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Seznam zkratek 
 

Arp2/3 komplex komplex proteinů příbuzných aktinu (Complex of Actin-related 

proteins 2 and 3) 

Bni formin octomilky, jehož mutace způsobuje deformace výběžků (Bud 

neck involved) 

Cap ochranné „čepičkující“ proteiny (Capping proteins) 

CC doména doména s α-helixy (coiled-coil domain) 

Cdc protein zodpovědný za buněčné dělení (Cell-division cycle) 

Daam lidský formin, jehož mutace vede k poruchám morfogeneze 

(Dishevelled-associated activator of morphogenesis) 

DAD autoregulační doména proteinu Dia (Diaphanous autoregulatory 

domain) 

Dia protein Diaphanous (v překladu „průsvitný“) 

DID inhibiční doména proteinu Dia (Diaphanous inhibitory domain) 

Drf podrodina forminů příbuzných s Dia (Diaphanous-related formins) 

EBS vazebné místo pro elongační faktor 1A (eEF1A-binding site) 

eEF1A eukaryotní elonfační faktor 1A (eucaryotic Elongation factor 1A) 

F-aktin aktinové vlákno (Filamentous actin) 

FH forminový homolog (Formin homology) 

Fhod protein obsahující FH doménu (FH domain-containing protein) 

Fmn formin (Formin) 

FOR formin (Formin) 

FRAP obnovení fluorescence po vysvícení (Fluorescence recovery after 

photobleaching) 

Frl1 forminům podobný gen u leukocytů (Formin-related gene in 

leukocytes) – někdy také Frlα 

G-aktin globulární aktin (Globular actin) 

GBD doména vázající se k GTPáze (GTPase-binding domain) 

GFP zelený fluorescenční protein (Green fluorescent protein) 

GOE doména skupiny Ie (Group Ie domain) – obsahuje AtFH4, AtFH7, 

AtFH8 

GST glutation-S-transferáza (Glutathione-S-transferase) 
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GTP/GDP guanin nukleotid tris-/bisfosfát (Guanin nucleotide tris-/bisphosphate) 

hDia/mDia lidský/myší protein podobný proteinu Dia u octomilky (human/mouse 

homolog of Drosophila Diaphanous) 

Inf sekvenčně invertovaný formin (Inverted formin) 

IPTG izopropyl-β-D-1-thiogalaktopyranosid 

MTOC centrum zakládající mikrotubuly (Microtubule organising center) 

PCR polymerázová řetězová reakce (Polymerase Chain Reaction) 

PDZ doména doména zprostředkovávající protein-proteinové interakce – 

pojmenování vychází z prvních písmen proteinů, u nichž byla tato 

doména prvně identifikována: Post-synaptic density protein, Drosophila 

disc large tumor suppressor, Zonula occludens 1 protein 

PTEN homolog fosfatáz a tenzinu ležící na 10. chromozómu (Phosphatase and 

tensin homolog deleted on chromosome ten) 

RhoGAP aktivátor Rho-GTPázy (GTPase-activator protein for Rho-like 

GTPases) 

Rho-GTPáza podrodina malých GTPáz podobných Ras-GTPázám (Ras homolog) – 

Ras je původně označení pro protein, jehož mutací vzniká krysí sarkom 

(Rat sarcoma) 

ROP podrodina rostlinných Rfo-GTPáz (Rho of plants) 

RT-PCR polymerázová řetězová reakce spojená s reverzní transkripcí (Reverse 

Transcription Polymerase Chain Reaction) 

SH3 Src homologní protein (Src-homology) 

Src tyrozinová kináza, jejíž mutací vzniká tzv. Rousův sarkom (Sarcoma) 

Srf faktor sérové odpovědi (Serum response factor) 

UTR nepřekládaná oblast mRNA (Untranslated region) 

WASP protein syndromu Wiscott–Aldriche (Wiscott–Aldrich syndrome 

protein) 

WW doména doména obsahující 2 tryptofany (W) 

YFP žlutý fluorescenční protein (Yellow fluorescent protein) 

 



1. Abstrakt 
Forminy jsou proteiny usnadňující tvorbu aktinových vláken. Ovlivňují strukturu 

cytoskeletu a účastní se cytokineze i směrovaného růstu. U Arabidopsis thaliana 

existují 2 třídy forminů, které obsahují FH1 a FH2 (Formin homology 1 a 2) doménu. 

Forminy třídy I mají většinou na N-konci transmembránovou doménu, díky které 

mohou interagovat s membránami. Některé forminy třídy II obsahují PTEN doménu 

(Phosphatase and tensin homolog) odvozenou ze sekvence PTEN proteinů, která zřejmě 

ztratila funkci fosfatázy. Předpokládá se, že je schopná vazby na membránu, a to přes 

fosfatázovou část nebo přes C2 doménu. 

Tato práce byla zaměřena na formin AtFH13 z třídy II u Arabidopsis thaliana a na 

jeho PTEN doménu. Byly zjišťovány rozdíly mezi mutanty a kontrolou v délce kořenů 

u semenáčků a ve velikosti semen a semenných obalů. Na délce kořenů byl sledován 

také vliv dexametazonu na AtFH13. PTEN doména forminu byla pomnožena z cDNA, 

zaklonována do vektoru a sfúzována s YFP. Značený protein byl metodou tranzientní 

exprese vizualizován v pokožkových buňkách listů Nicotiana benthamiana.  

Mezi rostlinami mutantními v genu AtFH13 a kontrolou nebyl ve vybraných 

parametrech pozorován výrazný rozdíl. Dexametazon neměl na délku kořenů 

mutantních rostlin vliv. Semikvantitativní RT-PCR bylo prokázáno, že dexametazon 

nemá větší vliv ani na míru transkripce AtFH13 (v souladu s novými daty 

z Genevestigatoru). V databázích TAIR a UniProt byly nalezeny rozdíly v sekvenci 

AtFH13, včetně různých počátků translace. Díky speciálně navrženým primerům byla 

potvrzena shoda 5´-konce mRNA s databází TAIR. Osekvenováním izolované PTEN 

domény byly nalezeny 2 různé sestřihové varianty. Izolace celého genu AtFH13 se 

nezdařila. 

Značená PTEN doména byla lokalizována v cytoplazmě, v některých buňkách tvořila 

shluky připomínající vazbu na membránu endozómů nebo Golgiho aparátu. 

 

Klíčová slova: aktin, alternativní sestřih, fosfatidylinozitol-(3,4,5)-trisfosfát, GST fúze, 

huseníček rolní, mikrotubuly, Yellow fluorescent protein. 
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1. Abstract 
Formins are proteins facilitating formation of actin filaments. They affect the 

structure of cytoskeleton and participate in cytokinesis and tip growth. There are 

2 classes of formins in Arabidopsis thaliana, which include FH1 and FH2 (Formin 

Homology 1 and 2) domain. The formins of the class I have usually a transmembrane 

domain on the N-terminus. Due to this fact they can interact with membranes. Some 

formins from the class II include PTEN domain (Phosphatase and Tensin Homolog) 

derived from the sequence of PTEN proteins which has obviously lost the function of 

the phosphatase. It is assumed that this domain can bind on a membrane via either the 

phosphatase section or the C2 domain. 

This thesis was focused on the formin AtFH13 from the class II in Arabidopsis 

thaliana and on its PTEN domain. There were analyzed the differences between 

mutants and wild-types in the length of the roots in seedlings and in the size of seeds 

and seed coats, and observed the effect of dexamethasone on the length of roots on 

AtFH13. PTEN domain of the formin was isolated from cDNA, cloned to a vector and 

fused with YFP. The tagged protein was visualized by the method of the transient 

expression in epidermal cells in the leaves of Nicotiana benthamiana. 

No big differences were observed between the plants mutant in the gene AtFH13 and 

the wild-type in choice parameters. Dexamethasone did not influence the root length of 

the mutant plants. Semi-quantitative RT-PCR documented that dexamethasone does not 

noticeably affect the transcription of AtFH13 too (affirmed by data from 

Genevestigator). In the databases TAIR and UniProt, differences in the predicted 

sequences of AtFH13 were found, including various starts of translation. Match of 5´-

terminus mRNA with the database TAIR was confirmed due to special designed 

primers. 2 different splicing alternatives were found after sequencing of isolated PTEN 

domain. The isolation of the whole gene AtFH13 failed. 

The marked PTEN domain was localized in cytoplasm, in some cells formed clusters 

suggested binding to membranes of endosomes or Golgi complex. 

 

Key Words: actin, alternative splicing, phosphatidylinositol-(3,4,5)-triphosphate, GST 

phusion, microtubules, Yellow Fuorescent Protein. 
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2. Úvod 
Forminy patří mezi proteiny interagující s cytoskeletem. Umožňují tvorbu 

aktinových vláken a mohou ovlivňovat i mikrotubuly. Jejich role je klíčová pro 

samotnou strukturu buněk, pro pohyb, pro dělení a další funkce, na nichž závisí život 

jednotlivých buněk i celého organizmu. 

Tato diplomová práce byla zaměřena na jeden z 21 popsaných forminů u Arabidopsis 

thaliana, a to na formin AtFH13. O tomto forminu dosud nebyly v literatuře popsány 

žádné bližší informace. Jediné, co se o AtFH13 ví, je, že patří mezi forminy třídy II a že 

obsahuje na N-konci tzv. PTEN doménu (Phosphatase and tensin homolog deleted on 

chromosome ten – Cvrčková et al. (2004); Grunt et al. (2008)), která je stejně záhadná 

jako samotný formin 13. 

PTEN doména totiž byla objevena jako součást některých rostlinných forminů na 

základě bioinformatických komparativních analýz. Sekvence aminokyselin se podobala 

PTEN proteinům, známým jako živočišné antionkogeny (Cvrčková et al., 2004), a podle 

nich byla i pojmenována. Narozdíl od PTEN proteinů však PTEN doména zřejmě 

ztratila funkci fosfatázy a panuje předpoklad, že by mohla mít funkci strukturní nebo 

vazebnou (Grunt et al., 2008). PTEN proteiny jsou schopné se vázat na fosfolipidy 

membrán a něco podobného se očekává i u PTEN domény. Ostatně tento předpoklad 

byl již studován a pozorován na forminu rýže OsFH5, jenž patří také do třídy II a má 

PTEN doménu na N-konci (Zhang et al., 2011). 

Tato práce tedy spočívala v objasnění role AtFH13 a jeho PTEN domény 

v Arabidopsis thaliana. 

Prvotním cílem bylo zjistit, jestli a jaký vliv má mutace v genu AtFH13 na rostlinný 

fenotyp, s bližším zaměřením na délku kořenů semenáčků a na velikost semen 

a semenných obalů. Tyto parametry byly zvoleny na základě údajů z DNA čipů 

(Genevestigator; Hruz et al. (2008)), jež uváděly zvýšenou transkripci AtFH13 

v semenech. Podle informací ze stejné databáze a podle předběžně naměřených 

výsledků Bc. Martinem Dvořákem bylo dále naplánováno zopakování pokusu 

Bc. Dvořáka, jenž měl odhalit, jak působí dexametazon na rostliny kontrolní a mutantní 

v genu pro AtFH13. Ověřena měla být i míra transkripce AtFH13 ovlivněná stresovým 

faktorem v podobě dexametazonu, a to pomocí semikvantitativní RT-PCR. 

Druhým velkým cílem byla izolace AtFH13 a PTEN domény a jejich zaklonování do 

vektorů umožňujících fúzi s fluorescenčně značeným proteinem a vektorů sloužících 
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k izolaci vybraných proteinů. Bylo nutno navrhnout primery ohraničující gen AtFH13 

a PTEN doménu, což obnášelo prozkoumání nukleotidových a proteinových databází 

(Swarbreck et al., 2008; Jain et al., 2009). Porovnáním sekvencí byly zjištěny některé 

nesrovnalosti, především na 5´-konci, jež bylo nutno ověřit pomnožením reálné 

sekvence mRNA AtFH13. 

Protein AtFH13 a PTEN doména měly být sfúzovány s flourescenční značkou 

a metodou tranzientní exprese vizualizovány v epiteliálních buňkách listů Nicotiana 

benthamiana. Proteiny měly být také exprimovány v bakteriích a izolovány z nich za 

účelem zjištění skutečné velikosti proteinu a kvůli přípravě vzorků pro další analytické 

metody. 
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3. Přehled literatury 

3. 1. Forminy 
U eukaryot, nikoli však u prokaryot (Grunt et al., 2008), se nacházejí proteiny zvané 

forminové homology (FH), neboli forminy. Jsou to evolučně konzervované proteiny 

obsahující tzv. FH2 doménu (viz níže), které byly nalezeny u modelových organizmů 

včetně Arabidopsis thaliana, Saccharomyces cerevisiae, Caenorhabditis elegans, 

Drosophila melanogaster, Mus musculus a také u člověka (Wasserman, 1998; Deeks 

et al., 2002; Wallar a Alberts, 2003; Higgs, 2005; Grunt et al., 2008; Chesarone et al., 

2010). Ovlivňují uspořádání aktinových vláken i mikrotubulů. Hrají důležitou roli 

během mitózy, meiózy, při transportu RNA, váčků a při buněčné polaritě. Bylo zjištěno, 

že forminy fungují, vedle Arp2/3 komplexu, jako nukleátory nových aktinových 

filament. Interakce s mikrotubuly byla později popsána a je méně známá (viz přehled 

Bartolini a Gundersen (2010)). 

Prvním objeveným forminem byl protein LD (Limb deformity – v překladu 

„deformace končetin“) u myši. U mutantů docházelo ke špatnému „formování“ 

končetin, odtud název forminy. Nový název byl použit proto, že byl hodně podobný 

protein nalezen i u kuřete a člověka v různých orgánech (Woychik et al., 1990). Později 

bylo dokázáno, že za daný fenotypový projev nemůže formin LD, ale změny v expresi 

jiných genů regulujících transkripci (Zuniga et al., 2004). 

 

3. 1. 1. Struktura forminů 
Existence celé rodiny forminů byla poprvé popsána v článku z roku 1994 (Castrillon 

a Wasserman, 1994). Bylo zjištěno, že ve stavbě proteinu Diaphanous (Dia – v překladu 

„průsvitný“) u octomilky byly objeveny úseky podobné oblastem v proteinech Fmn1/2p 

u myši, Bni1p u pučivé kvasinky Saccharomyces cerevisiae a Cdc12p u poltivé 

kvasinky Schizosaccharomyces pombe. Tehdy se začalo uvažovat o existenci 

forminových rodin a o evoluční konzervovanosti domén. 

Forminové proteiny se skládají z několika domén (Obr. 1), které mohou být přítomny 

v různých kombinacích a variacích v závislosti na druhu organizmu (Rivero et al., 2005; 

Chalkia et al., 2008; Grunt et al., 2008). Ve většině případů však platí, že forminy 

obsahují tzv. FH1 a FH2 doménu. FH1 doména obsahuje poly-L-prolinový řetězec. 

Váže se na ni profilin (přes poly-L-prolinovou část (Wasserman, 1998)), případně i jiné 
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molekuly jako Src, Src homologní proteiny SH3, proteiny s WW doménou. FH2 

doména se může svojí délkou a složením aminokyselin lišit, přesto se jedná o nejvíce 

rozšířenou a konzervovanou doménu forminů. Nachází se obvykle na C-konci proteinu 

(Goode a Eck, 2007; Chalkia et al., 2008). FH1 i FH2 se účastní nukleace aktinu, avšak 

při fomování aktinového cytosteletu se uplatňuje hlavně FH2 doména, FH1 má úlohu 

spíše regulační (Evangelista et al., 2003). Kontakt dvou FH2 domén může zapříčinit 

dimerizaci forminů, čímž se zvyšuje stabilita vazby aktinu a nejspíš díky dimerizaci 

může docházet k posunu („kráčení“) forminů po rostoucím vlákně směrem k + konci 

(Paul a Pollard, 2009 – modelů vysvětlujících pohyb forminů existuje více (viz Pring 

et al., 2003; Watanabe a Higashida, 2004; Zigmond, 2004; Higgs, 2005)). 

Dalšími charakteristickými doménami forminů jsou oblasti vázající malé GTPázy, 

jež byly popsány u živočichů a u hub, u rostlin zřejmě existují jiné mechanizny (viz 

kapitola 3. 2.). Doména FH3 byla objevena u kvasinek a živočichů (Rivero et al., 2005). 

Obsahuje vazebné místo pro cytoskelet a někdy může interagovat i s malými GTPázami 

(shrnuto v Goode a Eck (2007)). Je zodpovědná za lokalizaci forminu v buňce 

(Evangelista et al., 2003). FH3 doména není konzervovaná a je otázka, zda má opravdu 

zmíněné funkce, nebo se jedná o efekt jiných struktur (Higgs, 2005), např. interakce 

s GTPázami bude spíše dána přítomností GBD domény (viz následující odstavec), jež se 

s FH3 překrývá (Deeks et al., 2002). 

Kromě FH3 domény jsou to oblasti GBD (GTPase-binding domain), nebo také 

někdy DID (Diaphanous inhibitory domain – např. Higgs (2005)) obsahující GBD 

oblast (Obr. 1), jež jsou charakteristické pro DRF podrodinu (Diaphanous-related 

formins). Váží se na aktivní formy malých GTPáz z podrodiny Rho s navázaným GTP 

(Wallar a Alberts, 2003), ačkoliv existují i případy, kdy se formin váže na GTPázu 

s navázaným GDP (Tian et al., 2002). Rho GTPázy se účastní buněčného dělení, stejně 

tak i forminy (Wasserman, 1998). Malé GTPázy jsou důležité i pro lokalizaci forminů. 

Vazba GTPázy na GBD může být regulována pomocí DAD (Diaphanous autoregulatory 

domain), což je další forminová doména. Vyskytuje se na C-konci proteinu, zatímco 

DID doména (obsahující GBD) bývá situována na N-konci, takže vzájemně mohou 

interagovat i v rámci 1 molekuly. Vazbou DID-DAD se zablokuje místo pro GTPázu, 

ačkoliv ta může v aktivním stavu DAD vytěsnit a nahradit, a zároveň se zablokuje 

i DAD doména, jež se účastní nukleace aktinu spolu s dalšími doménami. Přesto je 

funkce forminu na čas inhibována (Alberts, 2001; Higgs, 2005). 
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Za GBD doménou se někdy nachází CC doména (Coiled-coil domain) složená 

z několika opakujících se aminokyselin. Umožňuje oligomerizaci proteinů. U živočichů 

zprostředkovává interakci mezi sousedními buňkami (adheze) vazbou adhezivních 

proteinů – kateniny (Chesarone et al., 2010). 

