jejich lokalizace podobaly výše popsanému případu
kukuřice - prostřednictvím FDA obarvené vakuoly nebo menší váčky, fluorescence FDA
v celém objemu buněk uspořádaných v radiálních (na příčných řezech) nebo longitudinálních
řadách (na podélných řezech) či obklopující prorážející primordia, podobně jako buňky
obarvené EB a buňky s TUNEL-pozitivními jádry a jádry obarvenými PI. Radiální a
longitudinální uspořádání uvedených buněk lze vysvětlit vznikem aerenchymatických kanálů.
Koordinované umírání sousedních buněk podle takovéhoto schématu pravděpodobně souvisí
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s funkčním symplastickým propojením prostřednictvím plazmodezmů, které vymezují tzv.
symplazmické domény, tedy pletiva se společným dalším osudem v rámci rostlinné
ontogeneze (Kurczynska 2008).

Kozela a Regan (2003) předpokládají, že pro vznik

lyzigenního aerenchymu je klíčová schopnost rostliny prostupnost pro signály v těchto
doménách měnit – uzavírat původní propojení a naopak nová v podobě sekundárních
plazmodezmů tvořit. Radiální šíření fluorescenčního signálu bylo pozorováno v kořeni rýže
(Kawai et al. 1998;Samarajeewa et al. 1999), přítomnost plazmodezmů v tangenciálních
stěnách (v těch, jimiž k sobě přiléhají paprsčitě uspořádané buňky) byla dokumentována ve
vznikajícím aerenchymu v kořeni rákosu (Vášková 2007). Kyselý charakter vakuol či celých
protoplastů byl dokumentován červeným zbarvením po aplikaci akridinové oranži, a to jak u
rákosu, tak dokonce i u některých buněk puškvorce, kde šlo pravděpodobně o umírající
idioblasty (Evert and Esau 2006), obr. 4.9.
Změny na buněčné úrovni podobné změnám odehrávajícím se při vzniku lyzigenního
aerenchymu u kukuřice se tedy odehrávají i ve sledovaných mokřadních rostlinách

-

v buňkách lokalizovaných v blízkosti prorážejících kořenových primordií, v idioblastech a
v oblasti budoucích lyzigenně vznikajících aerenchymatických kanálů. Jejich uspořádání
koreluje se symplastickým propojením popisovaným v literatuře.
A

B

C

D

pravděpodobně idioblasty). Úsečka = 100 µm.
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Obr. 4.9. A, B - příčné
řezy kořenem Carex
gracilis ve vzdálenosti 4
cm od kořenové špičky
(A) a v oblasti báze (B),
barvené FDA. Buňky s
aktivními esterázami
uspořádané v radiálních
řadách. C –podélný řez
bází kořene Phragmites
australis barvený FDA
(zeleně) a PI a AO
(oranžově). V buňkách
přiléhajících k
aerenchymatickým
kanálům jsou FDA
obarvené váčky, PI
barví buněčné stěny a
váčky. D - podélný řez
bází kořene Acorus
calamus. Barveno FDA,
SYTO (zeleně), PI a AO
(oranžově,
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CHARACTERIZATION OF PROGRAMMER CELL DEATH DURING
LYZIGENOUS AERENCHYMA FORMATION

1. Introduction:
The topic and methodology of the presented Ph.D. thesis follows up with the master’s thesis
concerned with the presence and progress of programmed cell death (PCD) in roots of maize
(Zea mays) during the lysigenous aerenchyma formation (Lenochová 2004). Among others,
the effect of ethylene and several external conditions on this process are successively dealt
with. In the field of intracellular changes involved in PCD the advantage of a cooperation
with the research team of Prof. Zdeněk Opatrný was taken (Kuthanova et al.
2008a;Kuthanova et al. 2008b;Kuthanova et al. 2004), while the anatomy of wetland plants
has been studied for years by the team led by RNDr. Olga Votrubová, CSc. and Aleš Soukup,
PhD (Soukup et al. 2002;Seago et al. 2005;Soukup et al. 2007;Steinbachova-Vojtiskova et al.
2006;Soukup et al. 2005).

