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Seznam zkratek  
 

Bgh   Blumeria graminis f. sp. hordei 

BS  buněčná stěna 

EHM  extra-haustoriální membrána 

ER  endoplasmatické retikulum 

ETI   effector-triggered immunity 

flg22  část konzervovaného bakteriálního proteinu bičíku flagellinu 

FLS2  Leucine-rich repeat transmembrane receptor kinase flagellin sensitive2 

RLKs  receptor-like kinases 

MAMPs  microorganims-associated molecular patterns 

MAPKs mitogen-activated protein kinases 

NHR   non-host resistance 

PM   plasmatická membrána 

PAMPs  pathogen-associated molecular patterns 

PCD  programmed cell death 

Ps   Pseudomonas syringae  

PTI   PAMP-triggered immunity 

ROS   reactive oxygen species 

SA  kyselina salicylová 

SAR   systemic acquired resistance 

SM  Sec1/Munc18 like proteins 

SNAP   soluble N-ethylmaleimide sensitive factor attachment protein  

SNARE  soluble N-ethylmaleimide sensitive factor attachment protein receptor 

SYP syntaxin of plants 

VAMP vesicle-associated membrane protein 

Wt  wild type (kontrolní rostliny ekotyp Columbia-0) 
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Abstrakt 
 

Většina rostlinných buněk je nepohyblivých a proto je pro ně důležité umět přesně 

rozlišit, z kterého místa přichází signál do buňky a na druhou stranu musejí pečlivě určit 

místo, kam signál poslat. K této komunikaci využívají endomembránového systému a 

sekretorických váčků, které jsou cíleny do membránových domén. V boji s patogenními 

mikroorganismy tato schopnost rostlinám výrazně pomáhá a je přímo součástí jedné úrovně 

rostlinné imunity. Výsadní úlohu v mechanismu sekrece váčků a pravděpodobně i v určení 

sekrečních míst hrají dva proteinové komplexy: exocyst a SNARE.  

V této práci jsme se zabývali otázkou spolupráce obou komplexů zastoupených 

podjednotkami EXO70B2, jako části exocystu, a SYP121, jako části SNARE, v pre-invazivní 

obraně. Metodou reverzní genetiky byl získán dvojitý mutant exo70B2/syp121, který 

nevykazoval zjevný fenotyp. Po podrobení mutanta infekci ne-hostitelským patogenem 

Blumeria graminis f. sp. hordei byl pozorován defekt v sekretorické dráze pre-invazivní 

obrany. Pomocí histochemického barvení byla tato porucha identifikována, jako narušení 

schopnosti tvorby obranné papily a pouzdra sekretovaného kolem haustoria. Pomocí 

HPLC/MS analýzy a semikvantitativní RT-PCR bylo ověřeno, že tento defekt nesouvisí se 

změnami v hladině stresových hormonů. Metodou ko-imunoprecipitace byla zjištěna 

interakce SYP121 s podjednotkami exocystu SEC3, SEC6 a EXO70A1.  

Dohromady naše data podporují hypotézu, že oba komplexy spolupracují v dráze pre-

invazivní obrany rostlin proti houbovým patogenům.  

  

Klíčová slova 
	  

EXO70B2, exocyst, PEN1/SYP121, pre-invazivní obrana, rostlinná imunita, sekreční dráha, 

SNARE komplex 
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Abstract 
 

Plant cells are mostly immobile, therefore it is crucial for them to distinguish a 

direction of the signals coming into the cell and on the other hand they have to precisely target 

their own signals. To achieve this communication, plant cells use endomembrane system and 

secretory vesicles, which are recruited to the specific membrane domains. This ability is 

important for the plant defense against pathogenic microorganisms and it even forms a part of 

the innate plant immunity. Two complexes, the exocyst and SNARE, play a prominent role in 

the process of polarized secretion.  

 In this work, we focused on a possible interaction between these two complexes in 

preinvasive defense and particularly, we studied the exocyst subunit EXO70B2 and SNARE 

protein SYP121. We obtained double mutant plants of EXO70B2 and SYP121 by utilizing the 

reverse genetics approach. These mutant plants did not show any obvious phenotype under 

standard conditions in comparison with Wt plants. However, we observed marked defects of 

secretory pathway in double mutant exo70B2/syp121 after infection by pathogenic fungi 

Blumeria graminis f. sp. hordei. Using histochemical staining, we described problems with 

the deposition of defensive papilla and secretion of haustorial encasement. We prove that 

these defects are not connected with changes in levels of stress phytohormones utilizing 

HPLC/MS analysis and semiquantitative RT-PCR. Based on our coimmunoprecipitation 

assay, we found that SYP121 interact with SEC3, SEC6 and EXO70A1. 

Altogether our data clearly show that both studied complexes cooperate in the same 

pathway during preinvasive defense against pathogenic fungi.  

 

Key words 
 

EXO70B2, exocyst, PEN1/SYP121, plant innate immunity, preinvasive defense, secretory 

pathway, SNARE complex 
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Cíle práce 
 

Příprava a identifikace dvojitého mutanta exo70b2/syp121.  

 

Analýza fenotypu mutanta exo70b2/syp121 během interakce s bakteriálními a houbovými 

patogeny. 

 

Testování interakce podjednotky SNARE komplexu SYP121 s komplexem exocyst pomocí  

biochemických a molekulárně-biologických metod 
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1. Úvod  
 

Rostliny se v průběhu svého vývoje přesunuly z vodního prostředí do suchozemského. 

Osídlení povrchu Země pro ně znamenalo přizpůsobení se řadě nepříznivých abiotických 

faktorů, jako byl nedostatek vody, živin, nadbytek slunečního záření atd. Současně se musely 

přizpůsobovat ostatním organismům. Velká část z těchto organismů začala působit na rostliny 

negativně a využívat je jako zdroj potravy. Aby se vyhnuly tomuto negativnímu působení, 

vyvinuly rostliny specializované obranné mechanismy. Tehdy pravděpodobně začal závod ve 

zbrojení mezi patogenem a hostitelem.  