U kvasinkového forminu Bni1p byla objevena oblast interagující s elongačním 

faktorem eEF1A (Ebs), který patří mezi GTPázy. Tato oblast je mezi FH1 a FH2 

doménou. Toto spojení by mohlo umožnit regulaci exprese proteinů nebo směřovat 

mRNA a potřebné proteiny po cytoskeletu k translačnímu aparátu. 

Za zmínku stojí ještě doména, která byla nalezena u forminu nervových buněk 

zvaného delfilin. Jde o oblast PDZ, díky níž protein interaguje s glutamátovým 

receptorem. Vazbou na receptor dochází k přestavbě cytoskeletu, čímž se může ovlivnit 

směr růstu axonu a možná také stimulovat endocytózu glutamátových receptorů v rámci 

negativní zpětné vazby (review Wallar a Alberts (2003)). 

Forminy mohou obsahovat ještě další domény (Obr. 2), které jsou specifické pro 

určitoi skupinu organizmů nebo dokonce jen pro určitou proteinovou izoformu (Chalkia 

et al., 2008; Grunt et al., 2008), a mohou mít různé více či méně osvětlené funkce 

(Chesarone et al., 2010). Tato práce je zaměřena na semenné rostliny, pro něž je 

typickým modelem Arabidopsis thaliana. Její forminy, včetně unikátních domén, jsou 

popsány v následující kapitole. 

 
 

 
Obr. 1: Schématické znázornění domén přítomných v myším forminu mDia1, který patří do Drf 

podrodiny (Diaphanous-related formins). DID (Diaphanous inhibitory domain) – obsahuje GBD (doména 

vázající malé GTPázy – tmavě šedá); CC (Coiled-coil); FH1 (Formin homology 1); FH2 (Formin 

homology 2); DAD (Diaphanous autoregulatory domain). (upraveno podle Higgs (2005)) 

 

3. 1. 2. Úloha forminů při organizaci cytoskeletu 
Forminy jsou důležité pro nukleaci aktinu. Stabilizují aktinová filamenta na + konci, 

ne však pevně, neustále dochází k polymerizaci a k depolymerizaci mikrofilament, ale 

rychlost této obměny se snižuje vazbou forminů – podle Pring et al. (2003) to může být 

v případě kvasinkového forminu Bni1p asi o 50 %, záleží však na forminu a na 

přítomnosti dalších domén, protože třeba formin Cdc12 dokáže inhibovat polymerizaci 

100% (Higgs, 2005). Vazbou s jiným vláknem mohou aktivovat svazkování (bundling) 

GBD 
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cytoskeletu (Evangelista et al., 2003). Růst vlákna probíhá na + konci, na němž sedí 

formin (neváže se ale pevně), a také samovolně na – konci (dáno rovnováhou mezi G- 

a F-aktinem), což je obráceně než u Arp2/3 komplexu, který pevně stabilizuje – konec, 

na který je navázán, a vlákno roste pouze na + konci (Pruyne et al., 2002; Evangelista et 

al., 2003). Forminy na + konci aktinových vláken brání „čepičkujícím“ proteinům 

(Capping proteins – Cap) ve vazbě na mikrofilamenta, což by vedlo k úplnému 

zastavení jejich růstu. Vlákna se tedy mohou prodlužovat, i když růst je zpomalený, 

nezávisle na přítomných Cap (Zigmond, 2004). 

Tyto procesy mohou být regulovány pomocí profilinu, který se váže na G-aktin 

(globulární aktin) (Pollard a Borisy, 2003). Profilin interaguje přímo s FH1 doménou 

forminů a stimuluje tvorbu aktinového vlákna zvýšením přísunu G-aktinových 

podjednotek. Některé forminy preferují jen G-aktin s navázaným profilinem 

a v přítomnosti samotného G-aktinu aktinová vlákna netvoří (Zigmond, 2004). 

A některé zase preferují profilin s navázaným aktinem, takže nedochází ke kompetitivní 

inhibici mezi profilinem a profilinem s G-aktinem (Paul a Pollard, 2009). Zachovaná 

dynamika vláken je velice důležitá při rychlém růstu buněčných výběžků, délka 

aktinových filament se může přizpůsobovat vzdalující se membráně. Stabilizace 

+-konce a afinita k profilinu vázajícímu G-aktin je zase potřebná vůbec pro zachování 

samotného vlákna v oblastech s nedostatkem G-aktinu (opět oblasti rychle rostoucích 

výběžků), jinak by mohlo dojít k rozpadu vláken, aby nastala rovnováha G- a F-aktinu 

(Evangelista et al., 2003; Pollard a Borisy, 2003; Goode a Eck, 2007). 

Forminy mohou u živočichů spouštět i signální dráhy ovlivňující transkripční faktory 

a expresi proteinů pomocí malých GTPáz nebo kináz (Src). Příkladem může být třeba 

transkripční faktor Srf (v angličtině Serum response factor) aktinovaný přes Src kinázu 

vázanou na forminy (Zigmond, 2004; Goode a Eck, 2007). 

Forminy mohou ovlivňovat i stabilitu mikrotubulů, a to buď přímo vazbou na 

mikrotubuly (např. u savců) nebo nepřímo (kvasinky) přes další molekuly, jako jsou 

malé GTPázy nebo Src kinázy. A zřejmě se mohou vyskytovat i v centru zakládajícím 

mikrotubuly (MTOC) nebo pomáhat při tvorbě kinetochorů (Bartolini a Gundersen, 

2010; Chesarone et al., 2010). 

Forminy se účastní rozchodu chromozómů při mitóze a meióze, cytokineze, 

endocytózy a vezikulárního transportu (Wallar a Alberts, 2003; Zigmond, 2004; Goode 

a Eck, 2007; Bartolini a Gundersen, 2010). Jsou důležité při tvorbě kontraktilního 

prstence během cytokineze živočišných buněk. A napomáhají formování cytoskeletu 
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a následně i buněk do výběžkovitých struktur – axony, stereocilie, filopodia, stresová 

vlákna kvasinek atd. (Wasserman, 1998; Evangelista et al., 2003). 

 

3. 2. Forminy u Arabidopsis 
Předchozí kapitola se zabývala především živočišnými a kvasinkovými forminy. 

Vzhledem k tomu, že jsou forminy evolučně konzervované (Deeks et al., 2002; Rivero 

et al., 2005), platí některá z výše uvedených tvrzení i pro rostliny. V určitých případech 

ale existují rozdíly. Je nutné si hned na začátku uvědomit, že rostlinná životní strategie 

a struktura rostlinné buňky je jiná než u živočichů či kvasinek. V případě forminů bude 

hrát důležitou roli přítomnost buněčné stěny, vakuoly, jež tlačí na své okolí a zaujímá 

velký objem, odlišný způsob cytokineze a také tvorba protáhlých buněk (kořenové 

vlásky, vodivá pletiva, pokožkové buňky, trichomy, pylová láčka atd.). 

U modelové rostliny Arabidopsis thaliana se vyskytuje 21 různých genů pro forminy 

(Deeks et al., 2002). Byly objeveny po osekvenování celého genomu bioinformatickými 

metodami, když se hledala podobnost aminokyselinových sekvencí s forminovými 

doménami známými od živočichů a hub (Cvrčková, 2000; Deeks et al., 2002; Cvrčková 

et al., 2004). Podle struktury FH2 domény a také podle celkové stavby proteinu lze 

forminy Arabidopsis rozdělit do 2 tříd (Obr. 2). Třída I zahrnuje forminy 

s transmembránovou doménou (kromě AtFH7), zatímco do třídy II se řadí 

cytoplazmatické forminy. Rostlinné forminy jsou zřejmě často vzájemně zastupitelné, 

jsou funkčně redundantní (Deeks et al., 2002), a vyskytují se ve všech rostlinných 

buňkách, avšak často v nízkých koncentracích (podle microarrayových dat z databáze 

Genevestigator (Hruz et al., 2008)). 

Třída I obsahuje forminy AtFH1 – 11. Mají FH1 a FH2 doménu a na N-konci se 

u většiny z nich nachází transmembránová doména. U některých forminů je za 

transmembránovou doménou směrem k N-konci oblast zasahující zřejmě do buněčné 

stěny, která má sekvenci bohatou na prolin, jako je tomu u extenzinů. Na úplném konci 

pak bývá ještě membránová kotva (Deeks et al., 2002; Cvrčková et al., 2004; Grunt 

et al., 2008). Transmembránová doména předurčuje forminy třídy I k vazbě na 

membrány. Nevyskytuje se pouze u AtFH7, který však má sekvenci podobnou této 

doméně (Cvrčková et al., 2004). Mezi transmembránovou a FH1 doménou forminu 

AtFH4 byla nedávno objevena ještě doména vázající mikrotubuly (GOE). GOE doména 
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je sekvenčně podobná i s jinými zástupci třídy I, ale od domén vázajících mikrotubuly 

jiných než rostlinných druhů se sekvenčně liší (Deeks et al., 2010). 

Do třídy II spadají forminy AtFH12 – 21, ačkoliv proteinů může s ohledem na 

alternativní sestřih více (Grunt et al., 2008). Obsahují FH1 a FH2 doménu (Deeks et al., 

2002). U některých zástupců (AtFH13, AtFH14, AtFH18 a AtFH20) byla při 

bioinformatické analýze sekvencí DNA objevena tzv. PTEN doména (fosfatázový 

a tenzinový homolog), jež se nalézá na N-konci. Její funkce je neznámá, protože podle 

sekvence se zdá, že ztratila fosfatázovou aktivitu, mohla by však sloužit jako doména 

vazebná nebo lokalizační (Cvrčková et al., 2004). 

Výzkum na mechu Physcomitrella patens ukázal, že nelze zaměnit FH1-FH2 z třídy 

I s FH1 a FH2 doménou třídy II  (Vidali et al., 2009). Tyto výsledky podporují 

rozdělení forminů do tříd, jak bylo určeno na základě bioinformatických studií (např. 

Grunt et al., 2008). 

Forminy Arabidopsis se vyskytují na všech chromozómech. V případě třídy II jsou 

forminy AtFH15, AtFH16, AtFH19, AtFH20 a AtFH21 seskupeny blízko u sebe 

a AtFH15 má dokonce dvě FH2 domény. Jedná se zřejmě o evoluční zmnožení genů 

a diskutuje se, do jaké míry v tomto genu může docházek k alternativnímu sestřihu 

(Cvrčková et al., 2004). 

Vedle Arabidopsis thaliana byly forminy objeveny porovnáním nukleotidových 

sekvencí i u jiných rostlinných druhů (Cvrčková et al., 2004). Podle různé strutury FH2 

domény lze forminy rostlin členit do 3 tříd (Obr. 2). Dvě první jsou podobné jako 

u Arabidopsis thaliana, třída III zahrnuje některé forminy nalezené například u řas nebo 

u mechu Physcomitrella patens, nikoli u semenných rostlin. U rostlin se mohou 

vyskytovat i jiné domény, jež nejsou u modelového huseníčku. Za zmínku stojí doména 

RhoGAP (aktivátor Rho-GTPázy), která možná funguje jako GDB u živočichů, ale 

možná svoji aktivitu díky mutacím ztratila (Grunt et al., 2008). 

U rostlinných forminů nebyla prokázána přítomnost domén vyskytujících se 

u živočišných nebo houbových forminů (kromě FH1 a FH2 – Obr. 2) ani autoinhibice, 

jako je tomu u DID-DAD (Grunt et al., 2008). U rostlin se nachází 1 třída Rho GTPáz, 

která se nazývá ROP (Rho of plants) (Zheng a Yang, 2000). U rostlinných forminů 

nebyla nalezena GBD doména, která by s nimi interagovala. Toto tvrzení však vychází 

z bioinformatického porovnávání mezi rostlinami, živočichy a houbami. Je tedy možné, 

že vzhledem k jiné struktuře ROP GTPáz může být vazebná doména odlišná, případně 

mohou GTPázy interagovat s forminy nepřímo. Nabízí se také otázka, jestli forminy 
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třídy III vyskytující se u některých řas nebo u mechu Physcomitrella patens, jež 

obsahují RhoGAP doménu, netvoří evoluční přechod mezi živočichy, houbami 

a rostlinami (Grunt et al., 2008). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2: Přehled domén vyskytujících se u různých forminů. Z rostlinných forminů je uveden AtFH4 jako 

zástupce třídy I, AtFH13 jako zástupce třídy II a za třídu tři je zde uveden formin z Ostreococcus 

lucimarinus (Ostlu1). Označení organizmů: At – Arabidopsis thaliana; Mm – Mus musculus; Sc – 

Saccharomyces cerevisiae; Um – Ustilago maydis; Pt – Paramecium tetraurelia; Pr – Phytophtora 

ramorum; Phatr – Phaeodactylum tricornutum. Označení proteinů: FH – Formin homology; Fmn – 

Formin; Fhod – FH domain-containing protein; Dia – Diaphanous; Inf – Inverted formin; FRL – Formin-

related gene in leukocytes; Daam – Dishevelled-associated activator of morphogenesis; Bni – Bud neck 

involved. Označení domén: FH – Formin homology; DAD – Diaphanous autoregulatory domain; PDZ – 

Postsynaptic-density protein; RhoGAP – GTPase-activator protein for Rho-like GTPases; GBD – 

GTPase-binding domain; PTEN – Phosphatase  and  tensin-related. (upraveno podle Grunt et al. (2008))  
 
Rostlinné forminy, stejně jako forminy jiných eukaryotních organizmů, stimulují tvorbu 

aktinových vláken na + konci a zároveň konec ochraňují před rozpadem nebo před 

navázáním Cap proteinů. FH1 doména rostlin váže profilin a FH2 doména umožňuje 

řetězení aktinů. Bylo to potvrzeno u AtFH1 (Michelot et al., 2005), AtFH3 (Ye et al., 

2009), AtFH4 (Deeks et al., 2005), AtFH5 (Ingouff et al., 2005), AtFH8 (Yi et al., 

2005; Xue et al., 2011) – informace shrnuty v Blanchoin a Staiger (2010). Citlivost 

různých forminů k vazbě profilinu a při tvorbě vláken a jejich ochraně před Cap 

proteiny může být různá (např. AtFH8 (Yi et al., 2005)). U rostlin, stejně jako 

signální transmembránová doména 
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u některých živočichů a kvasinek, bylo vypočítáno, že je růst aktinových vláken vlivem 

forminů zpomalen v porovnání s polymerizací samotného G-aktinu a naopak usnadněn, 

pokud je aktin navázán na profilin – např. AtFH3 (Ye et al., 2009), AtFH8 (Yi et al., 

2005). K tomu je ještě potřeba dodat, že se dosud neví, jak významná je dimerizace 

forminů u rostlin. U živočichů je dimerizace zřejmě klíčová při nukleaci aktinu. 

U Arabidopsis byly dimery pozorovány zatím jen u AtFH8 (Xue et al., 2011). 

Vzhledem k možné zaměnitelnosti izoforem vyvstává i otázka, jestli nejsou forminy 

Arabidopsis schopné vytvářet heterodimery (Cvrčková et al., 2004). Diskuze 

o regulační roli forminů při formování cytoskeletu je tedy opět namístě. 

U rostlinných forminů byly pozorovány některé pozoruhodné jevy. V článku Xue 

et al. (2011) zaměřeném na AtFH8 byla pozorována podezřele silná aktinová 

mikrofilamenta indukovaná forminem. Zvětšením pomocí elektronového mikroskopu se 

zjistilo, že se nejedná jen o jedno vlákno (jako tomu bylo v případně spontánní 

polymerizace G-aktinu), ale o celý svazek paralelních vláken. 

U AtFH1 bylo v in vitro podmínkách prokázáno, že větví aktinová filamenta tím, že 

se naváže na již existující vlákno, putuje po něm a z nějakého místa začne najednou 

polymerizovat aktin. Větev se formuje pod jiným úhlem, než jak by tomu bylo 

v případě Arp2/3 komplexu. Nejspíše se jedná o tvorbu paralelního vlákna s vláknem, 

na němž sedí formin. Nové vlákno se odklání směrem pryč (Michelot et al., 2005; 

Michelot et al., 2006). Stejný jev byl pozorován také u myšího mDia2 a savčího Frl1 

forminu (Harris et al., 2006). 

To, že se forminy třídy I skutečně váží na membrány, bylo dokázáno na forminech 

AtFH1 (Banno a Chua, 2000; Cheung a Wu, 2004; Martinière et al., 2011), AtFH4 

(Deeks et al., 2010), AtFH6 (Favery et al., 2004) a AtFH8 (Xue et al., 2011). Je možné, 

že forminy zprostředkovávají kontakt mezi cytoplazmou a buněčnou stěnou (Baluška 

a Hlavačka, 2005; Deeks et al., 2005). Ve studii Martinière et al. (2011) bylo u forminu 

AtFH1 dokázáno pomocí metody FRAP (z anglického Fluorescence recovery after 

photobleaching), že se protein skutečně ukotvuje v buněčné stěně. Zároveň autoři díky 

souboru upravených proteinů AtFH1 obsahujících různé kombinace domén zjistili, že za 

ukotvení v buněčné stěně opravdu zodpovídá krátká doména na N-konci obsahující 

SPPPP motiv – motiv typický pro extenziny (proteiny buněčné stěny). V souvislosti 

s tím je potřeba zdůraznit, že některé forminy jsou schopné díky GOE (Group Ie 

domain) doméně i vazby na mikrotubuly – dokázáno u AtFH4 –, z čehož vyplývá 
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otázka, do jaké míry jsou forminy schopny řídit syntézu celulózových mikrofibril 

(Deeks et al., 2010). 

Formin AtFH5 se účastní cytokineze. Byl lokalizován přímo při tvorbě buněčné 

desky, přičemž během splývání desky s buněčnou stěnou a membránou byl protein 

rychle degradován. Tato funkce byla sledována jak u kořene, tak i během cytokineze 

endospermu (Ingouff et al., 2005). Při vývoji endospermu bylo zjištěno, že je exprese 

AtFH5 závislá na parentálním imprintingu. Formin se vytváří, pouze pokud pochází 

z maternální linie, případně od obou rodičů, pokud je porušena funkce metylace DNA 

a histonů (Gerald et al., 2009). 