Generally, programmed cell death is a process controlled by the organism itself. It is a
necessary part of a normal development of an individual (e.g. elimination of the cells between
future fingers of a human embryo, degradation of megaspores during the development of
female gametophyte in angiosperms) or it is induced by a change of internal or external
conditions, whether it is a consequence of stress caused by scarcity of vitally important
substances or a cell suicide committed by a potentially dangerous cell – a cell with damaged
DNA or a cell infected by an intracellular parasite (Pennel and Lamb 1997). It should be
added that the programmed cell death is not the only possibility, how an animal or plant cell’s
life can be terminated.. Besides apoptosis (or apoptosis-like cell death) and autophagic cell
death scientists speak of necrosis, i.e. a cellular decease usually considered to be
“unprogrammed”, not demanding any special signalling and regulation pathways or energy
supply (Havel 1996;Reape et al. 2008). Autophagic cell death is characterised by preservation
of cytoskeletal structures till late phases of the process accompanied by formation of higher
amount of lysosomal structures involved in the degradation of organelles. Apoptosis is the
most often described type of PCD executed in animal cells. In the case of plant cells we
usually speak of “apoptosis-like cell death”, which is characterised by several apoptotic
markers (Reape et al. 2008), e.g. condensation of cytoplasm and nucleus (the so-called
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pycnotic chromatin), loss of the plasma membrane-asymmetry accompanied by the exposure
of phosphatidyl serine on its outer surface, “zeiotic” blebbing of nuclear envelope and
plasmalemma, specific DNA-fragmentation and formation of apoptotic bodies.
While the apoptotic bodies in an animal organism are successively engulfed and absorbed by
phagocytic elements of its immune system, a PCD-undergoing plant cell has to deal with its
degradation itself (Beers 1997;Danon et al. 2000;Cohen 1993;Pennel and Lamb 1997). In
both animal and plant tissues, the above mentioned apoptotic markers and signs of autophagic
PCD are detectable by various methods, such as transmission electron microscopy, annexin V
binding, DNA double strand nick end labelling by TUNEL reaction, DNA electrophoresis
aimed to produce “apoptotic ladders” or molecular-biological procedures monitoring the
expression of genes involved in PCD (Whibley et al. 2009;Bonneau et al. 2008;Kerr et al.
1972;Bortner et al. 1995).
Vast majority of plant PCD processes are autophagic, the main role in the process of death is
played by the vacuole and its hydrolytic enzymes. Compared to the animal PCD, the plant cell
suicide has other special features – it can proceed very quickly (e.g. the hypersensitive
reaction) or extraordinarily slowly (in the case of senescence), a plant has to deal with rigid
cell walls of the dying cells, and, as said previously, it can not rely on any help of mobile
phagocytes, as there are not any in the plant body (Gietl and Schmid 2001;Takatsuka et al.
2004;Van Doorn et al. 2011).
Some components of signal and regulational regulatory cascades are the same for animal and
plant PCD pathways (e.g. cytochrome c, reactive oxygen species, Ca2+, NO), while the
presence of others has not been proved (e.g. caspases, i.e. serin proteases forming an
important link in the animal apoptotic machinery). The role of caspases in plants is probably
represented by YVADase or cystein proteases found in the so called ricinosomes, organelles
characteristic for dying endosperm in Ricinus communis (Hoeberichts and Woltering
2002;Senatore et al. 2009). Only the plant PCD can be influenced by phytohormones,
especially by ethylene, produced usually understress conditions (Bleecker and Kende 2000;He
et al. 1996a).
Already during the embryonal phase of ontogenesis some cells forming a part of the future
seed are sentenced to death. These are e.g. suspensor cells, which gradually degrade in the
seeds of Phaseolus sp., Vicia faba and Zea mays. Substances that are released this way are
probably used to nourish the developing embryo (Wredle et al. 2001;Giuliani et al. 2002).
The fate of embryonal and suspensor cells regarding their life or death is probably decided
among others by the cytoskeleton, which was proved in a culture of somatic embryos of Picea
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abies by (Schwarzerova et al. 2010). The embryonal cells are nourished by the remnants of
endosperm cells undergoing PCD, e.g. in Ricinus or both parts of endosperm (starch
endosperm and the aleuron layer) in seeds of the Poaceae family, where the scutellum dies
similarly (Pennel and Lamb 1997;Greenwood et al. 2005;Gietl and Schmid 2001).
Another case of plant PCD is the formation of tracheary elements (TEs) and a portion of
sclerenchyma fibers (or fiber-sclereids), both being parts of vascular tissue. Their decease is
preceded by formation of thick lignified secondary cell walls, which provide support against
transpiration suction and mechanical stress. The cell culture of leaf mesophyll of Zinnia
elegans induced to differentiate into TEs was used for observations of the ultrastructural
changes accompanying xylogenesis. The main actor partof this process is probably the
tonoplast rupture, followed by mixing of the vacuolar sap and cytoplasm and formation of
plasma membrane-bound vesicles, in which the cell organelles are gradually degraded
(Kuriyama 1999;Obara et al. 2001;Roberts and McCann 2000).
The sieve elements formation is connected with autolysis as well, although this time the
process is slightly imperfect. The protoplast is not dismantled completely, only some
organelles are degraded, such as the nucleus, ribosomes and the Golgi apparatus, or altered,
such as mitochondria and plastids (Beers 1997;van Bel et al. 2002).
A rather rare case of plant PCD is the process by which carved and fenestrated leaves are
sculpted. The lobed-leaves morphology is usuallydeterminated already during the embryonal
development, but Monstera sp. is an exception remodelling its leaves post-embryonally. Its
distant relative, a water monocotyledonous plant Aponogeton madagascariensis, forms its
characteristic lace-like leaves with a regular pattern of perforations, so it is predictable which
cells are designated to undergo PCD. During this process cell pigments are degraded, nuclear
DNA is cleaved, tonoplast is disrupted and cell contents and cell walls are broken down
(Beers 1997;Gunawardena et al. 2004;Gunawardena et al. 2005;Gunawardena et al.
2007;Gunawardena and Dengler 2006).
Other tissues showing signs of PCD are those acting in abscission of senescing organs
ororgans exposed to stress organs, or – as a special case – border cells of a root cap (Pan et al.
2002;Beers 1997).
The above mentioned senescence is another case of PCD that occurs during a common plant
development. It is one of the slowest examples of cell perishing, accompanied by gradual
withdrawal of utilizable material from senescing regions and their translocation to sinks.
Apart from the plant‘s ontogenetic stage, exogenous conditions such as compatible
pollination, stress or chemical treatment can induce this process. An example of such a
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chemical is ethylene, regardless if it comes from outside or is produced by the plant itself
(Beers and McDowell 2001;Dangl et al. 2000).
The generative ontogenetic stage cannot do without PCD either. In some plants with