 Dnes je zřejmé, že se rostliny úspěšně brání celému spektru organismů, na úrovni 

buněk, tkání, orgánů i celého těla. Jedním z mechanismů, který hraje zásadní úlohu v buněčné 

obraně, je polarizovaná sekrece váčků, exocytóza. Ta je nezbytná především v boji 

s mikroorganismy, které jsou schopny aktivně pronikat do buněk. Sekrece váčků nesoucích 

antimikrobiální látky musí být včas aktivována a správně zacílena (Jones and Dangl 2006, 

Žárský et al. 2009). Na určení cíle váčku se podílejí dva proteinové komplexy exocyst a 

SNARE (soluble N-ethylmaleimide-sensitive factor attachment protein receptor). Studium 

sekreční dráhy zapojené do rostlinné obrany ukázalo, že do boje s patogeny jsou specificky 

zapojeny proteiny EXO70B2, jako součást komplexu exocyst, a SYP121, jako součást 

SNARE komplexu (Collins et al. 2003, Pečenková et al. 2011). Exocyst byl poprvé popsán u 

rostlin v roce 2003 (Eliáš et al. 2003) a od té doby je intenzivním předmětem studia 

Laboratoře buněčné morfogeneze (PřFUK) a Laboratoře buněčné biologie (ÚEB AV ČR), 

kde byla tato práce vypracována. Hlavním cílem této diplomové práce bylo ověřit, jestli 

komplex exocyst spolupracuje se SYP121 ve stejné obranné dráze a případně jakým 

způsobem.  

Polarizovaná sekrece je nezbytná pro správný průběh morfogeneze rostlinných buněk 

a pochopení jejích základů je klíčové pro odhalení obecných zákonitostí růstu a vývoje 

rostlin. Cílená sekrece se velmi silně manifestuje během napadení rostliny patogenním 

organismem a systém rostlina-patogen tak představuje výhodný studijní materiál pro výzkum 

sekrece. Navíc osvětlení role polarizované sekrece v obranných drahách je podstatné 

k porozumění fenoménu rostlinné obrany a využití těchto znalostí může přispět v boji 

s rostlinnými škůdci, jejichž počet v době globalizace neustále roste.  
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2. Literární přehled 
	  

2.1. Rostlinná imunita  
	  

Imunita je obecně vrozenou vlastností organismů, která jim pomáhá bránit se 

napadnutí škodlivými organismy, patogeny. Patogeny mohou způsobovat závažná 

onemocnění a dokonce smrt svých hostitelů. Aby se tomuto scénáři hostitelé vyhnuli, 

využívají obranných mechanismů, které mohou být děleny na pasivní a aktivní. Mezi ty 

pasivní jsou řazeny tělesná konstituce, nebo produkce toxických a odpuzujících metabolitů. 

Aktivní obranné mechanismy, jako je útěk z dosahu patogenu nebo sekrece obranných 

molekul, jsou aktivovány až po přijetí stresového signálu a mohou vyvolávat imunitní reakci.  

Rostliny jsou přisedlé organismy, a proto nemohou napadení uniknout. Přesto nejsou 

bezbranné, jak je patrné z toho, že svět kolem nás je stále zelený.  

Každá rostlinná buňka se vyrovnává s napadnutím sama a rozhodující v boji 

s patogeny je pro ni rozeznání typu patogenu případně jeho životní strategie. Identifikuje-li 

buňka správně patogen, může proti němu namířit specifické imunitní dráhy a zároveň je 

schopna vysílat signál a informovat o napadení ostatní buňky těla (Jones and Dangl 2006). 

Charakter tohoto signálu se zatím nepodařilo přesně identifikovat, kandidáty jsou např. malé 

RNA, peptidy, či kyselina salicylová (SA, nebo její plynný derivát metylester kyseliny 

salicylové), tedy molekuly schopné šířit se symplastem. Postup stresového signálu rostlinou 

může vyvolat tzv. systemickou obranu (SAR, systemic acquired resistance, Ross 1961, Kuc 

1984). SAR je stav imunizace celé rostliny, který je charakteristický zvýšenou hladinou SA. 

SA je regulační látka, která je spojená především s reakcemi rostlin na biotický stres a je 

řazena do skupiny rostlinných hormonů – fytohormonů (Lawton et al. 1995, Ryals et al. 

1995). Téměř všechny látky označované jako fytohormony (auxiny, cytokininy, gibereliny, 

kyselina abscisová - ABA, etylén, brassinosteroidy, kyselina salicylová, kyselina jasmonová 

(JA), strigolaktony), jsou nějakým způsobem zapojeny do stresových reakcí rostliny. 

Majoritní úlohu v interakci s patogeny ale hrají čtyři látky: ABA, SA, JA a etylén, které se 

navzájem ovlivňují v negativním i pozitivním směru (shrnuto v Robert-Seilaniantz et al. 

2011). Díky těmto látkám může rostlina reagovat na stres jako celek a jemně propojovat 

jednotlivé dráhy obrany.  

Výsledná interakce, do které jsou zapojeny pasivní i aktivní mechanismy rostlinné 

imunity a jejich regulační dráhy, mezi rostlinou a patogenem je dána koevolucí těchto dvou 
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organismů. Podle fáze tohoto společného vývoje, ve které se rostlina nachází, může být na 

patogen citlivá nebo rezistení. Stav rezistence je dělen na dva typy, dle obecnosti nebo naopak 

specifity genů, které jsou do něho zapojeny, a to na tzv. nehostitelskou (non-host resistance) 

a hostitelskou rezistenci (host resistance, také tzv. teorie gene for gene, Flor 1971, Bent and 

Mackey 2007).  

  

2.1.1. Pasivní mechanismy rostlinné imunity 
	  

Pasivní mechanismy rostlinné obrany zahrnují konstitutivně přítomné fyzické 

a chemické bariéry bránící průniku patogenů k cytoplasmě rostlinných buněk, jejich 

pomnožení a šíření se rostlinnými pletivy.  

Fyzické bariéry jsou charakterizovány složkami povrchu rostlinných těl. Ta jsou 

chráněna souborem primárních i sekundárních krycích pletiv, tvořených buněčnou stěnou 

(BS), kutikulou a epikutikulárními vosky. Dále se u nich vyvinuly obranné struktury, jako 

jsou trichomy, či přeměněné listové orgány tvořící emergence (shrnuto v Lazniewska et al. 

2012). Chemické bariéry jsou ještě variabilnější. Většina dvouděložných rostlin syntetizuje 

široké spektrum sekundárních metabolitů, jako jsou alkaloidy, terpenoidy a fenolické látky. 

Tyto látky mohou působit na patogeny jako odpuzující i jako látky toxické (shrnuto 

v Kliebenstein 2012).  

Souborně jsou pasivní mechanismy nazývány konstitutivní bariérou rostlin. Její 

charakter se odvíjí od druhu rostliny, jejího ontogenetického i fyziologického stavu.  