AtFH8 byl též lokalizován v nově vytvořené buněčné desce. V interfázi byl tento 

formin nalezen navázaný na jaderné membráně (Xue et al., 2011). AtFH4 byl zase 

objeven ve vazbě na endoplazmatické retikulum, ačkoli nemá příslušný lokalizační 

signál (Deeks et al., 2010). 

Na konci předchozí kapitoly bylo zmíněno, že forminy pomáhají vytvářet 

výběžkovité struktury buněk u různých organizmů. U rostlin existuje několik takových 

buněk – kořenové vlásky, pylová láčka, lalokovité epiteliální buňky a trichomy –, jež 

jsou z těchto důvodů často používány také pro výzkum forminů. Například AtFH5 byl 

pozorován během růstu pylové láčky v apikální části (Cheung et al., 2010). Výzkum 

AtFH5 podpořil model tvorby neuspořádaných aktinových vláken v apexu, podle něhož 

se forminy váží na membránu na vrcholu pylové láčky a začínají tvořit aktinová vlákna. 

V průběhu polymerizace dochází ke splývání transportních váčků s membránou, takže 

se láčka rychle prodlužuje a forminy v membráně jsou tímto posouvány do zóny pod 

vrcholem spolu s rostoucími aktinovými vlákny. Aktinová filamenta jsou v těchto 

místech již delší a směřují ke středu, čímž vzniká zpětná cytoskeletární fontána 

(z review Šamaj et al. (2006)). 

To, že forminy jsou nezbytné pro správný růst pylové láčky, dokládá např. práce Ye 

et al. (2009), která ukazuje, jak se AtFH3 účastní tvorby aktinových filament 

směřujících podélně pylovou láčkou k vrcholu a zpět. 

Vrcholového růstu kořenových vlásků a pylové láčky se dále účastní forminy AtFH1 

a AtFH8. Jejich nadměrná exprese vede ke kulovité deformaci těchto buněk (Cheung 

a Wu, 2004; Yi et al., 2005; Cheung et al., 2010). K podobnému úkazu dochází 

přirozeně při napadení háďátky. Háďátka stimulují dělení jader a tvorbu velkých 

neforemých buněk. Výsledná syncytia obsahují nadměrné množství AtFH1, AtFH6 

a AtFH10 (Favery et al., 2004). 
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Z třídy II byl u Arabidopsis zatím popsán pouze formin AtFH14. Byl lokalizován 

v preprofázovém prstenci, v dělícím vřeténku a ve fragmoplastu během mitózy a jeho 

mutace způsobuje vady v dělení mikrospor, což vede ke snížení množství pylu. 

Interaguje s mikrofilamenty i s mikrotubuly. Zajímavé je, že ale na rozdíl od 

dosavadních poznatků o rostlinných forminech přednostně váže mikrotubuly (Li et al., 

2010). Tyto poznatky naznačují, že forminy mohou propojovat mikrotubuly 

a mikrofilamenta a koordinovat tak stavbu cytoskeletu. 

Z dosud publikovaných článků byl laboratornímu výzkumu podroben zatím jen 

formin OsFH5 z rýže (jednoděložné), u něhož se prokázala funkčnost FH2 domény při 

polymerizaci aktinu a při ochraně proti rozpadu vlákna a FH1 domény při vazbě 

profilinu (Yang et al., 2011; Zhang et al., 2011). Dokonce bylo zjištěno, že OsFH5 

může větvit vlákna (Yang et al., 2011) jako je tomu u AtFH1 (Michelot et al., 2005) 

a že může interagovat přes FH2 doménu i s mikrotubuly. Mutace forminu Osfh5 

způsobuje defekt dlouživého růstu buněk, takže rostliny, u rýže obzvláště viditelné, jsou 

menšího vzrůstu (Yang et al., 2011; Zhang et al., 2011). Zároveň s tím dochází k poruše 

stavby buněčné stěny a kutikuly epidermálních buněk (Zhang et al., 2011). Je otázkou 

do diskuze, nakolik má narušení cytoskeletu a možná i vezikulárního transportu 

(protože OsFH5 obsahuje PTEN doménu – komentář v následující kapitole) vliv na 

další buněčné molekuly, například na rozmístění transportérů auxinů. 

Druhou zatím prozkoumanou rostlinou je mech Physcomitrella patens. Vidali et al. 

(2009) zkoušeli umlčet najednou všechny forminy z třídy I (FOR1), z třídy II (FOR2) 

a z třídy III (FOR3). Umlčení pomocí RNA interference u FOR1 a FOR3 vedlo ke 

zmenšení rostliny a ke snížení počtu buněk, na stavbu cytoskeletu však nemělo žádný 

viditený efekt. FOR2 naopak umožňuje polární růst a u mutanta dochází k výrazné 

změně ve fenotypu (buňky jsou malé a nedosáhnou velikosti potřebné pro cytokinezi, 

takže rostliny obsahují málo buněk). Cytoskelet takových rostlin je špatně vyvinutý 

a vlákna jsou náhodně orientována. Autoři článku prokázali, že oba forminy z třídy II 

(FOR2A, FOR2B) jsou navzájem redundantní. 

 

3. 3. PTEN doména 
PTEN je zkratka pro homolog fosfatáz a tenzinu ležícího na 10. chromozómu 

(Phosphatase and tensin homolog deleted on chromosome ten – u člověka se nachází 

PTEN na 10. chromozómu a díky mutacím byla tato fosfatáza nalezena (Li et al., 
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1997)). PTEN patří mezi tyrozinové fosfatázy s duální specificitou, to znamená, že jsou 

schopny odstraňovat fosfátovou skupinu jak z tyrozinu, tak i ze serinu nebo threoninu. 

Sekvence lidského PTEN proteinu se podobá kuřecímu tenzinu (zodpovědný za adhezi 

buněk) a hovězímu auxilinu (účastní se uvolňování klatrinových váčků), avšak část 

zodpovědná za fosfatázovou aktivitu je jiná – odtud pochází složený název „homolog 

fosfatáz a tenzinu“ (Li et al., 1997). 

Prvně byla PTEN fosfatáza identifikována jako lidský antionkogen (Li et al., 1997). 

Jeho mutace způsobuje nádory různých tkání, např. štítné žlázy, prsu, prostaty 

(Maehama a Dixon, 1999; Leslie a Downes, 2002). Protein má dvě části: jedna (na 

N-konci) má funkci lipidové fosfatázy s vazebným místem pro fosfatidylinositol-

(3,4,5)-trisfosfát a proteinové tyrozinové fosfatázy a druhá (na C-konci) má funkci jako 

C2 doména (Leslie et al., 2008). 

Že může PTEN fungovat jako lipidová fosfatáza, ukázali Maehama a Dixon (1998). 

PTEN defosforyluje fosfatidylinositol-(3,4,5)-trisfosfát v pozici 3 na fosfatidylinositol-

(4,5)-bisfosfát, čímž může regulovat mnoho buněčných signálních drah (Maehama 

a Dixon, 1998). U améby Dictyostelium discoideum bylo zjištěno, že se PTEN váže na 

membránu právě pomocí fosfatidylinositol-(4,5)-bisfosfátu. Fosfatidylinositol-(4,5)-

bisfosfát může být dále degradován pomocí fosfolipázy C, což znemožňuje lokalizaci 

PTEN na membránách. Tato regulace PTEN pomocí fosfolipázy C je podle výzkumu 

velice důležitá – v případě Dictyostelium discoideum byl např. prokázán efekt na 

polarizovaný růst panožek (Kortholt et al., 2007). 

C2 doména na C-konci PTEN je nezávislá na Ca2+ a váže se na lipidy membrán, 

včetně membrán vezikulů. Podle všeho lokalizuje protein na membránu a existuje 

teorie, že odhaluje fosfatázovou část správným směrem, tedy má funkci strukturní. 

V některých nádorech je příčinou nemoci právě zmutovaná C2 doména, nikoli ta 

fosfatázová, což výše zmíněnou teorii podporuje (Leslie a Downes, 2002). 

Za C2 doménou byla u některých PTEN proteinů objevena místa regulační 

fosforylace. Jedná se o seriny a threoniny, jež ve fosforylované podobě inaktivují PTEN 

změnou konformace a brání jeho vazbě na membrány (Raftopoulou et al., 2004). Úplně 

na konci se pak nachází doména vázající PDZ (PDZ-binding domain), která je 

důležitým regulačním místem a zřejmě je zodpovědná i za protein-proteinové interakce 

zprostředkované proteiny s PDZ doménou (Leslie et al., 2008). 

PTEN proteiny byly nalezeny převážně v cytosolu, dále vázané na membránách 

a v menší míře také v jádře (Leslie et al., 2008). U Dictyostelium discoideum bylo 
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zjištěno, že se PTEN během chemotaxe váže na membrány v malém množství 

v závislosti na pozici chemoatraktantu. Lokalizace závisí na fosfatidylinositol-(3,4,5)-

trisfosfátu, ale i na aktinovém cytoskeletu (Iijima et al., 2004). 

U některých živočišných buněk podporují PTEN proteiny adhezi buněk a mohou 

ustavovat polarizaci buněk. Jsou důležité během vývoje embrya a účastní se apoptózy. 

Byly lokalizovány v kontraktilním prstenci (Leslie et al., 2008) a zřejmě jsou nezbytné 

i při rozchodu chromozómů během mitózy, kdy se váží na proteiny centromery (Shen 

et al., 2007). 

V rostlinné říši se také nachází PTEN protein jako takový – u Arabidopsis thaliana 

jsou to AtPTEN1, AtPTEN2, AtPTEN3 (viz databáze The Arabidopsis Information 

Resource (TAIR; Swarbreck et al. (2008)). V porovnání s živočichy nejsou rostlinné 

PTEN proteiny prozkoumané skoro vůbec. Existuje pouze jedna studie zabývající se 

AtPTEN1 (Gupta et al., 2002). V článku autoři potvrdili funkci AtPTEN1 jako 

proteinové fosfatázy a ukázali, že i rostlinný PTEN protein dokáže štěpit 

fosfatidylinositol-(3,4,5)-trisfosfát. AtPTEN1 byl lokalizován pouze v pylových zrnech. 

Mutace Atpten1 vedla k poruchám tvorby pylu a k praskání exiny. 

U Arabidopsis thaliana byla bioinformatickou metodou porovnáváním sekvencí 

nalezena sekvence podobající se živočišnému PTEN proteinu ještě v jednom případě, 

a to u forminů třídy II AtFH13, AtFH14, AtFH18 a AtFH20. Na N-konci uvedených 

forminů tvoří tzv. PTEN doménu (Cvrčková et al., 2004). 

Funkce PTEN domény forminů je neznámá. Dosud nebyl publikovaný žádný článek 

zabývající se detailněji touto doménou u Arabidopsis thaliana. Jedna práce se věnuje 

PTEN doméně u forminů mechu Physcomitrella patens. U dvou zástupců forminů třídy 

II (FOR2A, FOR2B) existuje PTEN doména. Značení FOR2A i samotné PTEN domény 

pomocí GFP ukázalo, že se oba proteiny exprimují v apikální části rhizoidu (Vidali 

et al., 2009). Druhá práce o PTEN doméně byla provedena na forminu třídy II OsFH5 

u rýže Oryza sativa (Zhang et al., 2011). Lokalizací fúzního proteinu PTEN domény 

OsFH5 s fluorescenčním markerem bylo zjištěno, že se doména pravděpodobně váže na 

plastidy. 

Z bioinformatických dokladů se předpokládá, že doména ztratila u rostlinných 

forminů schopnost defosforylace, protože došlo k mutaci a k záměně aminokyselin na 

klíčovém místě fosfatázové aktivity PTEN. Takže funkce domény bude nejspíše záležet 

na části podobné C2 doméně. Jak bylo řečeno výše, C2 doména zprostředkovává fúzi 

a transport váčků, reguluje tvar a aktivitu proteinů a u některých dalších proteinů 
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obsahujících C2 doménu může za degradaci proteinů a kontakt s GTPázami (Cvrčková 

et al., 2004). 

Už bylo řečeno, že na aktivitu živočišných PTEN proteinů má vliv také fosforylace 

serinů a threoninů na C-konci (Raftopoulou et al., 2004). U rostlinných forminů opět 

došlo na fosforylačních místech k záměně aminokyselin a tato funkce se u rostlinných 

forminů též nepředpokládá (Cvrčková et al., 2004). 

PTEN doména tedy pravděpodobně slouží k protein-proteinovým nebo protein-

lipidovým interakcím nezávislým na Ca2+ (Cvrčková et al., 2004).  

Kromě AtFH13, AtFH14, AtFH18 a AtFH20 byla PTEN doména objevena u pěti 

forminů Oryza sativa a u dalších rostlinných druhů včetně mechů, kapraďorostů 

a dalších dvouděložných. Byla nalezena i u podříše Stramenopila – např. u Phytophtora 

ramorum. Nevyskytuje se ale u Nicotiana tabacum (Grunt et al., 2008). 

 

3. 4. Formin 13 (AtFH13) 
Tato práce je zaměřená na formin AtFH13 u Arabidopsis thaliana. 

AtFH13 patří mezi forminy třídy II, to znamená, že má na C-konci FH1 a FH2 

doménu. Na N-konci se nachází PTEN doména (Cvrčková et al., 2004). Podle 

aktuálních dat z DNA čipů (Affymetrix microarray), jež jsou shrnuty v databázi 

Genevestigator (Hruz et al., 2008), dochází k největší míře exprese v pylových zrnech 

a semenech. Ze stresových podmínek byla zvýšená exprese pozorována během sucha 

a při pěstování na médiu s 50 mM kyselinou abscisovou (3,56× vyšší proti kontrole), 

nižší exprese byla zaznamenána při zvýšené teplotě (37 °C – 0,4× méně proti kontrole). 

Údaje uvedené v závorkách zachycují největší odchylky od normálu v rámci všech 

zkoumaných vlivů metodou Affymetrix microarray. Jak je vidět, hodnoty nejsou vysoké 

a korelují s chybou použité metody (s citlivostí DNA čipů). 

Jediné, co lze o AtFH13 a o PTEN doméně zjistit ještě zjistit, je odhadovaná 

sekvence nukleotidů a cDNA (TAIR; Swarbreck et al. (2008)) a primární struktura 

proteinu (UniProt – Jain et al. (2009)). Data však nejsou experimentálně potvrzena. 
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4. Materiál a metody 

4. 1. Biologický materiál 

4. 1. 1. Rostliny 
V práci byly používány rostliny Arabidopsis thaliana vypěstované ze semen ze 

sbírky laboratoře (Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK): kontrolní rostliny 

Col-0 (wt1) a FH4+/+ (wt2 – rostliny divokého typu pocházející ze stejné výchozí 

populace jako zkoumaný mutant v genu AtFH13). Rostliny mutantní v genu pro 

AtFH13, označované FH13-/- a FH13A-/-, jež vznikly mutací vyvolanou pomocí 

transpozónů (Alonso et al., 2003), byly získány z veřejné sbírky Nottingham 

Arabidopsis Stock Centre (linie N653260 = SALK-064291c); jedná se o potomstvo 

dvou jedinců, kteří by měli být geneticky totožní. 

Pro transientní transformaci byly používány mladé, pokud možno dosud nekvetoucí, 

rostliny Nicotiana benthamiana z osiva ze sbírky laboratoře a rostliny téhož druhu 

získané od Mgr. Ondřeje Smetany (Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK). 

Izolace PTEN domény byla provedena na cDNA knihovně pACT2 (suspenzní 

kultura Arabidopsis thaliana), kterou věnovala Doc. Pavla Binarová (Ústav 

experimentální botaniky AV ČR). 

4. 1. 2. Bakterie 
Pro klonování plazmidů byly použity 50µl suspenze hluboce zmražených 

kompetentních buněk bakterií Escherichia coli DH5α. K produkci proteinů byl použit 

kmen BL21 také z -70 °C. Tranzientní exprese byla provedena pomocí Agrobacterium 

tumefaciens GV3101. Agrobacterium obsahovalo rezistenci na 15mM rifampicin 

a 10mM gentamycin (uvedena konečná koncentrace v médiu). Kompetentní buňky pro 

transformaci elektroporací připravili Mgr. Ivan Kulich a Mgr. Radek Bezvoda podle 

standardních protokolů používaných v laboratoři. 

Kultura Agrobacterium tumefaciens s plazmidem p19 (inhibitor umlčování genů) 

byla pomnožena pro tranzientní transformaci z hluboce zmražených zásob – rezistence 

na 50mM kanamycin, 15mM rifampicin a 10mM gentamycin (uvedena konečná 

koncentrace v médiu). 
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4. 2. Plazmidy 
Pro klonování PTEN domény byl vybrán plazmid pENTR™1A (FD349 ve sbírce; 

Invitrogen™) – rezistence na kanamycin o výsledné koncentraci 50 mM. Fúze inzertu 

s YFP (Yellow fluorescent protein) byla realizována s vektorem pUBC-YFP-DEST 

(FD390; Invitrogen™) – spektinomycin o výsledné koncentraci 50mM. 

Pro expresi proteinů v bakteriích byl vybrán vektor pGEX5x-3 (FD343; Amersham 

Biosciences) – resistence na ampicilin o konečné koncentraci 100 mM. 

Mapy použitých plazmidů jsou na obrázku 3. 

Plazmid pro expresi fimbrinu značeného GFP z konstitutivního promotoru 35S 

(FD301) byl použit jako kontrola pro tranzientní expresi – rezistence na kanamycin 

o výsledné koncentraci 50 mM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 3: Mapy použitých plazmidů. 
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4. 3. Pěstování rostlin 
Semena pro aseptickou kultivaci byla sterilizována 30 s v 96% etanolu, 10 min. 

v 50% roztoku SAVO a pak 5× promyta ve sterilní destilované H2O. Semena byla 

uložena v 500 ml sterilní destilované H2O v chladničce 4 dny. Pak byla vyseta na 

čtvercové Petriho misky (120 × 120 mm; 50 ml) s 1/2 MS médiem (Murashige a Skoog, 

1962). Médium na 1 misku obsahovalo 0,11 g MS média s přidanými vitamíny od firmy 

Sigma-Aldrich®, 0,5 g sacharózy a 0,6 g agaru. Médium bylo vyklávováno při 121 °C 

a tlaku 0,144 MPa po dobu 20 min. Po sterilizaci byl pro některé experimenty (viz 

Výsledky) přidán do média DMSO (dimetylsulfoxid) s výslednou koncentrací 10 µM 

a případně dexametazon o výsledné koncentraci 10 mM. Dexametazon nelze klávovat 

a je rozpustný v DMSO. Rostliny byly pěstovány v kultivační místnosti (20 °C; 

16 hodin světlo/8 hodin tma; ozáření 100 µmol/m2/s; vlhkost vzduchu 40%) ve svislé 

poloze. 