unisexual flowers (Asparagus, Zea, Silene sp.) this process is responsible for the abortion of
preformed male or female sex organs, anther dehiscence involves coordinated death of
different cell types (tapetum, epidermal cells adjacent to the stomium, asynchronously
dehydrating cells of endothecium and connective), (Chichiricco 2000). Programmed cell
degradation continues after the pollination – either an incompatible pollen tube dies, or, on
the contrary, transmitting tissue cells give way to the growing pollen tube to facilitate its
passage through the style, both these reactions being caused by products of genes of the so
called S-locus (Thomas and Franklin-Tong 2004;Zhang et al. 2011;Wang et al. 1996). Female
sex organs hide other ordered cell suicides, be it the deletion of three of four megaspores or
degradation of synergides following compatible pollination (Papini et al. 2011;Beers 1997).
PCD can occur as a response to environmental conditions. Such interactions are e.g. the
hypersensitive reaction and lysigenous aerenchyma formation. The hypersensitive reaction
prevents pathogens from systemic spreading through the plant body by forming dry lesions
around the entry-site of infection, especially close to the veins. In addition, the plant plugs its
plasmodesmata in infected tissues with callose. These phenomena were observed even in
tissues distant from those attacked by a pathogen, indicating that plants might be capable of a
global „immune reaction“ and might acquire a systemic resistance. Compared with other
types of PCD the hypersensitive reaction is very quick and aggressive, triggered by elicitors
produced by a pathogen or a plant itself (ROS etc.) andinvolving an important role of
vacuolar enzymes (Mittler et al. 1997;Zhang et al. 2010;Wendehenne et al. 2002).
Hypoxia is another factor influencing the plant physiology and anatomy. It is usually caused
by waterlogging of a plant or its part, but sometimes it is associated with vegetative growth as
well, e.g. during the seed germination. A natural response of a plant in such cases is switching
to the anaerobic metabolism, including glycolysis and alcohol fermentation. Success of such
strategy depends on sufficient starch reserves, continuous supply of fermentable sugars and
appropriate synthesis of enzymes involved in glycolysis and fermentation, a transient stage of
mild hypoxia being an advantage. The enzymes essential for survival in hypoxia or even
anoxia are e.g. LDC (lactate dehydrogenase), ADH (alcohol dehydrogenase), PDC (pyruvate
dehydrogenase) and SOD (superoxide-dismutase), which protects the plant against the effects
of reactive oxygen species (ROS) after its return to aerobiosis. ROS can interact with proteins,
lipids and nucleic acids and lead to mutations, but they act as signal and protective molecules
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as well. The condition of a submerged plant is heavily impacted by toxic metabolites of other
organisms living in the rhizosphere, e.g Mn2+, Fe2+ or S2-.
As even the above mentioned metabolic adaptations do not allow a plant to survive in hypoxic
conditions for an extremely long time and sooner or later its resources are exhausted, the
conductivity of roots decreases and the shoots wilt, water and marsh plants are equipped with
anatomical and morphological adjustments. An escape from flooding is enabled by adventive
roots formation, defence against oxygen loss and penetration of toxic substances from the
rhizosphere is more efficient owing to hypodermal barriers and a sufficient gas exchange
between flooded and emergent plant organs is possible thanks to the evolution of aerenchyma
(Drew 1997;Jackson et al. 1985;Irfan et al. 2010;Colmer and Voesenek 2009;Kotula et al.
2009;Soukup et al. 2007;Jackson and Armstrong 1999).
The existence of aerenchyma, as a tissue with high proportion of intercellular spaces has been
known since the 19th century. Nowadays, three main types of aerenchyma are usually
described. Based on the proces of their formation we we distinguish the schizogenous
aerenchyma (formed by cortical cells drown aside, e.g. in willowherb), lysigenous
aerenchyma (originating from elimination of clusters of cortical cells, e.g. common reed) and
expansigenous (a consequence of specific divisions and growth of some neighbouring cells
(bez pomlčky) that encircle a large intercellular, e. g. sweet flag). This categorization is not
rigorous, as there are plants with “mixed“ aerenchyma (e.g. macereed) (Seago et al.
2005;Seago et al. 2000;Seago et al. 1999). The way aerenchyma is formed and the pattern of
cells organization in their mature stage corresponds to the symplastic interconnections of
neighbouring cells. While the development of schizogenous aerenchyma is not accompanied
by changes in this cell-to-cell communication, the plasmodesmata in cell walls of cells
bordering on nascent lysigenous aerenchyma-channels are being gradually closed (Vášková
2007).
Aerenchyma can as well be classified as constitutive or induced, depending on the fact if it is
inseparably connected with the plant’s development (as it is common in wetland and water
plants), or if it depends on environmental conditions, which is the case of maize or wheat.
Factors that trigger its formation in these plants are flooding, hypoxia in general, lack of some
nutrients or impact of ethylene, which is probably a component of signalling pathways in the
other mentioned situations as well (Drew et al. 2000;He et al. 1996a;He et al.
1996b;Wiedenroth 1993;Watkin et al. 1998;Votrubová and Pecháčková 1996). The
susceptibility of a plant to these activators can differ because of other factors, such as light
conditions or season. It was found out that maize plants cultivated in summer produce
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aerenchymatous roots without apparent causes (Dunn 1921). There were identified
chromosome loci in teosinte, a wild relative of maize, that are responsible for its constitutive
aerenchyma formation (Mano and Omori 2009). Even plants with constitutive aerenchyma
(e.g. rice) can increase the area of aerenchyma in their roots in highly hypoxic environment
(D´Abundo 2003). The extent of aerenchyma can reflect nutrition as well, e.g. the supply of N
and P, as was shown in the case of common reed (Votrubová and Pecháčková 1996;Drew et
al. 2000).
Maize is often used as a model organism for lysigenous aerenchyma research because of its
formation which is claimed inducible by environmental conditions. It was discovered that the
process of the cortical cells disassembling involves a DNA fragmentation detectable by the
TUNEL reaction and ultrastructural changes including formation of vesicles where fragments
of protoplast and organelles are degraded (Gunawardena et al. 2001;Lenochova et al.
2009;Drew et al. 2000).
Another feature that facilitates a study of PCD during the aerenchyma formation is a regular
pattern of cells-organization in the root cortex and a predictable position of dying cells, which
is not the case of maize. Its cortex is organized rather chaotically, unlike in rice, which is a
plant often used for anatomical observations focused on PCD and the aerenchyma formation
(Kawai et al. 1998;Clark and Harris 1981).
In addition to the mentioned methods classical cell-viability procedures are applied for the
study of PCD, involving neutral red and Evans blue staining and above all, fluorescence
methods using SYTO, FDA, PI, AO and other chemicals (Kuriyama 1999;Kawai et al.
1998;Obara et al. 2001).