Patogeny využívají pro vstup do rostlinného těla několika strategií. Dle vztahu 

k rostlině jsou rozlišovány na patogeny biotrofní a nekrotrofní. Biotrofové zpravidla zůstávají 

vně cytoplasmy a manipulují s buňkami rostlin tak, aby buňky přežily a zároveň jim 

poskytovaly živiny. Do buněk mohou vstupovat přirozenými otvory v nadzemních částech 

rostliny, např. bakterie Pseudomonas syringae proniká průduchy, či hydatodami (např. 

Melotto et al. 2006), nebo mohou aktivně penetrovat epidermis a dostávat se až do listového 

mezofylu jako houba Magnaporthe oryzae (např. Dagdas et al. 2012). Narozdíl od biotrofů se 

nekrotrofové živí cytoplasmou buněk. Pomocí sekrece degradačních enzymů a mechanické 

síly nekrotrofní patogeny procházejí skrz krycí pletiva rostliny a způsobují smrt buněk 

(Faulkner and Robatzek 2012). Někdy bývá rozlišován třetí typ patogenů jako hemibiotrofní, 

které v pozdějších stadiích infekce mění biotrofní chování za nekrotrofní. Speciálním 

případem z hlediska vstupu patogenu do rostliny jsou viry. Viry nejsou schopné proniknout 
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do hostitele samy a jako přenašeče, či vektory, využívají zpravidla herbivory. Díky otevřeným 

ranám, způsobeným herbivory, mohou viry pronikat přímo do symplastu rostlin. Proti virům 

je namířena specifická obrana založená na RNA interferenci (např. Jaubert et al. 2011).  

 

2.1.2. Aktivní mechanismy rostlinné imunity 
 

Aktivní obrana rostlin je dána souborem několika mechanismů, které jsou sice od sebe 

geneticky odděleny, přitom ale funkčně spolupracují (Schulze-Lefert and Panstruga 2011). 

Popis této spolupráce a zákonitostí, které ji řídí, je ukázán na tzv. zigzag modelu (Jones and 

Dangl 2006). Ten dělí rostlinnou aktivní obranu na dvě úrovně, které následují po sobě, široce 

mířenou primární aktivní obranu PTI (PAMP-triggered immunity) a specifickou aktivní 

obranu ETI (effector-triggered immunity).  

U PTI je patogen rozeznán na plasmatické membráně (PM) před vstupem do buňky a 

jako imunitní reakce je zahájena specifická sekrece obranných molekul. PTI je proto součástí 

pre-invazivní obrany. V případě ETI úrovně je patogen rozeznáván po vstupu do buňky a jako 

reakce na jeho přítomnost v buňce je spuštěna exprese specifických obranných genů nebo je 

aktivována programovaná buněčná smrt (programmed cell death, PCD). ETI je tedy součástí 

post-invazivní obrany. Zigzag model ukazuje, že PTI obrana, jako evolučně starší, je 

aktivována vždy při prvním setkání s patogenem a pokud není dostatečná, může být 

aktivována specifická a evolučně mladší ETI. Výslednou reakcí pak může být uzdravení nebo 

smrt rostliny (Jones and Dangl 2006).  

Obě dráhy a jejich aktivita přitom ale reagují jedna na druhou. V momentě aktivace 

PTI bývá utlumena činnost ETI a opačně (Boller and He 2009, Zhang et al. 2007a, Zhang et 

al. 2012). To do jaké míry se tyto úrovně zapojují do obrany, záleží na tom v jaké fázi závodu 

ve zbrojení se zrovna hostitel a patogen nacházejí (Schulze-Lefert and Panstruga 2011). 

Představit si to lze jako dobývání hradu, standardně je přítomen vodní příkop, obranný val a 

hradby, tedy konstitutivní obrana. Hradby aktivně brání posádka, která používá dobře ověřené 

taktiky a většinou pevnost ubrání proti různorodým nájezdníkům (PTI). Aby protivník 

posádku překonal, musí ji přečíslit, vyčerpat, anebo přelstít. Pokud k tomu dojde, přechází 

hrad do držení nepřítele, rostlina se stává citlivou na patogen, jeho hostitelem. V opačném 

případě přijde s vlastní inovací nebo protiúderem (gene for gene, ETI) a stává se rezistentní. 
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2.1.2.1 Pre-invazivní obrana 
 

Pre-invazivní obrana neboli PTI je chápána jako první úroveň aktivní obrany, která je 

namířena především proti houbovým a bakteriálním patogenům biotrofního charakteru. Tato 

obrana je aktivována přes receptory na  buněčné stěně a plasmatické membráně. PTI imunita 

je mechanismus založený na rozeznání molekulárních znaků spojených s mikrobiálními 

patogeny tzv. PAMPs (pathogen-associated molecular patterns, nebo také MAMPs 

microbial-asociated molecular patterns, Zipfel et al. 2009). MAMPs jsou z definice 

molekuly, nějakým způsobem charakteristické pro mikroby, tedy přítomné (zpravidla 

konzervované) jak u patogenních, symbiotických, tak i saprofytických mikroorganismů. 

Rostliny stejným mechanismem ale rozpoznávají i molekuly spojené s aktivitou patogenů 

a přitom pocházející z jejich těl, jako jsou složky degradace buněčných stěn, obecně tzv. 

DAMPs (demage-associated molecular patterns).  

MAMPs/DAMPs/PAMPs (dále zjednodušeně PAMPs) fungují jako elicitory, 

molekuly aktivující buněčnou signalizaci, v tomto případě imunitní reakci. PAMPs jsou 

evolučně stálé a charakterizují široké spektrum patogenů, např. protein flagellin z bičíku 

bakterií, bakteriální elongační faktor EF-Tu, nebo chitinové oligomery (Felix et al. 1999, 

Kunze et al. 2004). Elicitory jsou rozpoznávány pomocí rostlinných receptorů PRRs (pattern 

recognition receptors), které se nacházejí na PM (Gordon 2002). PRRs stojí na vrcholu 

signalizační dráhy, vedoucí k obranné odpovědi buňky. Mohou fungovat jako receptorové 

proteiny RLPs (receptor-like proteins) či receptorové kinasy RLKs (receptor-like kinases, 

Monaghan and Zipfel 2012, Yamaguchi et al. 2013). RLKs se skládají z mimobuněčné 

domény, jednoduché transmembránové domény a vnitrobuněčné domény, která má kinasovou 

aktivitu (Stone and Walker 1995). RLPs na rozdíl od RLKs mají vnitrobuněčnou doménu bez 

signalizační aktivity a po percepci signálu musejí aktivovat protein schopný signál předat, 

např. jinou kinasu (Jeong 1999). Komplex ligand/receptor vede pravděpodobně ke spuštění 

signální kaskády.  