Pro produkci semen a měření semenných obalů byly rostliny pěstovány na peletách 

v kultivační místnosti (20 °C; 16 hodin světlo/8 hodin tma; ozáření 100 µmol/m2/s; 

vlhkost vzduchu 40%). 

Rostliny tabáku Nicotiana benthamiana byly pěstovány v půdním substrátu ve 

stejné kultivační místnosti. 

 

4. 4. Hodnocení fenotypu 

4. 4. 1. Měření kořenů 
Rostliny na miskách byly vyfotografovány po 7, 10 a 15 dnech od výsevu 

fotoaparátem Canon EOS 300D. Na fotografiích byl vyhodnocen celkový vzhled 

rostlin, spočítán počet okem viditelných postranních kořenů a změřena délka hlavního 

kořene u rostlin 7 a 10denních v programu ImageJ 1.45g (Abramoff et al., 2004). 

V programu Microsoft® Office Excel® 2007 byl vypočítán průměr délky kořenů 

a směrodatná odchylka. Statistická významnost rozdílů byla hodnocena dvouvýběrovým 

Studentovým t-test s nerovnoměrností rozptylů. 

4. 4. 2. Měření semenných obalů 
Ze zralých šešulí byla odebrána čerstvá semena, jež byla 1 hodinu namočena 

v destilované H2O, následně promyta a voda byla nahrazena 100 µl 1mM rutheniové 

červeně (ruthenium oxychlorid s navázanými aminoskupinami). Semena byla namočena 
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20 minut a následně byla promyta vodou (Kulich et al., 2010). Semena byla pozorována 

ve světelném mikroskopu a vyfotografována fotoaparátem Canon EOS 300D. 

Na fotografiích byla změřena šířka a délka semene nepočítaje semenný obal a šířka 

semenného obalu ve střední části podélné osy semene od hranice semene k okraji obalu 

pomocí programu ImageJ 1.45g (Abramoff et al., 2004). V programu Microsoft® Office 

Excel® 2007 byl vypočítán průměr délek, směrodatná odchylka a dvouvýběrový 

Studentův t-test s nerovnoměrností rozptylů, který byl aplikován na linie v rámci 

každého měření. 

 

4. 5. Bioinformatická analýza sekvencí z databází 
Genomová sekvence AtFH13 byla získána z databáze The Arabidopsis Information 

Resource (TAIR; Swarbreck et al. (2008)) a proteinová z databáze UniProt (Jain et al., 

2009). Sekvence proteinu z databáze UniProt byla převedena programem pro reverzní 

translaci pomocí internetového balíku programů Sequence Manipulation Suite (SMS; 

Stothard (2000)) na cDNA a porovnána se sekvencí nukleotidů z TAIR programem 

ClustalW (Thompson et al., 1994) v rámci programu BioEdit v7.0.5.3 (Hall, 1999). 

Porovnána byla i sekvence aminokyselin po převodu sekvence cDNA z TAIR na 

protein funkcí Translace na SMS. 

 

4. 6. Primery 
Primery byly navrženy pomocí programu NetPrimer (Premiere Biosoft, Palo Alto, 

Calif.) a objednány od firmy Sigma-Aldrich®. Seznam všech použitých primerů je 

v tabulce 1. Pro semikvantitativní RT-PCR byly primery 1 – 4 navrženy Bc. Martinem 

Dvořákem. Do primerů TAIR, UniProt, PTEN-rev a FH13-rev byla uměle vnesena 

místa, jež byla použita pro štěpení DNA restrikčními enzymy (viz tabulka 1). 

Kombinace primerů, jež byly použity, jsou v tabulce 2 spolu s velikostí pomnoženého 

fragmentu, použitou dobou elongace a teplotou nasedání primerů. 

 

4. 7. PCR 
Pro PCR (polymerázovou řetězovou reakci) byla připravena směs obsahující: 

15,31 µl sterilní destilované H2O; 2 µl Dream Taq™ pufru (Fermentas); 0,25 µl dNTP 
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(10 mM); 0,2 µl každého primeru (forward + reverse); obvykle 2 µl templátu; 0,04 µl 

Dream Taq™ DNA polymerázy od firmy Fermentas. 
 

označení 
primeru směr sekvence 

vnesené 
restrikční 

místo 
Tm 

1 forward 5´-AGTCGGCTCTTGATGCTGAT-3´ - 57,0 °C 
2 reverse 5´-CCCGAATAAAGTGAAGCCAA-3´ - 58,0 °C 
3 forward 5´-ATTTTGTCACTTGGGAACGC-3´ - 57,5 °C 
4 reverse 5´-ACCTTACTTCTGCTTCCGCA-3´ - 57,5 °C 

GAPC-F2 forward 5´-CACTTGAAGGGTGGTGCCAAG-3´ - 62,7 °C 
GAPC-R reverse 5´-CCTGTTGTCGCCAACGAAGTC-3´ - 62,8 °C 

TAIR forward 5´-ACTGGTACCAAATGGCATTGTTTCGCAAATTG-3´ GGTACC 75,5 °C 
UniProt forward 5´-TTGGGTACCTTACAAATCAAGATATG-3´ GGTACC 59,4 °C 

PTEN-rev reverse 5´-CTTGCGGCCGATTTGCAATGGCTAACTGC-3´ CGGCCG 79,2 °C 
FH13-rev reverse 5´-GTCGGCCGAGGAGCGGTTCTTTCCTTTAG-3´ CGGCCG 76,8 °C 

pENTR1a-for forward 5´- CAATGCTTTTTTATAATGCC-3´ - 51,2 °C 
pENTR1a-rev reverse 5´- GAGATTTTGAGACACGGG-3´ - 49,9 °C 
 
Tab. 1: Primery použité pro semikvantitativní RT-PCR, pro izolaci AtFH13 a PTEN domény tohoto genu 

a pro sekvenaci. Do primerů určených pro klonování byla uměle vnesena restrikční místa GGTACC 

a CGGCCG. Teploty tání primerů (Tm) jsou vygenerovány programem NetPrimer. 
 

forward 
primer 

reverse 
primer 

velikost úseku doba elongace teplota 
annealingu genomová 

DNA cDNA genomová 
DNA cDNA 

1 2 1579 bp 607 bp 1:40 - 56 °C 
1 4 1557 bp 585 bp 1:40 - 56 °C 
3 2 893 bp 368 bp 1:40 1:00 56 °C 
3 4 871 bp 346 bp 1:40 - 56 °C 

GAPC-F2 GAPC-R - 543 bp - 1:00 56 °C 
TAIR PTEN-rev 1726 bp 1197 bp 1:45 1:45 58 °C* 

UniProt PTEN-rev 1519 bp 1209 bp 1:45 1:45 58 °C* 
TAIR FH13-rev 5758 bp 3991 bp 6:00 4:00 58 °C* 

UniProt FH13-rev 5551 bp 3829 bp 6:00 4:00 58 °C* 
 
Tab. 2: Kombinace použitých primerů, délka pomnoženého úseku na genomové DNA a na cDNA, doba 

elongace a teplota použitá po optimalizaci primerů. Pro optimalizaci reakcí označených hvězdičkou byly 

testovány gradienty teploty annealingu v rozmezí 58 °C až 62 °C. 

 

PCR byla prováděna na termocykleru TPersonal  nebo TGradient (Biometra) 

s programem: 94 °C 2 min.; 94 °C 30 s; 1 min. teplota annealingu (Tab. 2); 72 °C po 

dobu elongace (Tab. 2); 72 °C 10 min. s opakováním 2. – 4. kroku obvykle 30×. 

Výsledky byly vizualizovány elektroforézou (90 V) na 1% agarózovém gelu s 1× TBE 

a s fluorescenčním barvivem GelRed™ (Biotium), vzorky byly nanášeny s pufrem 

6× Loading Dye (Fermentas). 

DNA pro použití jako templát při optimalizaci primerů byla izolována podle návodu 

Edwards et al. (1991) z rostlin Col-0. 
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4. 8. Izolace RNA a semikvantitativní RT-PCR 
Rostliny sklizené z agaru byly vloženy do 1,5ml zkumavek a rychle zmraženy 

v tekutém dusíku. K izolaci RNA byla použita souprava RNeasy Mini Kit (QUIAGEN), 

postup byl upraven podle zjištěné hmotnosti vzorků. Drcení vzorků probíhalo ve 

vychlazených třecích miskách s tekutým dusíkem. Byla použita varianta se zahřátím na 

56 °C a roztokem RLT (guanidin thiokyanát) s merkaptoetanolem. Koncentrace RNA 

byla změřena na spektrofotometru Spectronic BioMate 5 (Thermo) pro λ260 nm. 

Reverzní transkripce mRNA na cDNA byla provedena pomocí First Strand cDNA 

Synthesis Kit (Fermentas) dle návodu pro syntézu jednoho vlákna DNA s použitím 

oligo-dT primeru a s mezikrokem vyžadujícím zahřátí na 65 °C. Následně byla 

provedena PCR podle stejného postupu jako při optimalizaci primerů (viz kap. 4. 7.). 

Templátem byl heteroduplex DNA/RNA, jako primery (Tab. 2) byla použita kombinace 

primerů 3+2 a jako kontrola GAPC primery (glyceraldehyd-3-fosfát dehydrogenáza). 

Směs s GAPC primery byla pomnožena podle předchozího návodu s 25násobným 

opakováním. Směs s primery 3+2 byla připravena ve třech kopiích od každé varianty, 

aby mohla být podrobena opakování cyklu 20×, 25× a 30×, přičemž příslušné vzorky 

byly po uplynutí daného počtu cyklů vyňaty z cykleru a přeneseny do termobloku 

BioSan CH-100, kde byly vzorky 10 min. zahřívány na 72 °C. Výsledky byly zobrazeny 

elektroforeticky (viz kap. 4. 7.). 

 

4. 9. Klonování 

4. 9. 1. Izolace vybraného úseku cDNA 
PCR byla provedena na cDNA z rostlin divokého typu Col-0 s primery 

TAIR+FH13-rev a UniProt+FH13-rev, TAIR+PTEN-rev a UniProt+PTEN-rev (viz kap. 

4. 7. a tabulka 2). 

Jako templát pro klonování byla použita cDNA knihovna pACT2. PCR směs 

obsahovala: 14,55 µl sterilní destilované H2O, 4 µl 5× Phusion® HF pufru 

(FINNZYMES), 0,4 µl dNTP (10 mM), 0,4 µl každého primeru, 0,05 µl cDNA 

knihovny pACT2, 0,2 µl DNA polymerázy Phusion® High-Fidelity DNA polymerase 

(FINNZYMES). Cyklus byl nastaven na termocykleru TPersonal (Biometra) 

s programem: 98 °C 30s; 98 °C 10 s; 58 °C 30 s; 72 °C 20 °C; 72 °C 10 min. s počtem 

opakování 2. – 4. kroku 30×. Výsledek byl vizualizován na gelu (viz kapitola 4. 7.). 
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Odpovídající pruh cDNA byl vyříznut, zmražen a následně zcentrifugován 

(13 000 rpm, 1 min.) na Biofuge® Pico Heraeus centrifúze (Thermo Scientific). Ze 

supernatantu byly odebrány 4 µl vzorku a použity pro opakované pomnožení pomocí 

PCR za účelem získání většího množství materiálu. Byl vytvořen premix vzorku s 1 µl 

Phusion® polymerázy, 20 µl 5× Phusion® HF pufru, 2 µl dNTP (10 mM), 2,5 µl 

každého primeru a 68 µl sterilní destilované H2O. Premix byl rozdělen po 25 µl a byla 

provedena PCR podle cyklu popsaného v předchozím odstavci. 

4. 9. 2. Restrikce 
Správnost vzorků byla ověřena restrikcí ve směsi 2 µl vzorku, 2 µl pufru 

(Fermentas), 0,2 µl vhodného restrikčního enzymu (Fermentas; viz Výsledky), 16 µl 

H2O – 1 hod. v 37 °C v termostatu Q-CELL (Poll-Lab). 

PCR směs byla přečištěna pomocí sady High Pure PCR Cleanup Micro Kit (Roche) 

s použitím 200 µl Binding Buffer a 200 µl Binding Enhancer a s konečným rozpuštěním 

v 30 µl Ellution Buffer. Vzorek byl poštěpen ve směsi: 1 µl restrikčních enzymů; 10 µl 

pufru; 30 µl vzorku; 58 µl sterilní destilované H2O. Příslušný vektor byl štěpen ve 

směsi: 0,5 µl restrikčních enzymů (Fermentas); 2 µl pufru (Fermentas); 5 µl vektoru; 

12 µl sterilní destilované H2O. Směsi byly ponechány v termostatu ve 37 °C 4 hod. 

a pak byly restrikční enzymy inaktivovány zahřátím v termobloku BioSan CH-100 na 

příslušnou teplotu a po dobu doporučenou výrobcem. 

Při zaklonování inzertu do pGEX 5x-3 bylo použito pouze 1 místo restrikce, takže 

bylo do směsi s výchozím plazmidem půl hodiny před koncem přidáno 0,3 µl alkalické 

fosfatázy CIAP (Invitrogen™), jež byla dle návodu výrobce inhibována teplem. 

4. 9. 3. Přečištění restrikčních fragmentů a in vitro rekombinace 
Restrikční směs plazmidu byla rozdělena na agarózovém gelu podle návodu 

v kapitole 4. 7. a větší fragment odpovídající délky byl vyříznut z gelu a přečištěn sadou 

MinElute Gel Extraction Kit podle MinElute Gel Extraction Microcentrifuge Protocol 

(QIAGEN). Směs inzertu byla přečištěna pomocí High Pure PCR Cleanup Micro Kit 

(kap. 4. 9. 2.) za použití 400 µl Binding Buffer a s výsledným rozředěním do 10 µl. 

Přítomnost správného úseku cDNA a jeho čistota byly ověřeny nanesením 1 µl na 

agarózový gel (podle kap. 4. 7.). 

Ligace štěpeného PCR produktu do poštěpeného plazmidu probíhala přes noc 

v termobloku BioSan CH-100 při 17 °C ve směsi 15 µl inzertu, 5 µl plazmidu, 0,5 µl T4 

DNA ligázy (Fermentas), 2,3 µl ligačního pufru pro T4 ligázu s přidaným ATP 
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(Fermentas). Enzym byl inhibován zahřátím na 65 °C 10 min. Směs byla zbavena solí 

v odsolovací jamce (Atrazhev a Elliott, 1996). 

Klonování inzertu do vektoru při přípravě plasmidů pro transientní transformaci 

proběhlo pomocí Gateway LR reakce (Invitrogen™). Kultivace probíhala přes noc při 

25 °C v termobloku BioSan CH-100.  

4. 9. 4. Elektroporace 
Na elektroporaci plazmidu do Escherichia coli byla použita celá přečištěná směs, jež 

byla přidána k hostitelským bakteriím, promíchána a přenesena do sterilní kyvety pro 

elektroporaci. Elektroporace byla provedena na přístroji Gene Pulser Xcell 

Electroporation Systém (Bio-Rad) pod napětím 2,5 kV 4,9 ms. Bakterie byly převedeny 

do 1,5ml zkumavky a ponechány v 1 ml sterilního LB média (Bertani, 1951) 37 °C 

1 hod. Pak byly vysety na Petriho misku s MPA (na 1 l média: 23 g živného agaru č. 1 

od Imuna® Pharm, a. s.; 10 g NaCl; H2O do 1 l) obsahující příslušné antibiotikum. 

Misky byly následně uloženy v termostatu Q-CELL při 37 °C přes noc. 

V případě Agrobacterium tumefaciens byly bakterie po elektroporaci ponechány 

2 hodiny při 25 °C v tekutém médiu, pak byly vysety na MPA médium s příslušnými 

antibiotiky a ponechány 2 dny při pokojové teplotě. 

 

4. 10. Izolace plazmidové DNA 
Z narostlé kolonie byl odebrán vzorek do 2 ml tekutého LB média s příslušným 

antibiotikem. Kultury rostly přes noc na třepačce GFL 3032 (GFL; 180 ot./min., 37 °C) 

a následující den byly izolovány plazmidy ze vzorků metodou mini-prep (protokol 

podle Engebrecht et al. (2001)) s RNázou A přidanou v GTE roztoku. 

Při potřebě většího množství DNA byly plazmidy izolovány metodou midiprepu: 

1.) Bakterie byly pomnoženy v 50 ml LB média přes noc na třepačce GFL 3032 

(180 ot./min., 37 °C). 

2.) Suspenze byla zcentrifugována na centrifúze Universal 32 R (Hettrich) 10 min. 

při 3400 rpm. Supernatant byl odstraněn a peleta byla resuspendována ve 2,5 ml 

GTE s RNázou A (50 mM glukóza, 10 mM EDTA, 25 mM Tris, 2 µl RNázy). 

3.) Ke směsi bylo přidáno 5 ml zásaditého SDS (1 % SDS, 0,2 M NaOH). Po ručním 

promíchání a 5 min. klidu bylo přidáno 2,5 ml KAc/HAc (250 g/l octanu sodného, 

150 g/l kys. octové). 
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4.) Suspenze byla zcentrifugována jako v kroku 2 a supernatant byl odebrán do nové 

zkumavky. Tento krok byl zopakován 3×. 

5.) 10 ml izopropanolu bylo přidáno k supernatantu, směs byla promíchána 

a zcentrifugována stejným způsobem. Supernatant byl odstraněn a peleta byla 

vysušena a rozpuštěna v 750 µl TE (10 mM Tris, 1 mM EDTA). 

6.) Byl přidán 5M LiCl (1 ml) a směs byla ponechána v -20 °C 30 min. Následně 

byla stočena na centrifúze a supernatant byl převeden do nové zkumavky. 