2. Aims of the study:
The main aim was to describe the course of programmed cell death during lysigenous
aerenchyma formation in roots of Zea mays L. at the subcellular level and in the cortex as a
whole and compare these processes with those occurring in plants characterized by a
constitutive lysigenous aerenchyma formation.

Partial successive aims:
1) Verify the inducibility of the aerenchyma formation in maize, in various genotypes
and under various cultivation conditions
2) Corroborate the inducibility of the aerenchyma formation byits dependence on
ethylene
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3) Using reliable methods indicating the presence of PCD prove the spatial association of
lysigenous aerenchyma formation and observed features
4) With the objective of observing gradual sequence of steps characteristic for
intracellular alterations accompanying PCD identify the region of cortex where cells
start to die
5) Using other methods applicable on roots as heterogenous plant tissue define more
precisely the progress of PCD in cortical cells of maize related to the inducible
lysigenous aerenchyma formation, compare it with the course of PCD in plants with
constitutive lysigenous aerenchyma formation, suggest a putative sequence of
intracellular alterations during the PCD associated with lysigenous aerenchyma
formation
3. Material and methods:
The main plant material used in the majority of experiments was maize (Zea mays L.), cv.
Cefran. For anatomical comparisons other cultivars were observed too, see the Results and
Discussion. Typical wetland plants were represented by sedge (Carex gracilis), common reed
(Phragmites australis), sweet flag (Acorus calamus), Hydrocharis morsus ranae and rice
(Oryza sativa), cv. Norin 36. Some experiments were, with the aim of comparing and proving,
conducted with the tobacco (Nicotiana tabacum L., cv. Bright Yellow 2) cell culture BY-2 in
the exponential phase of growth.
For the majority of experiments maize plantlets were cultivated for 3 to 7 days “wrapped in
paper“– in 5-liter glass vessels, with approx. 3 cm of water or modified 25% Hoagland
solution with microelements, fig. 3.1. The distance from a caryopsis reached every day by a
root apex was marked by a felt-tip on the vessel. In other cultivations a root-region distant 5
mm from the root tip was marked with Indian ink every day. For inhibition of ethylene
synthesis, various concentrations of an ethylene synthesis inhibitor, aminooxyacetic acid
hemihydrochloride (AOA, 200 or 900 µM) were added in the cultivation media, (Peng et al.
2001). To observe the effect of the dark, some cultivation vessels were covered with large
ventilated lightproof containers and others left uncovered. Rice was cultivated in the same
way.
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Fig. 3.1. The “wrapped-inpaper” cultivation. In a glass
vessel (a) between 2 sheets of
blotting paper (b) adhering to
the inner side of the vessel
maize or rice caryopses (d)
were attached. The bottom of
the vessel was covered with
cultivation media (c )reached
by the paper but not by the
roots.

For some experiments maize seedlings were grown in a greenhouse in plastic pots (5 plants
per a 0.75-dm3 pot) in drained or water-flooded Vermiculite or sand for 7 days. In this case,
the temperatures oscillated between 21 and 28 °C (during the day) and was approx. 20 °C (at
night), irradiance was natural with ca. 15-h photoperiod.
Long-time cultivations of the majority of wetland plants were carried out in a cultivation
room with constant conditions (16-h photoperiod, irradiance 500 µmol m-2 s-1, day/night
temperature 25/18 °C, relative humidity 60 %) in containers with aerated solution imitating
the composition of water from eutrophic localities in basin of Třeboň