Majoritní úlohu v signalizaci spojené s PTI hraje fosforylace/defosforylace proteinů, 

zvýšená koncentrace Ca2+ a reaktivní formy kyslíku (ROS, reactive oxygen species) v 

cytoplasmě (Chandra et al. 1997, Grant et al. 2000, Fellbrich et al. 2000). Tyto signály se 

přenáší na dráhu MAPKs (mitogen-associated protein kinases). Přes MAPKs dochází 

k amplifikaci signálu, ten je přenesen do jádra, kde nastávají změny v expresi genů, často tzv. 

PR genů (pathogen related genes, Mizoguchi et al. 1998, Asai et al. 2002).  
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Tyto geny jsou následně zodpovědné za syntézu antimikrobiálních látek nebo regulují 

obranné kroky buňky jako je produkce ROS, depozice obranné papily nebo aktivaci zavírání 

průduchů (Thordal-Christensen et al. 1997, Lamb and Dixon 1997, Clay et al. 2009, Daudi et 

al. 2012, Kopischke et al. 2013). Nezastupitelnou úlohu ve všech těchto mechanismech hraje 

směřovaný váčkový transport.  

 

2.1.2.1.1. Modelový patogen Pseudomonas syringae  
 

Patogenní bakterie nemají penetrační aparát, kterým by pronikaly do rostliny. Pro 

vstup do rostlinného těla volí přirozené otvory, nejčastěji průduchy. Uvnitř rostlin se bakterie 

živí, množí se v apoplastu a při tom odčerpávají cenné živiny. Svou přítomností narušují 

metabolismus a mnohdy i vodní režim rostlin (mohou ucpávat vodivá pletiva).  

Jednou z modelových bakterií používanou k výzkumu rostlinné imunity je 

hemibotrofní patogen Pseudomonas syringae. Ta je řazena mezi gramnegativní bakterie 

mající bičík. Hlavní komponentou bakteriálního bičíku je protein flagellin. U savčích buněk 

bylo ukázáno, že flagellin je specificky rozpoznáván jako bakteriální elicitor receptorovou 

kinasou na PM (Hayashi et al. 2001). Podobný mechanismus spouštění signální dráhy vedoucí 

k aktivaci PTI přes bakteriální elicitor flagellin byl popsán i u rostlin (Gomez-Gomez and 

Boller 2000, Bauer et al. 2001, Chinchilla et al. 2007).  

Jako PRR receptor flagellinu byla určena kinasa RLK FLS2 (flagellin sensitive 2). 

FLS2 patří mezi LRR-RK kinasy (leucine reach repeat receptor kineses). FLS2 specificky 

váže vysoce konzervovanou část flagellinu, peptid o velikosti 22 aminokyselin (flg22, 

Gomez-Gomez and Boller 2000, Zipfel et al. 2004, Chinchilla et al. 2006). Bezprostředně po 

vazbě flg22 k FLS2 dochází k asociaci s další kinasou BAK1 (BRI1-associated kinase). 

Komplex FLS2/flg22/BAK1 je endocytován a může fungovat jako signalizační endosom 

(Robatzek et al. 2006, Chinchilla et al. 2007, Heese et al. 2007). Fosforylovaná kinasa BAK1 

předává signál na MAPK a spouští MAPKs signální kaskádu vedoucí k expresi PR genů. 

Rostlina reaguje na bakterie mimo jiné produkcí ROS a byla pozorována i tvorba papil. BAK1 

je zároveň kinasou interagující s receptorem fytohormonů brassinosteroidů BRI1 

(Brassinosteroid insensitive 1, Li et al. 2002). Propojení těchto receptorů poukazuje na fakt, 

že dráhy fytohormonů a rostlinné imunity jsou těsně spjaty a navzájem se ovlivňují (Belkhadir 

et al. 2011). Fytohormon, který významně ovlivňuje interakci s biotrofními patogeny, je SA 

(shrnuto v Grant and Lamb 2006, Bari and Jones 2009).  
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Při interakci s biotrofními bakteriemi hraje zásadní úlohu řízené zavírání vstupních 

otvorů, průduchů. Zavírání průduchů provází zvýšená koncentrace Ca2+ v cytoplasmě a ROS 

(H2O2) v apoplastu. Tyto procesy jsou mimo jiné aktivovány PTI a SA obranou drahou 

(Melotto et al. 2006). Následkem interakce s Ps rostlina aktivuje PTI obranu přes FLS2 

a zvyšuje se i hladina SA, která vede k produkci ROS a zavírání průduchů (Robatzek et al. 

2006). Ps pv. tomato DC3000 dokáže potlačovat obě obranné dráhy (Li et al. 2005). Toxin 

koronatin produkovaný bakterií snižuje hladinu exprese genů biosyntézy SA a naopak 

podporuje expresi genů odpovídajících na JA (Zheng et al. 2012). V rostlinných  buňkách se 

zvyšuje hladina JA a následkem toho klesá hladina SA a ROS. Koronatin pomáhá bakterii ke 

znovu otevření průduchů (Brooks et al. 2005). 

 

2.1.2.1.2. Modelový patogen Blumeria graminis  
 

Úloha PTI hraje zásadní úlohu v obraně proti houbovým patogenům (pravé houby 

Fungi ze skupiny Opisthokonta, ale i Oomycota ze skupiny Chromalveolata) Běžným 

houbovým PAMP elicitorem rozpoznávaným rostlinnými PRR receptory je chitin a chitinové 

oligosacharidy (Miya et al. 2007). 

V oddělení Ascomycota (říše Fungi) najdeme významné patogeny rostlin, převážně ze 

skupiny označované jako padlí (powdery mildew), kam patří rody Blumeria, Erysiphe, 

Golovinomyces, Oidium atd. Blumeria graminis f. sp. hordei (dále Bgh) je obligátním 

parazitem jednoděložné rostliny, ječmene (Hordeum vulgare). Na rozdíl od ječmene 

Arabidopsis není přirozeným hostitelem Bgh. Interakce Bgh s Arabidopsis je popisována jako 

ne-hostitelská. Bgh je tedy využívána ke studiu hostitelských interakcí na modelu ječmene i 

ne-hostitelských na modelu Arabidopsis (Collins et al. 2003, Hückelhoven and Kogel 2003, 

Micali et al. 2008).  