7.) K němu bylo napipetováno 3,5 ml 96% chlazeného etanolu. Po 15 min. v -20 °C 

byl vzorek stočen a peleta vysušena. Přečištění proběhlo ještě jednou pomocí 70% 

etanolu. 

8.) Po vysušení pelety byl vzorek rozpuštěn ve 100 µl TE pufru. 

 

Správnost plazmidů byla ověřena restrikcí (viz kap. 4. 9. 2.). Gel byl snímán pod UV 

zářením a vyfotografován pomocí přístroje G:BOX (Syngene), jenž je propojen 

s programem GeneSnap (Syngene). Koncentrace byla změřena pomocí porovnávacího 

systému GeneTool (Syngene). 

 

4. 11. Sekvenace 
Sekvenační směs byla namíchána ze vzorku o příslušné koncentraci, ze sekvenačního 

primeru (3,2 pmol – viz tabulka 1) a ze sterilní destliované H2O do konečného objemu 

14 µl. Vzorky byly zpracovány podle doporučeného protokolu k sekvenátoru s použitím 

BigDye® Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit (Applied Biosystems) a osekvenovány 

na čtyřkapilárním sekvenátoru 3130 Genetic Analyzer (Applied Biosystems) v servisní 

laboratoři PřF UK. 

Kontigy byly vytvořeny v programu DNA Baser v3.2.0.108 (Heracle BioSoft). 

Sekvence byly porovnány s předpokládanou sekvencí cDNA PTEN domény navržené 

podle databáze TAIR (Swarbreck et al., 2008) programem ClustalW (Thompson et al., 

1994) v rámci programu BioEdit v7.0.5.3 (Hall, 1999). Zároveň byl ověřen čtecí rámec, 

výskyt stop-kodónů a predikována sekvence proteinu – pro translaci byl použit program 

Translate v balíku Sequence Manipulation Suite (SMS; Stothard (2000)). 
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4. 12. Transientní transformace listů Nicotiana benthamiana 
Transformované bakterie Agrobacterium tumefaciens byly kultivovány podle článku 

Voinnet et al. (2003) v LB médiu s příslišnými antibiotiky a s acetosyringonem, který 

aktivuje bakteriální expresi. Suspenze bakterií s vneseným plazmidem byly smíchány 

s bakteriemi nesoucími plazmid p19. Bakterie byly injekčně (bez hrotu, pod tlakem) 

infiltrovány do spodní strany mladých listů Nicotia benthamiana. 

 

4. 13. Konfokální mikroskopie 
Transformované listy byly po 2 dnech kultivace pozorovány v konfokálním 

mikroskopu Leica s AOBS (Acousto-Optical Beam Splitter) systémem pro GFP při 

excitaci λ488 nm a emisi λ509 nm, pro YFP při excitaci λ514 nm a emisi λ527 nm. Byla 

pozorována abaxiální epidermis listu. Obrázky byly upraveny v programu ImageJ 

1.45g. 

 

4. 14. Produkce proteinu v bakteriích 
Bakterie byly kultivovány a zpracovány podle návodu na malo- a velkoobjemovou 

izolaci GST-proteinu v příručce GST Gene Fusion System (Amersham Biosciences). 

Kultivace probíhala přes noc při 37 °C na třepačce GFL 3032 (GFL; 180 ot./min.). 

K části suspenze s narostlými bakteriemi byl přidán IPTG (izopropyl-1-thio-β-D-

galaktozid) o výsledné koncentraci 0,25 mM. Bakterie byly nadále kultivovány 

2 hodiny (v případě velkého objemu to byly 3 hodiny) za stejných podmínek, aby došlo 

k dostatečné expresi zkoumaného proteinu. Buňky byly lyzovány sonikací. Před 

sonikací byl přidán Triton X-100, aby nedocházelo k vysrážení proteinů. Proteiny byly 

vychytány pomocí glutation-sefarózy, v jejíž přítomnosti byla směs proteinů ponechána 

30 minut za stálého míchání při pokojové teplotě. 

 

4. 15. Elektroforéza proteinů 
Polyakrylamidový gel pro dělení proteinů byl připraven následujícím způsobem: 

1.) Dělící gel obsahoval na 1 sklo 1,67 ml roztoku monomerů (60 g akrylamidu, 1,6 g 

bisakrylamidu doplněno destilovanou vodou do 200 ml), 1,25 ml 1,5M Tris s pH 8,8 

s přidaným 10% SDS, 2,1 ml destilované H2O, 20 µl 10% amoniumpersulfátu a 5 µl 

TEMEDu (Sigma-Aldrich®). 
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2.) Gel byl nanesen do speciální aparatury určené pro proteinovou elektroforézu a byl 

překryt butanolem. 

3.) Po půl hodině byl připraven zaostřovací gel: 0,325 ml roztoku monomerů, 

0,625 ml 0,5M Tris s pH 6,8 a s přidaným 10% SDS, 4,2 ml destilované H2O, 12,5 µl 

10% amoniumpersulfátu a 10 µl TEMEDu (Sigma-Aldrich®). 

4.) Butanol byl odstraněn a nahrazen zaostřovacím gelem, do něhož byl umístěn 

hřebínek na tvorbu jamek. 

5.) Po půl hodině byla sestavena aparatura s gelem a pufrem (0,025 M Tris, 0,192 M 

glycin, 0,1% SDS). Do jamek byly naneseny vzorky smíchané a povařené se 

vzorkovacím pufrem (50 mM Tris-HCl; pH 6.8, 2% SDS, 10% glycerolu, 

1% b-merkaptoetanol, 12,5 mM EDTA, 0,02% Bromfenolová modř). 

6.) Elektroforéza byla zapojena na 40 mA pro 2 gely. 

7.) Gely byly následně barveny v 0,25% Coomssie briliant blue R-250 

s 10% kyselinou octovou a 45% metanolem 1 hodinu a pak odbarveny povařením gelu 

v destilované H2O v mikrovlnné troubě na maximální výkon. 
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5. Výsledky 

5. 1. Rozdíly ve fenotypu  wt a Atfh13 

5. 1. 1. Vliv dexametazonu na růst semenáčků 
Podle databáze Genevestigator (Hruz et al., 2008) byla ke dni 26. října 2009 největší 

změna v transkripci AtFH13 naměřena během působení 10mM dexametazonu na 

rostliny Arabidopsis thaliana – 8,77krát vyšší míra transkripce vůči kontrole 

(Braybrook et al., 2006). Z předběžného pokusu provedeného Bc. Martinem Dvořákem 

vyplynulo, že rostliny mutantní v genu pro AtFH13 jsou zřejmě na dexametazon velice 

citlivé, mají kratší kořeny a některé dokonce předčasně umírají. Pokus byl proto 

zopakován v rámci této diplomové práce. Zároveň byl sledován i celkový vzhled 

mutantních rostlin Atfh13. 

K pokusu bylo použito potomstvo 2 rostlin mutantních v genu pro AtFH13 (FH13-/- 

a FH13A-/-), jež vznikly inzercí transpozónu do genu pro formin 13 (Alonso et al., 

2003). Linie vzniklá zpětným křížením heterozygota v genu AtFH13 nebyla k dispozici, 

protože původní linie ze sbírky již byla homozygotní, takže jako kontrolní rostliny 

sloužily Col-0 (wt1) a dominantní homozygot vzniklý zpětným křížením heterozygotní 

linie v jiném genu AtFH4 (wt2). Mutant v genu AtFH4 pocházel ze stejné populace 

a mutace byla vyvolána stejným transpozónem, jenž byl použit při vzniku Atfh13. 

Mutantní rostliny, jež byly pěstovány za účelem sklizení čerstvých semen k analýze 

semenných obalů, nejevily během růstu žádné viditelné odchylky od kontroly. Stejně 

tak i rostliny staré 15 dní, jež byly kultivovány na Petriho miskách. 

Celkem bylo na Petriho miskách vyseto skoro 40 rostlin od každé varianty na 

kontrolním médiu a 40 na médiu s dexametazonem. U všech variant kromě wt2 vzešlo 

30 a více rostlin (Tab. 3; Obr. 4c, 4d). Vzhledem k nízké klíčivosti semen wt2 nebyla 

tato kontrola dále použita pro porovnávání délky kořenů. 

U rostlin starých 7 a 10 dní byla změřena délka hlavních kořenů a statisticky 

vyhodnocena jejich průměrná délka. Dále byl spočítán počet a délka (výsledky 

neuvedeny) postranních kořenů vzniklých do 10 dnů od vysazení (Tab. 3).  

Podle dvouvýběrového Studentova t-testu (grafické znázornění v obrázku 4a a 4b) 

nebyly nalezeny signifikantní rozdíly mezi mutantem FH13-/- rostoucím na médiu 

kontrolním a s 10mM dexametazonem (u 7 i 10denních rostlin). U mutanta FH13A-/- 

byl rozdíl, s nízkou signifikancí (0,017, což činí 1,33 mm rozdíl v průměrné délce), 
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pozorován mezi médii jen na 7denních rostlinách. Na délku kořenů wt1 také nemělo 

médium s dexametazonem vliv. 

Mezi oběma mutanty byl nalezen rozdíl jen mezi 10denními rostlinami rostoucími na 

médiu s dexametazonem (0,0029, což odpovídá rozdílu 2,11 mm). Vzhledem k vysoké 

odchylce je ale tento rozdíl nepřesvědčivý. 

Porovnání průměrné délky hlavních kořenů mutantních rostlin s wt1 přineslo tyto 

výsledky (Obr. 4): 

1) Mezi FH13-/- a wt1 byly objeveny vysoce signifikantní odchylky (< 0,01) 

u rostlin rostoucích na médiu s dexametazonem, u 7denních (0,00097) a 10denních 

(0,00035), i na médiu bez dexametazonu, 7denních (0,0043) a 10denních (0,024 

< 0,05). Rozdíly v průměrné délce činily přes 2 mm a u 10denních rostlin na 

dexametazonu to bylo dokonce 5 mm (Tab. 3). 

2) Mezi FH13A-/- a wt1 nebyl rozdíl zaznamenán, pouze u 10denních rostlin 

rostoucích na dexametazonu byla detekována nízká signifikance 0,019. 

Významnější rozdíly byly pozorovány v tvorbě postranních kořenů mezi mutantními 

rostlinami a kontrolou (wt1) bez ohledu na použité médium (Tab. 3). 

Délka postranních kořenů byla přibližně stejná. Postranní kořeny byly malé a do 

výsledků se mohla zásadním způsobem promítnout i sebemenší chyba měření. 
 

rostlina médium počet 
kořenů 

průměrná 
délka hlavního 
kořene v mm 

(7denní) 

průměrná 
délka hlavního 
kořene v mm 

(10denní) 

počet 
postranních 

kořenů 
(10denní) 

počet 
postranních 
kořenů na 

hlavní kořen 

wt1 - 33 19,310 
± 2,272 

28,874 
± 4,167 37 1,121 

wt1 dexametazon 34 18,468 
± 2,623 

27,933 
± 5,243 31 0,912 

wt2 - 13 20,072 
± 1,988 

29,686 
± 4,560 5 0,385 

wt2 dexametazon 7 18,404 
± 1,849 

28,538 
± 1,668 4 0,571 

FH13-/- - 30 21,570 
± 3,594 

31,829 
± 5,585 48 1,600 

FH13-/- dexametazon 32 21,154 
± 3,408 

32,950 
± 5,370 50 1,563 

FH13A-/- - 37 20,188 
± 2,249 

30,785 
± 4,403 43 1,162 

FH13A-/- dexametazon 36 18,857 
± 2,367 

30,837 
± 4,722 53 1,472 

 
Tab. 3: Počet změřených kořenů u jednotlivých variant, průměrná délka hlavního kořene se směrodatnou 

odchylkou u 7 a 10denních rostlin, počet postranních kořenů u 10denních rostlin a průměrný počet 

postranních kořenů na hlavní kořen. Výpočty provedeny v programu Microsoft® Office Excel® 2007. 
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Obr. 4: Průměrná délka kořenů wt1, wt2, FH13-/- a FH13A-/- rostoucích na médiu s a bez dexametazonu 

u a) 7denních rostlin, b) 10denních rostlin. Obrázky c) a d) zachycují 7denní rostliny rostoucí na médiu 

c) bez a d) s 10mM dexametazonem. 
 

Z naměřených a statisticky vyhodnocených výsledků (Obr. 4; Tab. 3) vyplynulo, že 

10mM dexametazon přidaný do média nemá na délku kořenů rostlin kontrolních ani 

mutantních v genu pro AtFH13 vliv. 

Odlišnosti mezi mutantními rostlinami Atfh13 a kontrolami tedy nebyly potvrzeny. 

Změřením délky kořenů u 7 a 10denních rostlin byl sice objeven rozdíl mezi FH13-/- 

a wt1. U druhého mutanta FH13A-/- však rozdíl pozorován nebyl (Obr. 4; Tab. 3). 

Mutantní rostliny se od sebe v zásadě nelišily. Oba mutanti se však lišili od wt1 

v počtu postranních kořenů u 10denních rostlin (Tab. 3). Měli jich více. 

7denní rostliny 
na MS bez dexametazonu 

7denní rostliny 
na MS s 10mM dexametazonem 

20 mm 

20 mm 
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5. 1. 2. Velikost semenných obalů 
Semena a semenné obaly byly sledovány, protože podle databáze DNA čipů 

Genevestigator (Hruz et al. (2008); 26. října 2009), docházelo k největší míře exprese 

v pylových zrnech a semenech a také během sucha a při působení 50mM kyseliny 

abscisové. Podle těchto dat by mohl mít AtFH13 souvislost se stavy s nedostatkem 

vody. Předběžná pozorování, zatížená však nestejným věkem a zralostí pozorovaných 

semen, naznačovala, že by mohl mít AtFH13 vliv na velikost semen nebo na produkci 

semenného obalu. 

K měření velikosti semenných obalů byla použita čerstvá semena z rostlin wt1, wt2, 

FH13-/- a FH13A-/- (viz kap. 5. 1. 1.) pěstovaných za identických podmínek, jež byla 

obarvena rutheniovou červení. Šířka a délka semen a šířka semenného obalu byla 

proměřena v programu ImageJ 1.45g a data vyhodnocena programem Microsoft® Office 

Excel® 2007. Průměrné hodnoty a počet vyhodnocených semen jsou v tabulce 4. 

Grafické znázornění je pak na obrázku 5a. 

Podle Studentova t-testu byly pozorovány signifikantní rozdíly především mezi 

oběma kontrolami, a to v každé sledované kategorii. wt1 měl spíše menší semena, 

zatímco wt2 měl semena velká a protáhlá v podélném směru. Semena mutantních rostlin 

pak spadala svojí velikostí někam doprostřed mezi obě kontroly. FH13-/- a FH13A-/- se 

od sebe signifikantně nelišili. Velikost, resp. tloušťka, semenného obalu byla vysoce 

(0,00025 < 0,01) odlišná pouze mezi wt1 a wt2. Nízká signifikance byla zaznamenána 

mezi oběma mutanty a wt2 (FH13-/- vs wt2 0,025; FH13A-/- vs wt2 0,019), nikoli wt1. 
 

  průměr (µm) počet semen 

šířka 
semene 

wt1 330 ± 10 31 

wt2 355 ± 18 33 

FH13-/- 352 ± 21 33 

FH13A-/- 346 ± 17 37 

délka 
semene 

wt1 461 ± 17 29 

wt2 499 ± 26 32 

FH13-/- 478 ± 32 35 

FH13A-/- 476 ± 7 37 

šířka obalu 

wt1 62 ± 6 34 

wt2 68 ± 6 33 

FH13-/- 64 ± 7 40 

FH13A-/- 63 ± 10 40 

 

Tab. 4: Průměrné hodnoty a směrodatná odchylka šířky a délky semene a šířky semenného obalu. 

V posledním sloupci je počet semen, jež byla vyhodnocována. 
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Obr. 5: a) Průměrná šířka a délka semen a šířka semenného obalu měřeno ve střední části délky semene 

u kontroly wt1 a wt2 a u mutantních linií FH13-/- a FH13A-/-. Graf byl vytvořen v programu Microsoft® 

Office Excel® 2007. b) a c) Semenné obaly vizualizované rutheniovou červení. b) wt1, c) FH13A-/-. 
 

Při měření velikosti semen a semenných obalů nebyly nalezeny zásadní rozdíly mezi 

mutanty a oběma kontrolami (Obr. 5; Tab. 4). AtFH13 zřejmě má nanejvýš malý 

a zanedbatelný vliv na tvorbu semen a semenných obalů. 

 

5. 2. Semikvantitativní RT-PCR 
Vliv dexametazonu na AtFH13, vyvozovaný z dat databáze Genevestigator (Hruz 

et al., 2008) – práce Braybrook et al. (2006)), byl ověřen i na úrovni transkripce 

metodou semikvantitativní RT-PCR (Reverse Transcription Polymerase Chain 

Reaction). 

0,2mm 0,2 mm 
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Jako vzorky pro semikvantitativní RT-PCR byly použity 15denní rostliny wt1 

narostlé na Petriho miskách s a bez dexametazonu. wt2 nebyl použit z důvodu malé 

klíčivosti semen (viz kap. 5. 1. 1.). Primery byly navrženy Bc. Martinem Dvořákem tak, 

aby se nacházely v oblasti exonu AtFH13, netvořily sekundární struktury a ohraničovaly 

krátký úsek nukleotidů (Tab. 1). Ze 4 kombinací primerů, jež byly vyzkoušeny na 

genomové DNA, byly vybrány primery 3 a 2. 

Použitím primerů 3+2 na cDNA během PCR vznikl fragment o velikosti 368 bp 

(Tab. 2). Jako kontrola byly použity primery GAPC-F2 a GAPC-R ohraničující 

fragment (543 bp) glyceraldehyd-3-fosfát dehydrogenázy. Glyceraldehyd-3-fosfát 

dehydrogenáza je v rostlinných buňkách intenzivně exprimována a přítomnost 

dexametazonu v médiu na její vznik nemá vliv. 

Během postupu vznikl problém s nízkým množstvím RNA izolovaným z rostlin wt1 

rostoucích na médiu bez dexametazonu. Problém byl vyřešen použitím polovičního 

množství RNA pro reverzní transkripci a následně dvojnásobným množstvím vzorku 

pro PCR. 