(Steinbachova-

Vojtiskova et al. 2006). Hydrocharis morsus-ranae was left in an outer lagoon in the
Botanical garden of the Charles University in Prague in natural climatic and light conditions
of summer months. Cultivation of BY-2 cell suspensions was conducted after (Nagata et al.
1992), stress-induced PCD was provoked by 50 µM CdSO4 treatment applied during the
whole cultivation period (Kuthanova et al. 2004, Kuthanova 2008a).
Cross and longitudinal sections of roots designed for microscopy (TUNEL, cell viability,
aerenchyma fraction) were free-hand cut about 100-200 µm thick. The roots of wetland
plants were cut in various distances from the root tip, depending on the stage of aerenchyma
development. More details for each experiment see in the Results and discussion section.
The area of aerenchyma was quantified with the image analyser LUCIA G. Free-hand
sections of roots fixed in 70% ethanol were observed with the microscope Olympus BX
equipped with a digital camera Apogee alta U4000.
The cell viability was assessed from the results of Evans blue (EB, 2,5%, 3 min) and neutral
red (NR, 0,01% solution in Tris HCl, 9 min) staining (Kawai et al. 1998) and from viability
tests using several fluorescent probes – fluorescein diacetate (FDA, proves presence of active
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esterases), propidium iodide (PI, attaches on DNA in cells with disrupted plasmalemma),
SYTO 16 (interacts with DNA in all the cells), acridin orange (AO, penetrates all the cells,
fluorescent in acid environment or bound to damaged DNA) and FM4-64 (marks plasma
membranes). The dyes were stored in a freezer in stock solutions and in various combinations
diluted before the use in the PBS buffer (in 1 ml of PBS added 10 µl PI, 4 µl FDA, 4 µl
SYTO 16, 4 µl Acridin orange and/or 6 µl FM4-64). The reaction time was 10 – 30 min.
The inverted confocal microscope Leica TCS SP2 with AOBS (Acousto-Optical Beam
Splitter; specialized laboratory at the Faculty of science, Charles University, Prague) was
used for observations of some specimens treated with the above listed fluorescent probes and
TMR-TUNEL reaction.
TUNEL reaction, a method used for detection of PCD-specific double strand DNA-breaks,
has been successively applied using several TUNEL assays and adjusted treatments according
to (Jones et al. 2001;Anonymous 2005;Anonymous 2006).
Cross and longitudinal free-hand sections about 150-200 µm thick were cut from one
centimetre-long root segments fixed in 4% formaldehyde. The sections were subsequently
permeated with 1% Triton in 0.1 mM sodium citrate and treated with 2 % Proteinase K. The
positive control was obtained after DNase I (10 mg.ml-1) action.
“TMR“ treatment: The reaction mixture of TdT and nucleotides 1 : 9 was applied on sections (In
Situ Cell Death Detection Kit TUNEL TMR red, Roche Diagnostic GmbH). The 20-fold
diluted mixture with the TUNEL Dilution Buffer (Roche Diagnostic GmbH) was alternatively used.
The negative control was run concurrently without the TdT-enzyme solution. All nuclei were
counterstained with Hoechst or DAPI and observed afterwards under the fluorescence with a
fluorescence microscope Olympus BX 51 equipped with the camera Apogee alta U4000.

“AP-fluo“ treatment: The reaction mixture of TdT and nucleotides 1 : 9 differed from the
previous treatment in the nucleotides being labelled not with TMR, but fluorescein.
“AP“ treatment: Sections treated as described above (“AP-fluo“) were additionally subjected
to the effectsof alkaline phosphatase-conjugated antifluorescein antibodies, followed by a
treatment with BCIP+NBT (BCIP: 5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate; NBT: p-nitroblue
tetrazolium chloride; MP Biomedicals). The activity of non-specific phosphatases was
inhibited by adding 50 mM Levamisole hydrochloride to this mixture. The sections were
observed in a bright-field or under the UV-light, which revealed the TUNEL-positive nuclei
black and the rest of nuclei (DAPI) bright blue.
In all the above described treatments the nuclei were quantified in photographs with the
image-analyser LUCIA G (LIM, Prague, Czech Republic).
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The TUNEL procedure for BY-2 cell suspensions was performed according to Jones et al.
(2001) using the TMR-red and FITC in situ cell death detection kit (Roche Diagnostic
GmbH, Germany).
Statistical evaluation was performed with the statistical package NCSS 2000 (© Jerry
Hintze, Kaysville, USA). At least 3 replicates (i.e. 3 roots) were included in each experiment,
from each of them at least 5 sections were evaluated, the whole experiment was repeated
twice. All the results are significant at the level α = 0,05. The experiments with cell
suspensions were evaluated only semiquantitatively.

4. Results and discussion:

Aerenchyma formation in roots of maize, role of genotype and environmental
conditions:
Zea mays is generally considered to be a plant with aerenchyma formation inducible by
environmental conditions (Bouranis et al. 2006;Drew et al. 2000;Gunawardena et al. 2001).
Nevertheless, in the experiments carried out previously (Lenochová 2004) aerenchyma was
present in roots of all the plants, regardless of cultivation conditions. The same conclusions
were made in successive studies (plants cultivated in drained and flooded vermiculite, thirteen
different accessions, Table. 4.1). Based on these observations the cultivar Cefran has been
chosen for further experiments as the accession with the most regular organization of cortical
cells. This discrepancy between obtained results and data found in literature could be
explained by the timing of our cultivations, as summer months when they took place are
regarded as season supporting the aerenchyma formation in maize (Dunn 1921).