Spory Bgh dopadnuvší na list Arabidopsis během 48-72 hodin vyklíčí v houbové 

vlákno vytvářející vlastní penetrační aparát, apresorium a penetrační hrot (Obr. 1). V případě 

ne-hostitelské interakce se v této fázi vytváří včas obranná papila, která je schopna zastavit 

další prorůstání houbového vlákna (Obr. 1A). Pokud je rezistence rostlin nějakým způsobem 

poškozena nebo v případě hostitelské interakce, houbové vlákno prorůstá do prostoru pod 

buněčnou stěnou (BS) a vytváří haustorium, orgán schopný čerpat živiny hostitele. 

Haustorium nepřiléhá těsně k PM rostliny, nýbrž je odděleno paramurálním prostorem. Tento 

prostor je vyplněn komponenty sekretovanými rostlinou i houbou (extrahaustorial matrix) 
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a je ohraničen z jedné strany BS haustoria, z druhé pak membránou rostlinného původu 

(extrahaustrorial membrane EHM, Micali et al. 2011, Giraldo et al. 2013). Zde v matrix 

paramurálního prostoru a na EHM pravděpodobně dochází ke komunikaci obou organismů 

a k jejich vzájemnému ovlivňování (Meyer et al. 2009). Složení EHM se nepodobá složení 

PM rostliny. Dodnes není známo, jak EHM vzniká, ale předpokládá se i účast houby. 

Pozorována byla těsná asociace EHM s endoplasmatickým retikulem (ER) a byla vyslovena 

hypotéza, že tato membrána by mohla vznikat přímým vývojem z ER rostlinných buněk a 

tedy bez účasti sekrece váčků (Leckie et al.1995, Micali et al. 2011). Zřejmé je, že neobsahuje 

typické PM proteiny jako H+-ATPasu, arabinogalaktany, či akvaporiny (Wang et al. 2009, 

Micali et al. 2011, Lu et al. 2012). Naopak charakteristický je pro ní RPW8.2 protein, který 

pravděpodobně funguje jako R protein zodpovědný za rezistenci k padlí a úlohu hraje 

i v interakci s organismy z oddělení Oomycota (Xiao et al. 2001, Wang et al. 2009, Lu et al. 

2012). RPW8.2 a jeho přítomnost na EHM může souviset s další fází obrany, a to s tvorbou 

stěnového pouzdra (kalíšku) kolem haustoria (Micali et al. 2011). Pouzdro je ze strany 

haustoria i strany rostlinné cytoplasmy ohraničeno klasickou rostlinnou PM. Hlavní složkou 

pouzdra haustoria není kalosa, jako u papily, ale pouzdro se skládá z proteinů PM i primární 

BS (Meyer et al. 2009, Micali et al. 2011). Přítomnost proteinů PM, barvení barvou FM4-64 

(barví membránové lipidy, tedy také PM) a pozorování váčků uvnitř pouzdra, to vše vedlo 

k domněnce, že tato obranná struktura vzniká podobně jako papila polarizovanou sekrecí 

váčků a pravděpodobně i exosomů (An et al. 2006, Meyer et al. 2009, Micali et al. 2011). 

Jednotlivé fáze klíčení a penetrace spory jsou znázorněny na obrázku číslo 1.  
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Obrázek 1. Klíčení a penetrace spory houby na listu rostliny. A) První fáze - 

tvorba apresoria (A) a depozice obranné papily (P). B) Druhá fáze - vznik 

haustoria (H) s vlastní membránou (HM) a ohraničeného druhou rostlinou 

membránou (EHM – extrahaustoriální membrána). C) Třetí fáze - intenzivní 

sekrece obranných látek a stěnových komponent do pouzdra (E – encasement) 

uzavírajícího haustorium D) Čtvrtá fáze - uzavření haustoria v pouzdře odděleném 

PM (upraveno podle Meyer et al. 2009). 

 

Jak bylo řečeno výše, rostliny brání průniku apresoria k PM sekrecí tzv. papily (Heiser 

et al. 1998, Abramovitch et al. 2004). Papila je extracelulární obranná struktura deponovaná 

pod BS v místě kontaktu patogenu (apresoria). Obsahuje především kalosu, polymery BS, 

peroxidasy (pro produkci ROS) a fenolické látky (Aist 1976, Mims et al. 2000, Meyer et al. 

2009). Nedávno bylo prokázáno, že právě depozice kalosy komplexem PMR4/GSL5 syntasy 

hraje výsadní úlohu v primární obraně (Ellinger et al. 2013). Zajímavým faktem je, že, 

ačkoliv brání invazi patogenu, syntéza kalosy negativně reguluje obranu spojenou s  SA 

(Jacobs et al. 2003, Nishimura et al. 2003). 

Při hledání genů, jejichž poškození způsobuje citlivost k penetraci Bgh, byly u 

Arabidopsis určeny tři geny PEN1, PEN2, PEN3 (penetration1, 2, 3, Collins et al. 2003). 

Později bylo zjištěno, že proteiny kódované těmito geny působí ve dvou oddělených drahách 

(Obr. 2, Lipka et al. 2007, Bednarek et al. 2010, Humphry et al. 2010). 
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Obrázek 2. Schéma zapojení PEN1, PEN2, PEN3 v obraně proti Bgh. 

Obrázek ukazuje klíčící houbovou sporu (tmavě modře) na povrchu rostlinné 

buňky. Spora klíčí, vytváří apresorium (AP) a penetrační hrot (PP). Rostlina 

vnímá přítomnost spory přes percepci PAMPs na recetorech PRRs. Dochází ke 

změnám v genové expresi a následně aktivaci drah pre-invazivní obrany 

asociovaných s PEN1 a PEN2/PEN3. Je vytvářena obranná papila (cihly). Fialově 

jsou značeny molekuly deponované do vznikající papily dráhou PEN1. Červeně 

jsou značeny molekuly sekretované dráhou PEN2/PEN3. Světle modrou barvou je 

naznačena dráha PTI, která běží souběžně s primární obranou, a modrými 

trojúhelníky jsou značeny PAMPs molekuly (upraveno podle Lipka et al. 2007). 