 

Primery 3+2 GAPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 6: První gel znázorňuje fragmenty AtFH13 pomnožené metodou semikvantitativní RT-PCR 

provedenou na vzorcích wt1 rostoucích na médiu s a bez dexametazonu (dex) s použitím primerů 3+2 

(Tab. 1). Každý vzorek byl pomnožen 20, 25 a 30 cykly. Na druhém gelu jsou kontrolní fragmenty 

glyceraldehyd-3-fosfát dehydrogenázy získané pomocí primerů GAPC-F2 a GAPC-R na stejných 

vzorcích cDNA (pomnožením 25×) jako v případě prvního gelu. Marker Quick-Load® 1 kb DNA Ladder 

(New England BioLabs® Inc.). 

 

MS MS 
 dex 

25 cyklů 

MS MS 
 dex 
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MS MS 
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Při 20 cyklech PCR nevznikl žádný viditelný fragment. Při 25 a 30 cyklech se 

objevily fragmenty požadované velikosti (Obr. 6). Fragmenty se sobě podobaly 

intenzitou v rámci každého cyklu, ale v případě média s dexametazonem docházelo 

k poklesu transkripce vzhledem ke kontrole. Zároveň byly zaznamenány i malé 

fragmenty o velikosti do 100 bp, jež mohly být primerové dimery. Dimery se 

vyskytovaly více u vzorků z dexametazonu. Porovnáním intenzity však výsledek 

neodpovídal 8,77násobnému zvýšení transkripce, spíše jejímu snížení. 

Metodou semikvantitativní RT-PCR se tedy nepodřilo odhalit rozdíly v transkripci 

AtFH13 vlivem působení dexametazonu. 

 

5. 3. N-terminální PTEN doména a její klonování 

5. 3. 1. Bioinformatická analýza lokusu AtFH13 
Pro klonování AtFH13 a jeho PTEN domény bylo nutno prozkoumat veřejně 

přístupné záznamy o sekvenci genu a proteinu, aby bylo možno navrhnout primery pro 

izolaci. 

Formin AtFH13 byl nalezen s různou sekvencí v databázi TAIR (The Arabidopsis 

Information Resource; Swarbreck et al. (2008)) a UniProt (Jain et al., 2009). Podle 

databáze TAIR (Swarbreck et al., 2008) měl gen AtFH13 (pod názvem MCK7.3 a pod 

kódem At5g58160.1) velikost 5765 bp (bez UTR), obsahoval 14 intronů a velikost 

cDNA byla 3975 bp (Obr. 7). U genu byla identifikována 5´-UTR sekvence dlouhá 

23 bp. 

Podle proteinové databáze UniProt (Jain et al., 2009) byla sekvence AtFH13 

(s názvem AtFH13 a označením Q9LVN1) dlouhá 1266 AK a po převedení na cDNA 

měla délku 3801 bp. Obsahovala 15 intronů (Obr. 7). 

Porovnáním sekvencí aminokyselin a nukleotidů cDNA v programu BioEdit 

v7.0.5.3, bylo zjištěno, že každá sekvence má jiný počátek translace. Podle databáze 

TAIR existoval na začátku genu jeden intron navíc ve srovnání s UniProt, následkem 

čehož bylo prvních 24 AK jiných (počet AK byl ale v tomto případě stejný). V sekvenci 

z UniProt byly 2 další introny v pozicích 3128 – 3220 bp a 4572 – 4652 bp (bráno podle 

sekvence DNA z TAIR od počátečního kodónu ATG). Schématicky jsou rozdíly 

znázorněny na obrázku 7. 

Na obrázku 9 je srovnání (alignment) počátečních sekvencí genu AtFH13 z databází 

TAIR a UniProt (Obr. 9a) a znázornění 5´-konce s vyznačenou PTEN doménou 
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(Obr. 9b). V rámci PTEN domény byly lokalizovány 2 (UniProt), resp. 3 (TAIR) 

introny. Proteinová sekvence PTEN domény byla odvozena z podobnosti s PTEN 

proteiny nalezenými bioinformatickými metodami ve studii Grunt et al. (2008). Tato 

studie byla zohledněna při generování sekvence v databázi UniProt. Porovnáním 

aminokyselinové sekvence PTEN domény s translatovanou sekvencí odvozenou 

z databáze TAIR byla určena podobnost v 367 AK. Kódování první společné 

aminokyseliny valinu (GTG) bylo v databázi TAIR rozděleno intronem tak, že G spadal 

do 1. exonu a TG do druhého (Obr. 7a). 5 aminokyselin určených jako počátek PTEN 

domény bylo v TAIR-verzi pozměněno. 

 

 

 

 

 
 

Obr. 7: Schématické znázornění nukleotidových sekvencí AtFH13 podle údajů z databáze TAIR 

a UniProt. Zúžená místa jsou introny. Žlutá oblast znázorňuje sekvenci PTEN domény. Šipky označují 

místa, odkud byly navrženy primery (viz tabulka 1) pro izolaci AtFH13 a PTEN domény. Obrázek byl 

zhotoven v programu MACAW v2.0.5 (Multiple Alignment Construction & Analysis Workbench – 

Schuler et al. (1991)). 
 

5. 3. 2. Experimentální ověření struktury transkriptu AtFH13 
Z důvodu neshody údajů z různých databází (kapitola 5. 3. 1.) bylo nutno před 

zahájením izolace AtFH13 a PTEN domény ověřit, jaká je skutečná struktura transkriptu 

AtFH13. 

Proto byly navrženy primery nasedající na alternativní počátky translace TAIR 

a UniProt (Tab. 1; Obr. 7; Obr. 9b). Tyto primery zasahovaly (u UniProt zásadně) do 

5´-UTR. Počáteční kodón byl zachován a bylo počítáno s následným klonováním do 

vybraných vektorů, takže byl zohledněn čtecí rámec. Dále byly kvůli plánovanému 

klonování vytvořeny reverse (zpětné) primery párující s 3´-koncem PTEN domény 

a s 3´-koncem celého genu AtFH13 (Tab. 1; Obr. 7; Obr. 9b). Do primerů byla vnesena 

místa, jež byla použita pro štěpení DNA restrikčními enzymy (viz tabulka 1). Primer 

FH13-rev, navržený na 3´-konec celého genu, zasahoval převážně do kódující oblasti, 

protože v databázi TAIR nebyla informace o existenci 3´-koncové UTR sekvence. 

PTEN 
1000 bp 

TAIR 

 

UniProt 
UniProt PTEN-rev FH13-rev 

TAIR PTEN-rev   FH13-rev 
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Primer FH13-rev obsahoval pozměněné nukleotidy restrikčního místa v oblasti 

stop-kodónu, aby bylo možné provést C-koncové fúze proteinu.  

Izolace celého genu AtFH13 z genomové DNA, z cDNA ani z cDNA knihovny 

(použito 0,05, 0,005 a 0,0005 µl cDNA knihovny pACT2) se nezdařila s žádnými 

primery. Jednou se sice izolace z genomové DNA zdařila, ale produkt se nepovedlo 

pomnožit v množství postačujícím pro klonování. Existuje reálné riziko, že primery 

byly v době použití poškozené kvůli opakovanému rozmražování. 

Zkouška primerů navržených pro izolaci PTEN domény podle databáze TAIR 

a UniProt proběhla úspěšně na genomové DNA (Obr. 8a). Z DNA byly pomnoženy 

fragmenty požadované velikosti. Izolace PTEN domény z cDNA se podařila u primerů 

navržených podle TAIR. Podle UniProt žádný fragment nevznikl (Obr. 8b). 

Podle experimentálního ověření tedy na cDNA dochází u Arabidopsis thaliana 

k transkripci AtFH13 podle 5´-konce uvedeného v databázi TAIR (Swarbreck et al., 

2008). 

 

a) b) c) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 8: a) PCR provedená na genomové DNA s primery nasedajícími na 5´-konec sekvence podle 

databáze UniProt a TAIR. Primery vymezují PTEN doménu (u UniProt 1519 bp dlouhá; u TAIR 1726 bp 

dlouhá). b) PCR provedená na cDNA se stejnými primery (UniProt 1209 bp; TAIR 1197 bp). Větší 

fragment (1726 bp) přítomný u vzorku s TAIR primery odpovídá fragmentu z genomové DNA, což značí, 

že cDNA nebyla čistá. c) Izolace PTEN domény primery určenými pro TAIR na čisté cDNA. Jako marker 

byl použit Quick-Load® 1 kb DNA Ladder (New England BioLabs® Inc.). 
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a) 
TAIR      ATGGCATTGTTTCGCAAATTGTTCTACCGCAAGCCTCCAGATGGTTTGCTCGAGATATGC 
UniProt   ------------------------------------------------------------ 
 
TAIR      GACAGAGTTTTCGgtctgtttctctcccaattctctgcttcatttatctatttttcctta 
UniProt   ------------------------------------------------------------ 
 
TAIR      gctcattgtacttgttcggtcttctgggattgagtgtctgaaaagttgggactttttacg 
UniProt   ------------------------------------------------------------ 
 
TAIR      ctaatttgtctgaaatttgggagttttacaaatcaagatatgaaatttcattttatcatg 
UniProt   ---------------------------------------ATGAAATTTCATTTTATCATG 
 
TAIR      attggcaaaaaacacattgaactgaaaaaagtttcttctgtgtgtgttgcagTGTTCGAT 
UniProt   ATTGGCAAAAAACACATTGAACTGAAAAAAGTTTCTTCTGTGTGTGTTGCAGTGTTCGAT 
 
TAIR      TGCTGCTTCTCTACCGATTCATGGGAAGAAGAAAACTAC........ 
UniProt   TGCTGCTTCTCTACCGATTCATGGGAAGAAGAAAACTAC........ 
 

b) 
agaggttttaagactttgataaaATGGCATTGTTTCGCAAATTGTTCTACCGCAAGCCTCCAGATGGTTTG
CTCGAGATATGCGACAGAGTTTTCGgtctgtttctctcccaattctctgcttcatttatctatttttcctt
agctcattgtacttgttcggtcttctgggattgagtgtctgaaaagttgggactttttacgctaatttgtc
tgaaatttgggagttttacaaatcaagatatgaaatttcattttatcatgattggcaaaaaacacattgaa
ctgaaaaaagtttcttctgtgtgtgttgcagTGTTCGATTGCTGCTTCTCTACCGATTCATGGGAAGAAGA
AAACTACAAAGTTTATATGGCAGGAGTAGTCAATCAACTACAAGAGCATTTCCCTGAAGCATCTTCTCTTG
TGTTTAATTTCCGTGAAGTGGGTACTCGAAGTGTGATGGCTGATGTCTTATCTGAACATGGCTTGACTATA
ATGGATTATCCTCGGCACTACGAAGGCTGCTCATTGTTACCTGTGGAAGTGATGCATCATTTTCTCCGGTC
AAGTGAAAGTTGGCTCTCGCTTGGGCCAAATAACTTGTTACTAATGCATTGTGAAAGTGGGGCTTGGCCTG
TTTTAGCTTTTATGCTAGCTGCCCTCCTTATATACAGGAAGCAGTATAGTGGTGAGTCTAAGACTTTGGAC
ATGATCTACAAGCAGGCTCCGCGTGAGCTTCTGCGTTTGTTCTCGCCCTTGAACCCAATTCCTTCTCAGCT
TCGTTATCTACAGTACGTGTCAAGAAGGAATTTGGTCTCTGAATGGCCTCCATTGGATAGGGCTCTCACCA
TGGATTGTGTTATTTTGAGATTTATTCCTGATGTTAGTGGACAAGGAGGCTTTCGCCCTATGTTTCGAATA
TATGGTCAGGATCCCTTTTTTGTTGATGATAAAAAGCCTAAGCTTTTGTACACTACTCCCAAGAAAGGGAA
ACACCTGAGGGTCTACAAGCAGgtatttctcagaatattcatagcgttcttataattatgacctctgactc
agcctgtgttacattgcatctgaaggtcttagaaaaagaaatatatttgatcactgattagccctgttggt
tttctgtttcttgtgcttcttagctttctttttccttgtttgcaatatgatttaatggcttttcgatgttg
tttactcaactctttgtgttttgcagGCAGAATGTGAACTAGTCAAGATTGACATTAATTGTCATGTGCAA
GGTGATATCGTGATCGAGTGCCTTAGTTTGAACGATGACATGGAAAGAGAGGTCATGATGTTTCGAGTGGT
TTTTAACACTGCTTTTATTAGATCAAACATTTTGATGCTTAACCGTGATGAAGTCGACACATTATGGCATA
TAAAAGAATTCCCAAAGGGGTTCAGAGTTGAGgtatgtactcatggagctcatattctctttacatggtac
atatagctactccattgtaacttagtactcacaaagagtactttctgtgtgaagCTTCTCTTCTCAGATAT
GGATGCTGCCTCTTCTGTTGACTTGATGAATTTTTCTTCCTTGGAAGAGAAAGATGGTCTTCCAATAGAAG
TTTTTTCCAAAGTTCATGAGTTCTTCAATCAAGTTGATTGGGTTGATCAGACAGATGCCACACGCAATATG
TTTCAGCAGTTAGCCATTGCAAATGCTGTCCAAGAAGGACT..... 
 

Obr. 9: 5´-konec sekvence AtFH13 podle databáze TAIR a UniProt. a) Rozdíl v sekvenci nukleotidů mezi 

údaji z databází (alignment byl vytvořen pomocí programu BioEdit v7.0.5.3 (Hall, 1999). Šedě malými 

písmeny jsou znázorněny introny; žlutě je označena předpokládaná PTEN doména. b) PTEN doména 

a 5´-konec AtFH13 s vyznačenými alternativními počátky translace (černě). Oblast před prvním ATG je 

5´-UTR pro sekvenci z databáze TAIR. Modře je označen úsek, který je podle UniProt translatován. 

Sekvence navržených primerů jsou podtrženy červeně. V místech červeně zvýrazněných nukleotidů byla 

uměle vložena restrikční místa. Šedě malými písmeny jsou znázorněny introny; žlutě je označena 

předpokládaná PTEN doména. 
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5. 4. Klonování PTEN domény 
PTEN doména byla úspěšně izolována a vnesena do plazmidu, aby mohla být 

pomnožena v bakteriích, použita pro další metody charakterizace a stabilně skladována 

(v porovnání s cDNA). 

PTEN doména byla pomnožena z templátu cDNA knihovny pACT2 (suspenzní 

kultura Arabidopsis thaliana) s použitím primerů TAIR+PTEN-rev (Tab. 2) pomocí 

polymerázy Phusion® High-Fidelity DNA polymerase (FINNZYMES), která má nižší 

chybovost než polymeráza DreamTaq™ (Fermentas). Doména byla zaklonována do 

vektoru pENTR1A přes restrikční místa KpnI (GGTAC|C) a Eco52I (EagI – 

C|GGCCG)  a pomnožena v Escherichia coli. Na miskách vyrostlo více než 50 kolonií, 

z nichž bylo náhodně vybráno 24 pro kontrolní restrikci. Restrikce byla provedena 

dvakrát, pokaždé s jiným enzymem (BamHI (G|GATCC) a XhoI (C|TCGAG)). 

10 vzorků odpovídalo více méně štěpnému vzorci. Pro sekvenaci bylo vybráno 

5 vzorků. 

Bylo provedeno celkem 10 sekvenačních reakcí obsahujících vždy 1 vzorek a jeden 

ze sekvenačních primerů pro pENTR1A (3,2 pmol), jež byly předány k analýze do 

servisní laboratoře. 

Translací kontigů vytvořených z forward a reverse sekvencí bylo zjištěno, že jeden 

vzorek obsahoval stop-kodón blízko 5´-konce, takže požadovaný protein nevznikal. 

Bylo to zapříčiněno zmnožením sekvence primerů a některých dalších úseků DNA na 

5´-konci. U dalšího vzorku kvůli stejnému problému, ale na 3´-konci, došlo 

k předčasnému ukončení genu kvůli stop-kodónu. U třetího vzorku byly zaznamenány 

3 bodové mutace (záměna bází, inzerce a delece), čímž se posunul čtecí rámec, vznikl 

stop-kodón a výsledný protein byl vygenerován o polovinu kratší. Zbývající 2 vzorky 

byly vyhovující z hlediska absence stop kodonů a předvídané struktury konců a byly 

zařazeny do sbírky s označením FD429 a FD430. 

Nukleotidová sekvence vzorku FD429 se úplně shodovala se sekvencí z TAIR 

(Swarbreck et al., 2008). Sekvence FD430 se také shodovala, ale uvnitř sekvence 

chybělo 63 nukleotidů v pozici 313 – 375 bp (od počátečního kodónu ATG) – viz 

obrázek 10. Těchto 63 nukleotidů chybělo rovněž i v ostatních osekvenovaných 

vzorcích. Přítomny byly pouze u vzorku FD429. To naznačuje, že v případě PTEN 

domény AtFH13 nejspíš dochází u rostlin k alternativnímu sestřihu. Vzorky budou 

z tohoto důvodu nadále označovány jako dlouhá forma (FD429) a krátká forma 

(FD430). 
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FD429_long MALFRKLFYRKPPDGLLEICDRVFVFDCCFSTDSWEEENYKVYMAGVVNQLQEHFP 
FD430_short MALFRKLFYRKPPDGLLEICDRVFVFDCCFSTDSWEEENYKVYMAGVVNQLQEHFP 
 
FD429_long EASSLVFNFREVGTRSVMADVLSEHGLTIMDYPRHYEGCSLLPVEVMHHFLRSSES 
FD430_short EASSLVFNFREVGTRSVMADVLSEHGLTIMDYPRHYEGCSLLPVEVMH-------- 
 
FD429_long WLSLGPNNLLLMHCESGAWPVLAFMLAALLIYRKQYSGESKTLDMIYKQAPRELLR 
FD430_short -------------CESGAWPVLAFMLAALLIYRKQYSGESKTLDMIYKQAPRELLR 
 
FD429_long LFSPLNPIPSQLRYLQYVSRRNLVSEWPPLDRALTMDCVILRFIPDVSGQGGFRPM 
FD430_short    LFSPLNPIPSQLRYLQYVSRRNLVSEWPPLDRALTMDCVILRFIPDVSGQGGFRPM 
 
FD429_long FRIYGQDPFFVDDKKPKLLYTTPKKGKHLRVYKQAECELVKIDINCHVQGDIVIEC 
FD430_short FRIYGQDPFFVDDKKPKLLYTTPKKGKHLRVYKQAECELVKIDINCHVQGDIVIEC 
 
FD429_long LSLNDDMEREVMMFRVVFNTAFIRSNILMLNRDEVDTLWHIKEFPKGFRVELLFSD 
FD430_short LSLNDDMEREVMMFRVVFNTAFIRSNILMLNRDEVDTLWHIKEFPKGFRVELLFSD 
 
FD429_long MDAASSVDLMNFSSLEEKDGLPIEVFSKVHEFFNQVDWVDQTDATRNMFQQLAIAN 
FD430_short MDAASSVDLMNFSSLEEKDGLPIEVFSKVHEFFNQVDWVDQTDATRNMFQQLAIAN 
 
FD429_long RPHSRYLDPAFLYKVGIIRKHCLSICCNEQVTISQNKIICIQ 
FD430_short RPHSRYLDPAFLYKVGIIRKHCLSICCNEQVTISQNKIICMK 

Osekvenováním zaklonovaných vzorků PTEN domény z cDNA tedy byla potvrzena 

predikovaná sekvence 5´-konce mRNA podle databáze TAIR. Zároveň byly nalezeny 

2 sestřihové varianty PTEN domény (Obr. 10). 