Cultivar

celux225 2232 2023 CE1302 cefran celio 2001 2002 CE240 2023 CE704 2023xCE704

Aerenchyma
fractiontion

***

***

**

***

***

***

**

***

**

**

**

***

Table. 4.1. The aerenchyma formation in various genotypes of Zea mays grown in drained
vermiculite. The aerenchyma fraction at ¾ of the root length from the root tip in 7-days-old
plants was evaluated semiquantitatively. * = aerenchyma begins to form, ** = less than 25 %
of the cortical area is covered by aerenchyma, *** = aerenchyma fraction exceeds 25 % of
cortical area, n =5
.
It was found out that the aerenchyma fraction is related more to the root length than to its age
(the aerenchyma fraction is even directly proportional to the root length, y = 0,0027x –
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0,0958, R2 = 0,7901), as the lengths of roots of the same age were often very variable. Same
dependence was described for maize and rice by other authors as well (Justin and Armstrong
1987;Justin and Armstrong 1991;Dunn 1921).
The lysigenous aerenchyma formation is associated with the

effectsof ethylene, either

exogenous or endogenous (Justin and Armstrong 1991;He et al. 1996a;Drew et al.
2000;Gunawardena et al. 2001;Colmer et al. 2006;Geisler-Lee et al. 2010). Using AOA, an
inhibitor of the synthesis pathway of key enzyme ACC-synthase, we confirmed this
dependence. The 200 µM AOA (concentration inspired by Peng et al. (2001) has restricted
the root growth and the aerenchyma fraction was reduced almost to zero values. This effect
was less significant in plants cultivated in darkness, which grew more rapidly and their root
porosity was highercompared to plants treated identically under normal light conditions. In
darkness, the aerenchyma formation was totally blocked only with 900µM AOA. It might be
the effect of higher ethylene synthesis rates in the darkness or of a darkness-increased
sensitivity to standard levels of ethylene (Finlayson et al. 2004;Michalczuk and Rudnicki
1993;Machackova et al. 1997;Hinz et al. 2010), similarly as enhanced growth of maize roots
and shoots (Metraux and Kende 1983;Voesenek and Blom 1989). The action of AOA was
perceptible on the TUNEL reaction as well; the number of TUNEL-positive nuclei was much
higher in the roots from control cultivations than in the AOA-treated roots. The TUNELpositive nuclei were found mainly in the cell tiers 3 – 6 (fig. 4.1), which corresponds to the

NUMBER OF TUNEL -POS ITIVE
NUCLEI

localisation of aerenchyma channels (Drew et al. 2000, Bouranis et al. 2003).

5
4
3
2
1
0
1

2

3

4

5

6

7

CE LL TIE R

Fig. 4.1. Number of TUNELpositive nuclei (AP-TUNEL) in
each concentric cell tier (the
first tier was the one
neighbouring the endodermis)
in roots of plants cultivated in
Hoagland solution (black
columns) and in Hoagland
solution with 200 µM AOA
(shaded columns) in the
“wrapped-in-paper”
cultivation. Mean ± SD, n = 5.

It was not possible to state that the cell death starts preferentially in one of these tiers, unlike
in rice, which has a more regularly organised inner structure of the cortex (Kawai et al. 1998).
Nonetheless, it was obvious that the cells with TUNEL-positive nuclei formed a pattern with
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more or less radial clusters resembling future aerenchyma channels. Although the results from
the TUNEL reaction might be partly artefacts, the data correspond to a previous research
which revealed that in the areas of interest occurred cells with ultrastructural alterations found
in plant PCD (protoplast and plasmalemma shrinkage, protoplast fragmentation and its
enclosure in vesicles bound in plasma membrane, sometimes embracing smaller vesicles
covered with ribosome-like objects, degradation of cell walls), (Lenochova et al. 2009) and a
hint of apoptotic ladders (Lenochová 2004).

Optimization of the TUNEL reaction: During the experiments described in this dissertation
the procedure of the TUNEL reaction, using TUNEL-TMR or TUNEL-FITC assays
according to (Jones et al. 2001) started to give false positive results, although it proved
efficient in previous researches (Kuthanova et al. 2004;Kuthanova et al. 2008b;Lenochová et
al. 2004;Kuthanova et al. 2008a). The vast majority of nuclei was TUNEL-positive,
regardless of treatment and material used (maize, BY-2; fig. 4.2), none of the treatments
differed from its positive control. Significant differences were detected in the proportion of
nuclei labeled with TUNEL-TMR and TUNEL-AP (both “AP“ and “AP- fluo“), between the
proportion of TUNEL-positive nuclei in cross and longitudinal sections and in the “AP-fluo“
treatment between two focus planes. While the surface level of cross sections was abundant in
TUNEL-positive nuclei, in lower layers there were hardly any, which was even more
noticeable in longitudinal sections (see fig. 4.3).
Both of the TUNEL mixtures probably have problems penetrating into deeper layers of root
sections, which is more evident in the case of longitudinal sections, as the root cells are
elongated in the direction of the root longitudinal axis and therefore are less probably cut
through. The TUNEL-TMR assay proves to be more useful concerning its penetrability, as the
results of the proportion of TUNEL-positive nuclei from cross and longitudinal sections do
not differ so highly. The reference to the fact that TUNEL-kits using fluorescein signal
conversion by antibody-binding can have difficulties penetrating a tissue, even in animal
specimens, can be found in literature (Labat-Moleur et al. 1998;Dubska et al. 2002).
Fluorescein-labelled nucleotides from the Roche kit were described to stick to amyloplasts,
i.e. membrane-bound organelles (Kladnik 2007).
The number of TUNEL-positive nuclei was finally decreased with a diluted TUNEL-enzyme
solution (fig. 4.3, 4.4, 4.5), application of which was based on the discussion at
www.histonet.org, (Gonzales 2005).
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Fig. 4.2. Cortex of cross sections at ¾ of the root length from the root tip from 3-day-old
maize seedlings cultivated “wrapped-in-paper“. The same plant material is presented in
other figures concerning maize. A, B – sections stained with TUNEL_AP (under red
fluorescent light, treatment “AP_fluo“ (A) and DAPI (B). C, D, E – sections stained with
TUNEL-TMR (C) and DAPI (D), in (E) merged together – the overlay of blue and red nuclei
gives violet colour. Bar = 100 µm.
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Fig. 4.3. TUNELnuclei fraction in
various TUNEL
treatments of cross
and longitudinal
sections of maize
roots. The sections
were treated with
DAPI and various
TUNEL procedures.
TUNEL_ AP =
TUNEL-AP, AP_fluo
= TUNEL-AP under
fluorescence, TMR =
TUNEL-TMR, C+ =
positive control, mean
values ± SD. n = 9-21