  

2.1.2.1.2.1. Dráha PEN1 
 

PEN1 je zapojen do sekretorické dráhy primární obrany jako Qa-SNARE (Collins et 

al. 2003). PEN1/SYP121 (syntaxin in plants, Sanderfoot et al. 2000) patří tedy do rodiny 

SNARE proteinů (Jahn and Scheller 2006). Qa-SNARE jsou integrální membránové 

bílkoviny lokalizované na cílové membráně sekreční dráhy, v případě SYP121 je touto 

membránou PM (Collins et al. 2003, Uemura et al. 2004, Bhatt et al. 2005). SYP121 vytváří 
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SNARE komplex s proteiny SNAP33 (synaptosomal-associated protein of 33kDa) 

a VAMP721/VAMP722 (vesicle-associated membrane protein). Tvorba takového komplexu 

vede k fúzi váčku s PM. VAMP722 sdílí s VAMP721 96% identických aminokyselin a oba 

proteiny jsou z velké části redundantní ve svých funkcích. Celý komplex 

SYP121/SNAP33/VAMP721/722 se účastní sekrece zapojené do obrany rostlin proti 

houbovým patogenům (Kwon et al. 2008). Analýzou mutantů bylo zjištěno, že mutant snap33 

je letální a také dvojitá mutace vamp721/vamp722 vede k embryonální letalitě (Heese et al. 

2001, Kwon et al. 2008). Naproti tomu mutant syp121 je za běžných podmínek 

nerozeznatelný od Wt (kontrolní rostlina Arabidopsis ekotyp Columbia-0, Collins et al. 2003). 

 Po vystavení útoku patogenem Bgh byla pozorována zvýšená citlivost syp121, 

zpoždění v tvorbě papil a zvýšení úspěšnosti penetrace houby a vytváření haustorií (Collins et 

al. 2003, Assaad et al. 2004). Testy s bakterií Ps. pv tomato neukázaly zvýšení ani snížení 

citlivosti syp121, ačkoliv u něj byla zjištěna vyšší hladina SA (Zhang et al. 2007b). 

Homolog SYP121 protein SYP122 je zapojen do konstitutivní sekrece rostlinné buňky a může 

do jisté míry zastupovat funkce SYP121 (Sanderfoot et al. 2000, Assaad et al. 2004, Zhang et 

al. 2008). Dvojitý mutant syp121/syp122 vykazuje vysokou hladinu SA, JA, ET a spontánní 

aktivaci hypersenzitivní reakce, která je ale SA nezávislá. Mutant syp121/syp122 není 

citlivější k napadení Bgh než syp121, což podporuje teorii, že SYP121 operuje ve vlastní 

obranné dráze. (Assaad et al. 2004, Zhang et al. 2007b). V souladu s ní jsou i publikovaná 

data, která ukazují, že funkce SYP121 v obraně nelze nahradit SYP111 ani SYP132 (Zhang et 

al. 2008, Reichardt et al. 2011). Tyto skutečnosti navíc poukazují na funkci SYP1 jako 

proteinů charakterizujících místa sekrece. V místech papily byla pozorována zvýšená 

koncentrace GFP::SYP121, jak u rostlin ošetřených neadaptovaným Bgh tak adaptovaným 

patogenem Golovinomyces cichoracearum (Assaad et al. 2004). GFP::SYP121 je lokalizován 

v PM, ale také v prostoru papily. GFP::SYP121 může být sekretován je sekretován vně buňky 

ve formě exosomů, váčků uvolněných fúzí multivesicular body/PVC s PM (Meyer et al. 

2009). Lokalizace SYP121 do papily ovšem nebyla pozorována v případě napadení jiných 

hub, než padlí (Meyer et al. 2009). Sekrece SYP121 probíhá de novo, ale podílí se na ní i 

recyklace proteinu z PM (Nielsen et al. 2012). Vliv recyklační dráhy na lokalizaci SYP121 v 

prostoru papily byl prokázán pomocí ARF-GEF inhibitoru BFA. BFA inhibuje většinu ARF-

GEF (ADP ribosylation factor-GTP exchange factor) faktorů ARF GTPas a zastavuje sekreci 

recyklovaných komponent PM (Peyroche et al. 1999). Aplikace BFA na rostliny Arabidopsis 

způsobila zvýšení penetrační úspěšnosti Bgh, narozdíl od mutanta syp121 (Nielsen et al. 

2012). GNOM je BFA senzitivní GEF (Shevell et al. 1994, Steinmann et al. 1999) Bylo 
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prokázáno, že lokalizace SYP121 do prostoru papily je z velké části závislá na funkci GNOM 

(Nielsen et al. 2012).  

Recyklace komponent PM a BS souvisí s úlohou TNG a multivesicular body/PVC 

a pravděpodobně se sekrecí exosomů nesoucích SYP121 (Meyer et al. 2009). Bohužel přesné 

složení ani význam váčků/exosomů obsahujících PEN1 není známo. Ačkoliv význam SYP121 

v obraně nebyl dosud objasněn, výše citovaná data ukazují, že jeho role je specifická 

a nezastupitelná (Zhang et al. 2008, Meyer et al. 2009, Humphry et al. 2010). Předpokládá se, 

že dráha PEN1 je specifickou drahou pre-invazivní obrany vůči houbám, ze skupiny padlí a je 

konzervována u dvouděložných i jednoděložných rostlin (Collins et al. 2003, Consonni et al. 

2006, Humphry et al 2010). Významnou úlohu by mohl hrát SYP121 v signalizaci PTI nebo 

při vzniku sekrečních domén PM v místech kontaktu s patogenem (Zhang et al. 2007b, Žárský 

et al. 2009).  

 

2.1.2.1.2.2. Dráha PEN2 a PEN3  
 

Ze studií vyplývá, že PEN2 a PEN3 jsou zapojeny ve společné dráze obrany proti 

adaptovaným i neadaptovaným patogenům, která je zaměřena na sekreci nízkomolekulárních 

antimikrobiálních látek (Stein et al. 2006, Bednarek et al. 2009). PEN2 kóduje enzym 

peroxisomální glukosyl-hydrolasu/mirosinasu. Je nezbytný pro metabolismus 

indolglukosinolátů spojených s aktivní obranou (Lipka et al. 2005). Enzym je spolu 

s peroxisomy transportován pomocí aktinového cytoskeletu do míst obrany, kde je uvolněn do 

apoplastu (Bhat et al. 2005). Teprve zde je PEN2 aktivní a může hydrolyzovat své substráty 

jako prekurzory indolglukosinolátů (Sanchez-Vallet et al. 2010) či kalosy (Clay et al. 2009). 

Na depozici kalosy se účastní také PEN3, pravděpodobně v dráze spojené s PTI 

imunitou (Clay et al. 2009). PEN3/PDR8 kóduje protein plasmatické membrány z rodiny 

ABC (ATP binding cassete), který je silně exprimován v listech Arabidopsis (Stein et al. 