 

5. 5. Lokalizace PTEN domény tranzientně v listech tabáku 
Prvním úkolem po zaklonování PTEN domény bylo zjistit, kde se v rostlinných 

buňkách lokalizuje exprimovaný protein. K tomuto účelu byl vybrán žlutý fluorescenční 

protein YFP, aby bylo případně možné vytvářet kombinace s jinými fluorescenčně 

značenými proteiny. 

Krátká i dlouhá verze PTEN domény byla zaklonována metodou Gateway 

(Invitrogen™) do pUBC-YFP-DEST vektoru, jenž je určen pro C-koncovou translační 

fúzi s YFP. Obsahuje ubikvitinový promotor, takže exprese proteinu je silná 

a konstitutivní. Exprese není tak silná jako u 35S promotoru z viru květákové mozaiky. 

Výhodou je, že ubikvitinový promotor je rostlinného původu a je méně náchylný 

k umlčení. 

Obr. 10: Porovnání sekvencí aminokyselin izolované PTEN domény AtFH13 u delší verze (long –

FD429) a kratší verze (short – FD430). Modře jsou zvýrazněny rozdíly mezi sekvencí kratší a delší 

varianty. Alignment byl vytvořen v programu BioEdit v7.0.5.3. 
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Nový plazmid byl vložen elektroporací do bakterií Escherichia coli. V případě 

dlouhé verze narostlo 16 kolonií, z nichž 15 odpovídalo po kontrolní restrikci pomocí 

SalI (G|TCGAC) výchozímu inzertu. U krátké verze, jež byla méně koncentrovaná, 

narostly pouze 2 kolonie (obě byly ověřeny jako správné). Plazmidy byly uloženy do 

sbírky jako FD431 (odpovídající vzorku delší verzi) a FD432 (odpovídající kratší 

verzi). 

Plazmidy byly přeneseny do Agrobacterium tumefaciens. Bakterie byly injekčně 

vpraveny do listů Nicotiana benthamiana. Byly použity dva různé zdroje rostlin, z nichž 

v případě rostlin z vlastní laboratoře byla tranzientní exprese sledovaného proteinu 

slabší. To mohlo být zapříčiněno vyšším stářím rostliny v porovnání s rostlinami 

získanými od Mgr. Ondřeje Smetany. Jako kontrola byl použit fimbrin značený GFP. 

Jako represor umlčování genů byly použity bakterie s plazmidem p19. Listy byly 

pozorovány v konfokálním mikroskopu. 

Na obrázku 12 jsou fotografie zachycující lokalizaci PTEN domény sfúzované s YFP 

v pokožkových buňkách listů tabáku. Transformace se zdařila, jak bylo dokázáno 

pomocí GFP-fimbrinu (Obr. 12A). Delší verze PTEN domény byla lokalizována 

v cytoplazmě (Obr. 12B, 12D), byla lehce nehomogenní a byly zvýrazněny 

membránové kompartmenty. Nenacházela se v jádře (obrázek neuveden). Na obrázku 

12B je vidět výraznější ohraničení okolo kompartmentu, tento jev se ale nevyskytoval 

u všech sledovaných buněk. Na obrázku 12C je detail buněčné stěny ohraničené 

plazmatickými membránami, nebo spíše cytoplazmou. Ve dvou případech (oba na 

obrázku 12D) byly nalezeny zvláštní útvary, zřejmě membránové, plné značeného 

proteinu. 

Kratší verze vykazovala stejné rozložení v cytoplazmě jako delší verze (Obr. 12F, 

12G). V obou případech byl v některých buňkách zaznamenán zvýšený výskyt PTEN 

domény ve výběžcích pokožkových buněk (Obr. 12G). 

Místy se vytvářely u obou vzorků shluky (Obr. 12B, 12F), což mohlo být způsobeno 

zvýšenou expresí proteinu. 

Výsledky lze tedy shrnout tak, že PTEN doména AtFH13 byla lokalizována 

v cytoplazmě, podle některých pozorování existuje možnost vazby na buněčné 

kompartmenty. Mezi dvěma zkoumanými sestřihovými variantami nebyly nalezeny 

rozdíly v lokalizaci domény fúzované s YFP. 
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Obr. 11: Fotografie spodní pokožky tranzientně transformovaných listů Nicotiana benthamiana 

pořízených na konfokálním mikroskopu Leica. A – vlákna kontrolního GFP-fimbrin (excitace λ488 nm, 

emise λ509 nm) – Z-projekce v programu ImageJ 1.45g; B až G – PTEN doména AtFH13 sfúzovaná s YFP 

(excitace λ514 nm, emise λ527 nm); B až E – dlouhá verze; F a G – krátká verze; šipky označují: B a F – 

shluky sledovaného proteinu, C – dvojitou membránu, jež je vymezena fluorescencí PTEN domény, D – 

membránové organely zobrazené přítomností značené PTEN domény v cytoplazmě, E – neidentifikované 

struktury dané zřejmě lokalizaci v membránovém kompartmentu, G – nahromadění proteinu ve výběžcích 

pokožkových buněk. 

 

5. 6. Produkce proteinu v bakteriích 
Druhým úkolem byla izolace PTEN domény jako proteinu. Pokus probíhal ve 

spolupráci se Sopheak Tan z Oregon State University a s Mgr. Pavlínou Trpkošovou 

(Ústav experimentální botaniky AV ČR). 

Nukleotidové sekvence PTEN domény obou sestřihových variant (krátké i dlouhé 

verze) byly přeneseny z pENTR1A vektoru do plazmidu pGEX 5x-3, který obsahuje 

gen pro GST (glutation-S-transferáza). PTEN doména byla tímto sfúzována s GST 

(ověřené plazmidy byly uloženy ve sbírce pod názvy FD433 pro delší verzi PTEN 

domény a FD434 pro kratší verzi). K produkci proteinu byl použit speciální kmen 

Escherichia coli BL21, který neprodukuje proteázu. Z pomnožených bakterií byly 

izolovány proteiny a separovány pomocí sefarózy s navázaným glutationem. Proteiny 

byly ze sefarózy uvolněny povařením. Proteiny vázající se na glutation-sefarózu a také 

kontrolní frakce proteinů získaných před, po indukci IPTG (izopropyl-1-thio-β-D-

galaktozid) a ze supernatantu neobsahujícího navázané proteiny byly vizualizovány 

polyakrylamidovou elektroforézou. Jako kontrolní vzorek byl použit také prázdný 

vektor pGEX 5x-3 (viz Obr. 12). 

Pomocí internetového programu SMS (Sequence Manipulation Suite; Stothard 

(2000)) byla z aminokyselinových sekvencí vypočítána velikost proteinů. Pro krátkou 

verzi s GST to činilo 71,77 kDa, dlouhá verze s GST měla mít 69,34 kDa. Samotné 

GST mělo 26 kDa. 

Proteiny těchto velikostí byly nalezeny v odpovídajících suspenzích, to znamená, že 

PTEN doména s GST se tvořila a vázala se na glutation-sefarózu. Jisté množství PTEN 

domény s GST bylo nalezeno také ve směsi proteinů nenavázaných na sefarózu 

(v supernatantu). 
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Pro jistotu byly od každé sestřihové varianty PTEN domény použity 2 různé kolonie, 

jejichž plazmidy byly podle kontrolní restrikce shodné. Oba klony dlouhé verze 

produkovaly protein o stejné velikosti. V případě krátké verze byl 1 protein detekován 

větší než druhý, a to o velikosti podobné dlouhé verzi. Zřejmě došlo ke kontaminaci 

vzorků (Obr. 12). 

Závěrem lze říci, že se podařilo izolovat protein PTEN domény, a to u obou 

sestřihových variant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 12: Polyakrylamidová elektroforéza proteinů izolovaných z Escherichia coli nesoucích vektor 

pGEX 5x-3 s PTEN doménou. Izolace proteinů na obrázku proběhla po stimulaci pomocí IPTG. Jako 

kontrola byl použit prázdný vektor, který tvořil jen samotné GST (glutation-S-transferáza) o velikosti 

26 kDa. Delší verze PTEN domény fúzované s GST měla 71,77 kDa a kratší verze s GST měla 

69,34 kDa. Od každé verze byly použity vždy 2 vzorky. 1. vzorek kratší verze (5. řada zleva) byl zřejmě 

kontaminován, protože velikost proteinu odpovídala spíše delší verzi. Marker je PageRuler™ Prestained 

Protein Ladder (Fermentas). 

kontrola delší verze kratší verze 

70 kDa 71,77 kDa 
 69,34 kDa 

26 kDa 
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6. Diskuze 
Tato diplomová práce je věnována forminu třídy II AtFH13 u Arabidopsis thaliana. 

Úkolem práce bylo shrnout dosavadní informace o AtFH13 a zjistit, jakou úlohu můžou 

formin 13 a jeho PTEN doména hrát v rostlině či rostlinné buňce. Byl sledován fenotyp 

rostlin postrádajících AtFH13 (i po působení stresového faktoru v podobě 

dexametazonu), byl ověřen 5´-konce mRNA sekvence, byla studována lokalizace PTEN 

domény po tranzientní expresi v listech tabáku a byl izolován samotný protein PTEN 

domény pro budoucí biochemické studie. 

 

6. 1. Rozdíly ve fenotypu  wt a mutanta Atfh13 

6. 1. 1. Porovnání fenotypu wt a mutanta Atfh13 
Porovnáním celkového habitatu rostlin mutantních v genu AtFH13 a kontrolních, 

změřením délky kořenů u 7 a 10denních rostlin a změřením velikosti semen 

a semenných obalů nebyly objeveny rozdíly mezi jednotlivými liniemi. To znamená, že 

AtFH13 nemá výrazný vliv na pozorované parametry. 

Některé odlišnosti, jež byly pozorovány, lze přičíst k chybě měření a k přirozeným 

rozdílům mezi jedinci. Asi nejvýraznější rozdíl objevený v délce kořenů mezi rostlinami 

FH13-/- a wt1 nebyl u sesterského mutanta FH13A-/- pozorován (Obr. 4; Tab. 3). Volba 

dvou sesterských mutantů s totožnou mutací v jednom genu vyvracela veškeré 

statisticky významné odchylky. Vysvětlením by mohla být například lepší kvalita 

semen FH13-/- v porovnání se semeny 13A-/-, takže růst kořenů mohl probíhat rychleji. 

Semena nebyla sklízena současně a mohla být sebrána i semena nezralá. Pokus by bylo 

potřeba zopakovat s čerstvými semeny, s více rostlinami a jako kontrolu použít 

dominantní homozygoty získané zpětným křížením heterozygotů AtFH13. 

V jednom případě se však oba mutanti shodně lišili od kontroly, a to v počtu 

postranních kořenů u 10denních rostlin. Měli jich více, ale pouze o půl kořene na 

1 hlavní kořen (Tab. 3), což mohlo být vyvoláno trochu delšími hlavními kořeny. 

Rostliny mohly také mít více energie pro rozvoj kořenového systému. Rychlost růstu 

semenáčků souvisí s množstvím zásobních látek v semenech a v případě wt1 byla 

semena menší (viz kap. 5. 1. 2.). 

Je ovšem možné, že AtFH13 brzdí tvorbu postranních kořenů a u mutantních rostlin 

je tato funkce vyřazena. Nebo může ovlivňovat distribuci metabolitů ve prospěch 
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hlavního kořene. Pokud by se pak naměřené výsledky spojily s informací 

z Genevestigatoru (Hruz et al., 2008) o zvýšené transkripci AtFH13 při nedostatku 

vody, dalo by se uvažovat, že AtFH13 může brzdit růst laterálních kořenů během sucha. 

Tento jev při nedostatku vody byl u Arabidopsis thaliana popsán v článku van der 

Weele et al. (2000). Na použitém MS médiu s vysokou vlhkostí by se tedy efekt neměl 

výrazněji projevit. Vliv sucha na růst kořenů kontroly a mutanta by bylo zajímavé 

ověřit. 

Při měření velikosti semen a semenných obalů byly rozdíly pozorovány hlavně mezi 

kontrolami: wt1 měl semena malá, naopak wt2 velká a protáhlá (Obr. 5; Tab. 4). Větší 

velikost semen wt2 mohla být příčinou silnějšího semenného obalu, jenž byl u nich 

naměřen, protože semena měla větší množství zásobních látek využitelných pro tvorbu 

mukopolysacharidů semenného obalu (Kulich et al., 2010). 

Podle zjištěných dat tedy nemá AtFH13 viditelný efekt na celkový vzhled rostliny 

ani na tvorbu semen a semenných obalů. Vliv forminu na délku kořenů se nepotvrdil.  

6. 1. 2. Vliv dexametazonu na AtFH13 
Jak již bylo nastíněno ve Výsledcích (kap. 5. 1. 1.), největší změna v transkripci 

AtFH13 u Arabidopsis thaliana (8,77krát vyšší vůči kontrole) byla podle databáze 

Genevestigator (Hruz et al. (2008) – data ze studie Braybrook et al. (2006)) naměřena 

při působení 10mM dexametazonu. Tato data pocházejí ze dne 26. října 2009. 

Dále pokus Bc. Martina Dvořáka ukazoval výrazný dopad dexametazonu na mutantní 

rostliny v genu AtFH13. Rostliny měly kratší kořeny a některé předčasně umíraly. 

Zopakování pokusu v rámci této diplomové práce ale přineslo výsledky úplně 

opačné. Dexametazon neměl na délku kořenů u 7 a 10denních rostlin postrádajících 

AtFH13 vliv (Tab. 3). 

Stimulace transkripce AtFH13 dexametazonem byla rovněž ověřena metodou 

semikvantitativní RT-PCR (kap. 5. 2.). Ani zde nebyl pozorován očekávaný nárůst 

transkripce, spíše produktu vznikalo méně než u kontrolních rostlin rostoucích na MS 

médiu (Obr. 6). To bylo pravděpodobně zapříčiněno tvorbou primerových dimerů, jako 

bylo řečeno v kapitole 5. 2. Rozdíly mohlo způsobit i snížené množství RNA 

vyizolované z wt1 rostoucího na médiu bez dexametazonu, ačkoliv byl nedostatek 

pečlivými výpočty a co nejpřesnějším pipetováním kompenzován během přípavy směsí 

na PCR. Mimo to metoda semikvantitativní RT-PCR není příliš citlivá. Mnohem lepší 

by bylo použít kvantitativní RT-PCR nebo Northern blot.  
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Současné údaje (14. srpna 2011) z Affymetrix microarrayů shrnutých v databázi 

Genevestigator však uvádějí u stejného projektu (Braybrook et al., 2006), jenž byl 

výchozí při plánování této diplomové práce, navýšení transkripce AtFH13 po indukci 

dexametazonem pouze 1,08násobné vůči kontrole. Změnu v údajích lze vysvětlit 

úpravou v metodě normalizace dat, k níž došlo 11. května 2011 (viz oznámení na 

webových stránkách Genevestigatoru). Úprava měla vést ke sjednocení dat, aby 

nedocházelo k nadhodnocování některých výsledků u genů s nízkou hladinou exprese, 

k čemuž došlo zřejmě právě v případě AtFH13. Během dvou let, co vznikala tato práce, 

bylo provedeno ještě několik dalších analýz transkriptomu Arabidopsis během indukce 

dexametazonem (např. Mara a Irish (2008), Goméz-Mena et al. (2005)). Všechny tyto 

práce ukazují podobně navýšenou míru transkripce AtFH13 jako studie Braybrook et al. 

(2006) po normalizaci novou metodou. 

Radikální výsledky pozorované Bc. Dvořákem lze vysvětlit tak, že v jeho pokusu byl 

dexametazon nanášen až na médium s vysetými semeny, nebyl přidáván do média, 

takže rostliny mohly být nadměrně stresovány, a to i vlivem DMSO, jež bylo použito 

k rozpuštění dexametazonu. 

Dexametazon je syntetický steroidní hormon, který má vliv na expresi mnoha genů. 

Na expresi AtFH13 se ale jeho výraznější vliv neprokázal, což bylo nakonec potvrzeno 

i údaji z DNA čipů vyhodnocenými novou metodou (Genevestigator; Hruz et al. 

(2008)). 

 

6. 2. N-terminální PTEN doména AtFH13 
Za účelem izolace cDNA forminu 13 a jeho PTEN domény, detekované na N-konci 

(Cvrčková et al., 2004), byly porovnány údaje z dostupných databází. 

Podle databází TAIR (Swarbreck et al., 2008) a UniProt (Jain et al., 2009) byla 

predikovaná sekvence AtFH13 odlišná (kap. 5. 3. 1.). Rozdíly byly dány různým 

výskytem některých intronů, což mělo za následek sporný 5 -́konec celé sekvence. 