Fig. 4.4. Cross
sections of maize
roots with nuclei
labelled with 20-fold
diluted
TUNEL_TMR (E,G)
and DAPI (F,H). G TMR-TUNEL,
positive control.
Bar = 100 µm

- 38 -

Abstrakt, Summary___________________________________________________________

Fig. 4.5. TUNEL-nuclei fraction
in cross sections of maize roots.
The sections were treated with
DAPI and various TUNEL
procedures with a 20-fold diluted
enzymatic solution.
AP = TUNEL-AP, TMR =
TUNEL-TMR, C+ = positive
control. Mean values ± SD,
n = 9 to 16

TUNEL- PRO PO RTIO N

120 %
100 %
80 %
60 %
40 %
20 %
0%
AP

TMR

A P_ C+

TMR _ C+

TREA TMENT

Thus, for the TUNEL reaction the dilution of the enzymatic solution is crucial and when freehand sections are used, only the surface focus plane should be examined, regardless if
TUNEL-TMR or TUNEL-AP assay is used. In the case of TUNEL-AP, its even worse
penetrability should be taken into account when taking advantage of the possibility of
observation under fluorescence without the risk of false positives caused by the
autofluorescence of TUNEL-negative nuclei. Even if this advice is followed we consider the
TUNEL reaction being more or less unspecific and unreliable and recommend it just as an
auxiliary method. In any case, other methods confirming the TUNEL positivity should be
applied (Taatjes et al 2008, Xie et al. 2008). Unfortunately, such methods are often not
convenient for plant tissue. In addition to molecular-biological methods the TEM and
apoptotic –ladders detection by DNA electrophoresis seem to be the most useful ones
(Gunawardena et al. 2005, Xiong et al. 2006, Liu et al. 2007, Lombardi et al. 2007, Xie et al.
2008, Lenochova et al. 2009).

Viability of cortical cells:
Based on the research of Kawai et al. (1998) conducted on rice roots neutral red (NR) and
Evans blue were applied on cross sections of maize roots to find out in what region of the
cortex cells die and the aerenchyma channels start to form. Nevertheless, it turned out that for
the highly differentiated maize primary roots the NR-staining is rather unsuitable – it was not
possible to distinguish positively the NR-labelled cells from cells with anthocyaninscontaining vacuoles, which were localized mostly in undersurface cortical tiers. The intensity
of staining of various cells was uneven and their distribution was extensively irregular.
Neither the EB-staining brought satisfactory results, as the dye penetrated as well in cells with
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plasmatic membranes damaged mechanically during the specimens preparation, being
difficult to wash it out. Thus neither here was it possible to describe an unambiguous trend
concerning the tier of cortical cells where aerenchyma formation would start. Nevertheless, it
is possible to state that the EB-labelled cells are prone to occur in some parts of the cortex –
primarily in the vicinity of preformed aerenchyma channels, surrounding the protruding root
primordia and in these newly emerging roots themselves (fig. 4.6). In the first two cases the
connection with PCD in the areas of interest might be considered, as dying cortical cells
surrounding root primordia were documented by the TUNEL reaction e.g. in roots of soybean
(Glycine max), (Kosslak et al. 1997). The stained primordia are probably a result of Evans
blue permeating from the vascular bundles of the main root into the veins and young cells of
the newly formed lateral root, which is facilitated by functional symplastic connections
(Oparka et al. 1995).

C

Fig. 4.6. Cross
sections of maize
roots stained with
Evans blue. In B)
root basis. EBpositive cells
surround root
primordia or form
part of it (C, D) and
accompany future or
forming
aerenchymatous
channels (A,B).
Bar = 100 µm.

D

For successive studies of cortical cells dying and their localisation fluorescent dyes commonly
used as viability probes were applied on maize and wetland plants roots (see the Materials and
methods section).
On longitudinal sections nuclei stained with PI were found in vicinity of cells that, when
treated with FDA, differed from their surroundings. In the cells that were alive, undamaged
and probably not undergoing any physiological alterations only cytoplasmic strands, thin
layer of cortical cytoplasm and perinuclear cytoplasm exhibited positive FDA response.
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However, some cortical cells or cells in central cylinder encompassed green fluorescent
vesicles, often encircling the nuclei. In other cells such reaction was visible in the whole
protoplast, sometimes delimiting unstained spherical objects. Not only that the protoplasts of
some of these cells were completely FDA-positive, but they contained nuclei stained with PI,
which was proved by a three-dimensional view from a confocal microscope (fig. 4.7, 4.8).
Fig. 4.7.
Longitudinal
sections from
central cylinder
(A) and cortex of
maize roots stained
with FDA (green)
and PI (orange, B,
C, E). Cells with
fluorescent
protoplasts found
near cells with PIpositive nuclei (C,
E), FDA-stained
vesicles encircling
nuclei (D),
membrane-bound
objects
demarcated with
fluorescent
cytoplasm (A, C,
E) or enclosing it
(B). Bar = 100 µm.