2006). Fúzní protein GFP::PEN3 je lokalizován specificky v místě papily a nedávno bylo 

ukázáno, že je přímo sekretován do paramurálního prostoru, stejně jako PEN1 (Stein et al. 

2006, Underwood 2012). ABC transportéry se podílejí na specifické sekreci 

nízkomolekulárních látek do apoplastu za spotřeby ATP. Bylo prokázáno, že NpABC1/PDR1, 

homolog PEN3 u tabáku (Nicotiana plumbaginifolia), sekretuje antimikrobiální i antifugální 

látky na povrch listu a podílí se na rostlinné imunitě (Jasinski et al. 2001). Mutanti 

Arabidopsis v genu PEN3 jsou citlivější k Bgh a na druhou stranu vykazují zvýšenou 
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rezistenci k houbě Golovinomyces cichoracearum a bakterii Ps. Tato rezistence je 

vysvětlována chlorózami a odumíráním buněk u mutanta pen3. Při zahájení infekce jsou 

mrtvé buňky a pletivo pro biotrofní a hemibiotrofní patogeny nevyužitelné. Buňky u mutanta 

umírají pravděpodobně v důsledku nahromadění metabolitů namířených proti patogenu. 

Navíc, jsou-li mutovány oba geny PEN2 i PEN3, míra citlivosti k Bgh se nezvyšuje (Stein et 

al. 2006, Kobae et al. 2006). To naznačuje, že PEN3 by mohl být přímo zodpovědný za 

translokaci PEN2 v případě houbového útoku Bgh. Oba proteiny pravděpodobně působí i ve 

vlastních oddělených drahách, které nemusejí souviset s rostlinou imunitou.  

 

2.1.2.2. Post-invazivní obrana  
 

Patogen, který úspěšně vstoupil do rostlinné buňky, se setkává s další úrovní obrany, a 

to s post-invazivní imunitou. ETI představuje mechanismus rostlinné imunity, který rostlinám 

pomáhá rozeznat efektorové proteiny patogenů a reagovat na ně. Bývá označována také jako 

obrana genu za gen (gene-for-gene resistance, Flor 1971). ETI je využívána rostlinou, která se 

setká s patogenem adaptovaným na její obranné mechanismy (konstitutivní bariéry, primární 

aktivní obrana, PTI). 

 Efektory jsou sekretovány patogeny za účelem potlačit rostlinnou obranu, pozměnit 

metabolismus rostliny ve svůj prospěch či zamezit rostlině jejich identifikaci (Boller and He 

2009, Djamei et al. 2011, Park et al. 2012). Geny kódující efektorové proteiny určují virulenci 

patogenu. V momentě, kdy na ně najde rostlina specifickou obranu (ETI), stávají se tyto geny 

geny avirulence AVR. Specifická obrana vyžaduje i specifické receptory, které jsou kódovány 

tzv. R geny (resistance, Keen 1990). Tyto receptory se strukturou podobají receptorům 

živočichů, které jsou složeny ze dvou hlavních domén NB (nucleotide binding domain, 

vázající ADP/ATP) a LRR (leucine-rich-repeat domain, Hammond-Kosack and Jones 1997, 

Meyers 2003). NB-LRR R proteiny rozeznávají přímo molekuly efektorů, nebo častěji 

monitorují působení efektorů na jiné hostitelské proteiny, které fungují jako strážci nebo 

návnady (Van der Biezen and Jones 1998, Collier and Moffett 2009). Za tuto schopnost 

detekce zodpovídají především variabilní LRR domény receptorů, ty po rozeznání signálu o 

napadení aktivují změnu stavu ATP/ADP vázaného na NB doménou, čímž aktivují celý 

protein (Sela et al. 2012, Takken and Goverse 2012). Aktivace NB-LRR R proteinu vede 

k aktivaci ETI imunity (Takken et al. 2006). Reakce vyvolaná spuštěním ETI je 

pravděpodobně závislá lokalizaci aktivovaného R proteinu. Pokud je R protein přestěhován 
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do jádra, je aktivována exprese specifických obranných genů. Na druhou stranu, setrvá-li 

protein v cytoplasmě, je spuštěna hypersenzitivní reakce (asociovaná s PCD, Heidrich et al. 

2011).  

Nekrotrofní patogeny produkují degradační enzymy či toxiny, které jim usnadňují 

vstup do hostitele přes jeho primární obranné mechanismy. Například houba Sclerotinia 

sclerotiorum napadající Arabidopsis prochází přes rostlinný povrch pomocí pektinolytických 

enzymů, které sekretuje (Riou et al. 1992). Účinnou obranou rostlin proti nekrotrofům je 

aktivace PCD, která může vést k tzv. hypersenzitivní reakci (Del Pozo and Lam 1998, Heist et 

al. 2004). Během takové reakce řízeně umírají buňky v bezprostředním okolí těch 

napadených. Patogen se tak nemá kam šířit, nepoškozuje další pletiva a sám hyne. Sclerotinia 

produkuje kyselinu šťavelovou (oxalovou), která funguje jako elicitor, rostlina ji rozpoznává 

jako spouštěč PCD (Kim et al. 2008). PCD je spojována majoritně s ETI imunitou. Stejně 

úzce jako ETI souvisí spouštění PCD a reakce na nekrotrofní patogeny s rolí kyseliny 

jasmonové (Grant and Lamb 2006).  

 

2.1.2.2.1. Přímé rozeznání efektoru 
 

Přímé rozeznání efektorů NB-LRR receptory bylo postulováno především 

v souvislosti s teorií genu za gen (Flor 1971). S přibývajícími daty získanými studiem jejich 

interakcí je zřejmé, že takto jasná situace se vyskytuje jen v několika málo případech, jako 

například u houbového efektoru ATR1 (Arabidopsis thaliana recognized 1) u 

Hyaloperenospora arabidopsidis, který je rozeznáván LRR doménou receptoru RPP1-WsB 

(Recognition of perenospora parasitica 1, Botella 1998, Krasileva et al. 2010). Aktivace 

tohoto NB-LRR R proteinu nevede k jeho přesunu do jádra. Protein zůstává v cytoplasmě 

a jeho interakce s ATR1 aktivuje PCD. Naopak ve většině případů rozeznání efektorových 

proteinů se u rostlinných buněk uplatňuje interakce nepřímá. 