Hodnocení sekvencí probíhá v každé databázi trochu jiným způsobem. Uniprot (Jain 

et al., 2009) bere v úvahu literaturu a publikované bioinformatické analýzy, zatímco 

TAIR (Swarbreck et al., 2008) uvádí při absenci experimentálně zjištěných cDNA 

sekvencí výsledky predikce automatizovanými algoritmy, založenými na vyhledávání 

typických sekvenčních motivů v intronech.  Například na 5´-konci AtFH13 (Obr. 9a) 

byl intron v databázi TAIR rozpoznán podle nukleotidů GT na začátku intronu a AG na 
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konci intronu s tím, že oblast intronu je bohatá na A a T (Jackson, 1991). V databázi 

UniProt došlo v případě AtFH13 k úpravě 5´-konce sekvence poté, co byla provedena 

srovnávací analýza PTEN domény s jinými proteiny rodiny PTEN (Grunt et al., 2008). 

Porovnání blízkého okolí počátečního kodónu ATG s nejčastěji se vyskytujícími 

nukleotidy v určitých pozicích – především A/GNNATGGC (Cavener a Ray, 1991) – 

podporuje spíše správnost sekvence z databáze TAIR (Obr. 9b). 

Experimentálně pomocí speciálně navržených primerů se v rámci této diplomové 

práce podařilo pomocí PCR na cDNA potvrdit správnost 5´-konce AtFH13 podle 

sekvence z databáze TAIR. Na 5´-konci AtFH13 byla odhalena přítomnost PTEN 

domény (Cvrčková et al., 2004), jež byla též objektem zájmu této diplomové práce. 

PTEN doména byla pomocí primerů navržených podle databáze TAIR (Tab. 1; Obr. 9b) 

izolována a osekvenována. Tato sekvence odpovídala sekvenci 5 -́konce genu AtFH13 

z databáze TAIR. 

Bylo tedy potvrzeno, že začátek sekvence AtFH13 je v rostlinách transkribován ve 

shodě s databází TAIR, v níž je sekvence vytvořena na základě konsezuálního 

uspořádání nukleotidů, nikoli s UniProt. 

Jak bylo zmíněno výše, nukleotidová sekvence kódující PTEN doménu AtFH13 byla 

s pomocí primerů navržených podle databáze TAIR izolována a zaklonována do 

pomocného vektoru, jenž byl využit pro osekvenování inzertu a jako nástroj pro přenos 

inzertu do jiných plazmidů metodou Gateway LR reakce (Invitrogen™). Pokus izolovat 

celý gen AtFH13 se nezdařil, zřejmě kvůli vysokému počtu nukleotidů. Primery se ale 

zdály být funkční a ohraničovaly celou sekvenci, jak bylo ukázáno na genomové DNA. 

PTEN doména pro klonování byla izolována z cDNA knihovny vzniklé ze suspenzní 

kultury buněk Arabidopsis thaliana. Byla k tomu použita polymeráza Phusion® High-

Fidelity DNA polymerase (FINNZYMES), která má ve výsledku nízkou chybovost. 

Osekvenováním vybraných vzorků byla detekována 1 sekvence (delší verze; FD429) 

přesně odpovídající sekvenci z databáze TAIR a 1 skoro stejná kratší verze (FD430), 

která v sobě obsahovala intron (Obr. 10), a tedy kódovala menší protein. Osekvenovány 

byly ještě další 3 vzorky, které v sobě nesly mutace (bodové mutace nebo zmnožení 

primerů), jež způsobovaly předčasné ukončení proteinu. Tyto 3 sekvence také 

obsahovaly stejný intron jako výše zmíněná kratší verze, z čehož lze vážně uvažovat 

o možnosti alternativního sestřihu PTEN domény AtFH13. 
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U AtFH13 byl vysloven předpoklad alternativního sestřihu pre-mRNA v práci 

Cvrčková et al. (2004). Jednotný názor ve výskytu intronů v AtFH13 nepanuje ani mezi 

databázemi TAIR a UniProt (viz kap. 5. 3. 1.). 

Vzhledem k tomu, že jako templát byla použita cDNA knihovna suspenzní kultury, 

je možné, že různé buňky mohly tvořit odlišné mRNA. Je tedy otázkou, jestli dochází 

k alternativnímu sestřihu v rámci 1 rostliny, což by mohlo mít vliv na regulaci proteinu 

AtFH13, nebo se jedná o variabilitu mezi jedinci. K pokusu by bylo potřeba použít 

cDNA získanou z 1 jedince. 

Další otázkou je, jaký vliv může mít jiná stavba stejného proteinu na rostlinu. 

Na základě zjištěných sekvencí PTEN domény byly Doc. RNDr. Fatimou 

Cvrčkovou, Dr.rer.nat. v programu PHYRE v0.2 (Kelley a Sternberg, 2009) vytvořeny 

proteinové modely delší a kratší verze (viz kap. 5. 4.). Modely byly upraveny 

v programu DeepView – Swiss-PdbViewer v4.0.1 (The Swiss Institute of 

Bioinformatics; Guex a Peitsch (1997)) a jsou vyobrazeny na obrázku 13. 

Už jen fakt, že obě verze PTEN domény šly modelovat, zvyšuje pravděpodobnost, že 

se oba proteiny (kratší i delší) mohou vyskytovat v organizmu. Aminokyseliny 

chybějící u kratší verze domény tvořily u delší verze α-helix a β-list lokalizovaný 

v okrajové části molekuly. Samy o sobě tyto aminokyseliny nevystupovaly do prostoru. 

Měly ale zřejmě vliv na své okolí, čímž daly vzniknout jednomu rameni tvořenému 

β-listy (Obr. 13a). Je ale nutné zvážit nepřítomnost zbytku molekuly AtFH13, který by 

se měl nacházet v místech ramenovitých výběžků. 

Aktivní místo fosfatázové funkce PTEN proteinů, jež bylo identifikováno 

s mutacemi v klíčových pozicích v PTEN doméně některých rostlinných forminů (Grunt 

et al., 2008), se v modelu nalézá těsně vedle N-konce odlišné sekvence aminokyselin 

v podobě α-helixů a smyček a mezi oběma variantami se prostorovým uspořádáním 

neliší (Obr. 13). C2 doména (podle údajů z databáze UniProt – Jain et al. (2009)) je 

u modelu při pohledu z boku (Obr. 13 – nahoře) znázorněna seskupením β-listů v horní 

části proteinu. Výraznější rozdíly v seskupení zde opět mezi jednotlivými variantami 

nejsou znát. Jak C2 doména vyčnívá z proteinu, lze předpokládat, že se možná bude 

účastnit protein-proteinových interakcí a vazeb na membránové lipidy (Cvrčková et al., 

2004). 

Byl proveden pokus, jenž měl zjistit, kde se PTEN doména v rostlině lokalizuje (viz 

kap. 5. 5. a 6. 3.). Jako vzorky byly použity obě verze proteinu (krátká i dlouhá). 

Rozdíly v rozložení PTEN domény během tranzientní exprese v listech tabáku nebyly 
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pozorovány. Přebývající rameno u delší verze tedy zřejmě nemá vliv na lokalizaci 

PTEN domény. Ovlivňovat by mohlo spíše zbytek AtFH13, jenž chyběl. Shoda 

v umístění kratší a delší verze PTEN domény naznačuje, že lokalizačním činitelem bude 

jiná část proteinu, a to zřejmě nepozměněná C2 doména. 

AtFH13 tedy může podléhat alternativnímu sestřihu, jak bylo ukázáno v podobě 

krátké a dlouhé verze, ale tato odlišnost nemá na lokalizaci PTEN domény vliv. 

 

a) Delší verze b) Kratší verze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13: Proteinový model PTEN domény AtFH13 vytvořený v programu PHYRE v0.2

Doc. RNDr. Fatimou Cvrčkovou, Dr.rer.nat. a upravený v programu DeepView – Swiss-PdbViewer 

v4.0.1. a) Delší verze (FD429), b) kratší verze (FD430). Nahoře vždy pohled z boku – seskupením β-listů 

v horní části proteinu vytváří C2 doménu; dole pohled zdola. Modrá oblast zvýrazňuje 21 aminokyselin 

nevyskytujících se v kratší verzi domény. 
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6. 3. Lokalizace PTEN domény tranzientně exprimované v listech 
tabáku 

PTEN doména byla fúzována se žlutým fluorescenčním proteinem YFP 

a exprimována z ubikvitinového promotoru za účelem zjištění, kde se doména nachází 

v rostlinných buňkách. Byla použita metoda tranzientní exprese v listech tabáku 

Nicotiana benthamiana. Do té doby byl v laboratoři používán především 35S promotor 

z viru květákové mozaiky, pod nímž je protein exprimován ve vysoké míře. 

Ubikvitinový promotor byl zvolen, protože je rostinného původu a je méně náchylný na 

umlčování (silencing). Zároveň exprese není tak výrazná jako v případě 35S, takže jsou 

částečně odstíněny artefakty vznikající nadměrnou expresí proteinu. 

PTEN doména byla lokalizována v cytoplazmě, a přitom byly zvýrazněny některé 

buněčné kompartmenty. Místy byla zvýšená koncentrace značeného proteinu 

pozorována okolo vnitřních membránových struktur a ve výběžcích pokožkových 

buněk. V některých buňkách se tvořily shluky, možná „inkluzní tělíska“ (Obr. 11 

a kap. 5. 5.). Mezi oběma sledovanými variantami PTEN domény nebyly nalezeny 

rozdíly v lokalizaci (viz kap. 6. 2.). 

U PTEN domény byla především hledána kolokalizace s membránami, protože jak 

samotná fosfatázová část (vazba na fosfatidylinositol-(4,5)-bisfosfát – Leslie et al. 

(2008)), tak i C2 doména (Cvrčková et al., 2004) jsou potenciálními interaktory 

s molekulami membrán. Fosfatázová funkce je ale u rostlinných forminů zřejmě vlivem 

mutací znemožněna (Grunt et al., 2008). 

Ačkoliv některá pozorování naznačovala vazbu domény na membránu plazmatickou 

i na membránu organel a vezikulů, nebyla jejich vzájemná interakce dosud důkazně 

potvrzena. Mnohem lepší by bylo pro tento účel zvolit další fluorescenční barvu 

charakteristickou pro membrány, případně jen pro určitý typ membrán, anebo použít 

jinou metodu, spočívající např. v kolokalizaci s charakterizovanými membránovými 

proteiny in vitro nebo metodu FRET (Förster resonance energy transfer).  

Shluky, jež byly v některých buňkách pozorovány (Obr. 12B, 12F), mohly být 

způsobeny zvýšenou expresí proteinu, protože byl použit ubikvitinový promotor, pod 

nímž se protein tvoří konstitutivně ve vysoké míře. Toto tvrzení ale částečně vyvrací 

fakt, že u rostlin Nicotiana benthamiana z vlastní laboratoře byla exprese proteinu 

slabší, a přesto se shluky tvořily. 

Existují ale i jiné, zajímavější, vysvětlení. Shluky mohly být ve skutečnosti proteiny 

PTEN domény navázané na nějakých organelách. Jako první přichází na řadu 
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endozómy, jež byly pozorovány např. v práci Voigt et al. (2005). Autoři tohoto článku 

se zaměřovali na vizualizaci fosfatidylinozitol-3-fosfátu. Stejné výsledky byly 

publikovány také v článku Vermeer et al. (2006). Ještě existuje jedna práce zaměřená na 

fosfatidylinozitol4-fosfát, v níž byly rovněž pozorovány shluky, ale byly nepatrně větší 

a závěrem bylo, že se jedná o Golgiho aparát (Vermeer et al., 2009). Fotografie ze všech 

tří prací se skoro shodují s lokalizací PTEN domény na obrázku 11. Jediným rozdílem 

bylo, že PTEN doména nebyla pozorována v jádře, zatímco fosfatidylinozitolfosfáty 

ano. Opět zde vyvstává možnost vazby PTEN domény na fosfatidylinozitol-(3,4,5)-

trisfosfáty přes místo fosfatázové aktivity (Leslie et al., 2008), ačkoliv samotná funkce 

fosfatázy je zřejmě evoluční minulostí (Cvrčková et al., 2004). Ke společné vizualizaci 

by se dala například použít fluorescenčně značená molekula FYVE, což je protein ve 

tvaru zinkových prstů, který se váže na fosfatidylinozitol-3-fosfát endozómů 

a tonoplastu. 

Výše zmíněné články nakonec podporují teorii o vazbě PTEN domény na 

vnitrobuněčné kompartmenty, a to na endozómy nebo Golgiho aparát. K podobnému 

závěru došli i autoři Zhang et al. (2011), kteří zkoumali OsFH5, což je formin třídy II 

u rýže a v jeho sekvenci se vyskytuje také PTEN doména (Grunt et al., 2008). Zhang 

et al. (2011) zjistili, že se OsFH5 pravděpodobně váže na plastidy (také vznikem 

shluků) a navíc uváděli, že za umístění forminu na membránách plastidů může PTEN 

doména. 

Pro zjištění, co jsou vlastně ony pozorované shluky PTEN domény, by bylo dobré 

provést společnou lokalizaci s membránami, s Golgiho aparátem, s endozómy, ale třeba 

i s fosfatidylinozitol-(3,4,5)-trisfosfátem nebo s aktinovými vlákny a mikrotubuly. Pro 

spolehlivější výsledky by také bylo lepší použít stabilně transformované rostliny 

Arabidopsis thaliana a sledovat lokalizaci PTEN domény AtFH13 ve všech orgánech, 

i při cytokinezi. 

Pro budoucí testování kolokalizace s membránami metodou Large Unilamellar 

Vesicle (LUV) Binding Assay (Berendes et al., 1993) byl již ve spolupráci se Sopheak 

Tan (Oregon State University) a s Mgr. Pavlínou Trpkošovou (Ústav experimentální 

botaniky AV ČR) úspěšně izolován protein PTEN domény (a to od krátké i dlouhé 

verze). 
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7. Souhrn 
Tato diplomová práce byla věnována forminu třídy II AtFH13 u Arabidopsis 

thaliana a jeho PTEN doméně. Cíle, vytyčené na začátku, se podařilo, až na izolaci 

kompletní cDNA AtFH13, splnit. V práci byly shrnuty dosavadní informace 

o forminech Arabidopsis thaliana a také o PTEN doméně, která je součástí některých 

rostlinných forminů. V rámci experimentální části bylo pak různými metodami 

zjišťováno, jakou roli mohou AtFH13 a jeho PTEN doména hrát v rostlinném 

organizmu. 

Sledováním fenotypu rostlin mutantních v genu AtFH13 nebyly v celkovém vzhledu 

rostlin, v délce kořenů semenáčků ani ve velikosti semen a semenných obalů objeveny 

žádné průkazné odlišnosti od kontrolních rostlin. Rostliny měly pouze vyšší počet 

postranních kořenů. Steroidní hormon dexametazon rovněž neměl výraznější vliv na 

délku kořenů rostlin s chybějícím AtFH13 proteinem ani na transkripci mRNA AtFH13 

u rostlin rostoucích na médiu s a bez dexametazonu, což bylo nakonec podpořeno nově 

přehodnocenými daty z databáze Genevestigator (Hruz et al., 2008). 

Pororvnáním sekvencí AtFH13 z databází TAIR (Swarbreck et al., 2008) a UniProt 

(Jain et al., 2009) byly objeveny rozdíly v predikci intronů a na 5´-konci existovaly 

2 alternativní počátky translace. Pomocí PCR s primery navrženými podle jednotlivých 

databází a s templátem v podobě cDNA byla pomnožena sekvence 5´-konce pouze ve 

shodě s databází TAIR. 

PTEN doména byla úspěšně izolována, klonována a osekvenována. Ze získaných 

sekvencí byla 1 sekvence totožná s údaji z databáze TAIR (delší verze) a druhá (kratší 

verze) byla rovněž shodná, ale byla kratší o 1 intron. Bylo z toho vyvozeno, že PTEN 

doména AtFH13 zřejmě podléhá alternativnímu sestřihu. Mezi oběma sestřihovými 

variantami nebyly pozorovány rozdíly v lokalizaci proteinů v epiteliárních buňkách listů 

tabáku. Na základě proteinových modelů vytvořených bioinformatickými metodami 

bylo vyvozeno, že rozdílný úsek aminokyselin může mít vliv na strukturu zbývající 

neizolované části proteinu AtFH13. Celou nukleotidovou sekvenci AtFH13 se z cDNA 

nepodařilo pomnožit, takže nemohl být zjištěn výskyt proteinu AtFH13 v rostlinných 

buňkách, ani nemohla být ověřena skutečná sekvence celé mRNA AtFH13. 

PTEN doména značená fluorescenčním markerem YFP byla lokalizována metodou 

tranzientní exprese v buňkách epitelu listů tabáku. Nacházela se v cytoplazmě, 

v některých buňkách se tvořily shluky, jež připomínaly vazbu proteinů na endozómy 
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nebo na Golgiho aparát. Vazba na membrány nebyla důkazně potvrzena, existuje však 

předpoklad vazby na membrány endozómů, který by bylo nutno ověřit dalšími 

metodami. 

Za tímto účelem také byly proteiny obou verzí PTEN domény pomnoženy 

v bakteriích a izolovány, a to o požadované velikosti. 

O PTEN doméně, stejně jako o forminu AtFH13, se toho mnoho neví. Pro další 

výzkum by bylo zajímavé pokusit se izolovat celý gen AtFH13, osekvenovat ho 

a následně provest srovnání lokalizace proteinu AtFH13 s jeho PTEN doménou. Pro 

tyto účely by bylo potřeba vytvořit rostliny Arabidopsis thaliana stabilně exprimující 

fluorescenčně značený protein AtFH13 a PTEN doménu. Společná lokalizace 

s fluorescenčními markery vázajícími se na vybrané membrány nebo na 

fosfatidylinozitol-3-fosfát je nyní prvořadým cílem další práce. Ve spolupráci se 

Sopheak Tan (Oregon State University, na krátkodobé stáži na Katedře experimentální 

biologie rostlin PřF UK) a s Mgr. Pavlínou Trpkošovou (Ústav experimentální botaniky 

AV ČR) již také započala izolace proteinů PTEN domény pro budoucí výzkum interakcí 

domény s vybranými membránovými molekulami metodou (LUV) Binding Assay 

(Berendes et al., 1993). 

Tato diplomová práce přinesla prvotní výsledky o forminu AtFH13 a jeho PTEN 

doméně u Arabidopsis thaliana. Ještě však zbývá udělat mnoho práce, než bude moci 

být odhalena funkce AtFH13 a bude možno s jistotou říci, k čemu forminům slouží 

PTEN doména. 
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