Fig. 4.8. A confocal microscope-view of
a longitudinal root section through a
maize primary root cortex. The
protoplast of the cell on the right is
stained with FDA (green) and at the
same time its nucleus is stained with PI
(orange). Plasma membranes are
counterstained with FM4-64 (red). The
dash-lines demark views in
perpendicular planes. Bar = 100 µm.
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Based on the above listed data, the resemblance of intracellular changes in cortical cells and
cells of vascular bundles in the cental cylinder and some data from literature (Kozela and
Regan 2003;Groover et al. 1997;Kuriyama 1999;Obara et al. 2001;Young et al. 2010), PCD
during aerenchyma formation and TEs differentiation were considered analogous. The
vesicles found in some cortical cells exhibiting area-dependent FDA-staining corresponding
to potential aerenchyma channels might be equivalents of organelles known from other tissues
and plants. Most presumably such organelles are ricinosomes, i.e. endoplasmic reticulum
derived vesicles described first in the endosperm of Ricinus communis, containing caspaselike cystein endopeptidase precursors (Mollenhauer and Totten 1970;Gietl and Schmid 2001).
As a conclusion of TEM, fluorescent methods and TUNEL reaction results and their
resemblance with the processes accompanying PCD in differentiating TEs a putative sequence
of PCD-events in maize cortical cells during lysigenous aerenchyma formation was proposed:
In the cells designed to autolysis appear spherical vesicles containing esterases. These vesicles
might be analogs of ricinosomes, the esterases being transported e.g. to the vacuole or cell
walls, where they are later used for degradation processes. Later the tonoplast loses its
integrity; the central vacuole starts to shrink or breaks into several smaller vacuoles. The
cytoplasm mixes with the vacuolar contents and its pH decreases. Finally, the plasma
membrane ruptures, the whole protoplast collapses and smaller plasmalemma bound vesicles
form, in which the protoplast fragments with organelles including the nucleus are digested.
The nucleus, unlike during the TEs formation, can break up into more parts. The process is
terminated with the cell walls disintegrating, which is a substantial difference between the
lysigenous aerenchyma formation and the TEs differentiation.
Changes in root cortical cells upon aerenchyma formation in typical wetland plants:
As representatives of typical wetland plants common reed, sedge, rice and Hydrocharis
morsus-ranae (all forming aerenchyma lysigenously) and sweet flag as a plant with
expansigenous aerenchyma formation were studied. The intracellular changes and their
localisation in the plants with lysigenous aerenchyma resembled processes described in the
roots of maize – vacuoles or vesicles stained with FDA, cells with FDA-fluorescence in all
their protoplast organised in radial (in cross sections) or longitudinal lines or surrounding
protruding primordia of lateral roots, similarly as cells stained with EB and cells with
TUNEL-positive and PI-positive nuclei. The radial and longitudinal arrangement of such cells
can be explained by the future organization of aerenchyma channels. The coordinated dying
of neighbouring cells in such pattern is probably associated with functional symplastic
connections via plasmodesmata, which define symplasmic domains, i.e. tissues with common
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future fate in terms of the plant ontogenesis (Kurczynska 2008). Kozela and Regan (2003)
assume that the plant’s ability to change the penetrability of signals in such domains via
plugging the original passages and opening new ones by means of secondary plasmodesmata
is crucial for the lysigenous aerenchyma formation. In roots of rice a radial spreading of a
fluorescent signal was described (Kawai et al. 1998;Samarajeewa et al. 1999), plasmodesmata
present in tangential cell walls (by which the radially arranged neighbouring cells adhere to
each other) were proved in roots of comon reed (Vášková 2007). The acid character of
vacuoles or whole protoplasts was detected by red staining after the AO application in roots of
common reed and even in sweet flag, where such cells were probably dying idioblasts (Evert
and Esau 2006), fig. 4.9.
Thus, the ultrastractural changes similar to those observed during the lysigenous aerenchyma
formation in maize roots take place in observed wetland plants as well, especially in cells
localized in the vicinity of emerging lateral root primordia, in idioblasts and in the position of
forming or future aerenchyma. Their pattern corresponds to symplastic connections described
in literature.

Fig. 4.9. A, B - cross
sections of roots of
A
B
Carex gracilis 4 cm
from the root tip (A)
and at the root bases
(B), stained with FDA.
Cells with active
esterases are
arranged in radial
lines. C – longitudinal
section of the root
basis of Phragmites
australis stained with
C
D FDA (green) and PI
and AO (orange).
FDA-positive vesicles
are in the cells
adjacent to
aerenchyma channels,
PI stains cell walls
and the vesicles. D –
longitudinal section of
the root basis of
Acorus calamus stained with FDA, SYTO (green), PI and AO (orange, probably idioblasts).
Bar = 100 µm.
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