 

2.1.2.2.2. Nepřímé rozeznání efektoru 
 

Efektorové molekuly jsou v tomto případě rozeznávány nepřímo a monitorován je 

spíše jejich působení na molekuly, které nejsou přímo receptory ETI, ale receptorům 

pomáhají. Vliv efektorů na tyto pomocné molekuly, většinou proteiny, je popsán v tzv. 

hypotéze strážců (guardian, Van der Biezen and Jones 1998). Jako strážce vystupuje protein, 
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který střeží vstupní bránu do buňky a dokáže rozeznávat více efektorů a molekul, které jsou 

produktem působení efektorů na rostlinnou buňku. Ukázkovým strážcem je v případě 

Arabidopsis RPM1 interagující protein 4 (RIN4, Mackey et al. 2002). RIN4 je protein 

lokalizovaný na plasmatické membráně. RIN4 interaguje s nejméně dvěma NB-LRR 

receptorovými proteiny (RPM1 a RPS2) a třemi bakteriálními efektory (AvrB, AvrRpm1, 

AvrRpt2). Po navázání bakteriálního efektoru AvrB či AvrRpm1 je RIN4 fosforylován. 

Fosforylace RIN4 aktivuje přes GPI kotvený receptor RPM1. Aktivovaným RPM1 je 

zahájena obranná reakce (Chung et al. 2011). Třetí efektor AvrRpt2 má proteolytickou 

aktivitu a štěpí mimo jiné RIN4. Degradací RIN4 je aktivován receptor RPS2 a ETI imunitní 

odpověď (Axtell and Staskawicz 2003, Mackey et al. 2003). ETI v tomto případě není 

spuštěna přes interakci receptor-efektor, ale reaguje na modifikace nezávislého proteinu 

(RIN4) a na aktivitu PTI (Jones and Dangl 2006). Bakterie manipulují s proteinem RIN4, aby 

potlačily PTI úroveň.  

V důsledku potlačení PTI rostliny zapínají druhou úroveň ETI. Zdá se tedy, že 

 pracuje-li jedna úroveň, druhá je umlčována (Day et al. 2005, Dodds et al. 2006). To ukazuje 

i model vytvořený dle interakce NB-LRR proteinu SUMM2 s MAPKs kaskádou. MAPKs, jak 

bylo řečeno výše, jsou aktivovány PTI a aktivují PTI obrannou odpověď. Model zobrazuje 

SUMM2 a dráhu ETI, které jsou negativně regulovány dráhou MAPKs PTI. Pokud dojde 

k narušení MAPKs kaskády, např. efektorem patogenu, je SUMM2 a s ním ETI aktivován 

(Zhang et al. 2012). Potvrzuje se tak hypotéza, že u rostlin se vyvinula ETI imunita cíleně 

proti patogenům, které překonali PTI imunitu. Stejně jako přímá interakce efektoru 

s receptorem, i nepřímá interakce vede k signální kaskádě a následně HR. 

Proč je nám známo mnohem méně případů přímé interakce efektoru s jeho receptorem 

než té nepřímé? Je možné, že se rostlině nevyplatí spoléhat se pouze na jednu molekulu, která 

může být snadněji manipulována patogenem, než na dynamický systém v případě nepřímé 

interakce. Nebo je potřeba delší koevoluce rostliny s jejím patogenem? Tato problematika je 

stále na počátku výzkumu a teprve příklady z dalších rostlinných druhů či ekotypů ji snad 

pomohou osvětlit. 

 

2.1.3. Rezistence rostlin 
 

Výsledný stav po společném soužití patogenu s hostitelskou rostlinou charakterizuje 

tzv. stav rezistence či citlivosti. Citlivé rostliny se patogenu nedokáží ubránit a infekce je pro 
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ně fatální, např. Bgh a ječmen. Rezistentní dokážou přežít útok patogenu či ho odvrátit, např. 

Bgh a Arabidopsis. Rezistence má dvě fáze: stádium před invazí patogenu tzv. ne-hostitelská 

rezistence a po invazi, kdy došlo k překročení bazální obrany a rostlina se stává hostitelem 

patogenu tzv. hostitelská rezistence.  

Ne-hostitelská rezistence charakterizuje stav rostlin, které nejsou hostitelem pro 

většinu neadaptovaných patogenů. Patogen se setkává s rostlinou, na kterou jsou jeho efektory 

neúčinné a selhává ve snaze ji infikovat. Do této fáze jsou zapojeny konstitutivní bariéry, 

primární aktivní obrana, mnohdy i PTI a ETI. V momentě, kdy selže jedna ze zmiňovaných 

úrovní, ta následující je schopná postup patogenu ještě zastavit (Jones and Dangl 2006).  

Proč v tomto případě efektory patogenů selhávají? Proč si mikroorganismy nepodmaní 

rostlinu jako svého hostitele? Odpověď leží pravděpodobně ve vzájemném vývoji, koevoluci, 

patogenů a rostlin. Jednou z možností je, že efektor u potenciálně nového a evolučně 

vzdáleného hostitele, nedokáže potlačit bazální aktivní obranu a PTI. Nebo může být nový 

hostitel příbuzný tomu stávajícímu, ale je vybaven sadou NB-LRR receptorů, které dokážou 

rozeznat efektory patogenu a spustit ETI (Meyers 2003). Obě úrovně PTI i ETI přispívají při 

setkání rostliny s patogenem k ne-hostitelské rezistenci, to jak velkým podílem se odvíjí 

patrně od evoluční vzdálenosti rostliny od původního hostitele patogenu (Obr. 3, Schulze-

Lefert and Panstruga 2011).  
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Obrázek 3. Příspěvek ETI imunity a PTI imunity k ne-hostitelské rezistenci. 

Graf ukazuje relativní zapojení ETI a PTI imunity k ne-hostitelské rezistenci, jako 

funkci evoluční vzdálenosti mezi přirozeným (host-adapted) a náhodným (non-

host adapted) patogenem. Model se zakládá na 2 předpokladech: A) podíl 

neúčinných efektorů patogenu roste spolu s jeho evoluční vzdáleností od 

adaptovaného patogenu, B) kapacita NB-LRR receptorů hostitele se snižuje 

s délkou evolučního závodu mezi patogenem a jeho hostitelem (Schulze-Lefert 

and Panstruga 2011).  

 

2.2. Exocytóza a její úloha v obraně rostlin 
 

Eukaryotické buňky obsahují tzv. endomembránový systém, soustavu vnitřních 

kompartmentů prostorově od sebe oddělených membránou. Tato membránová soustava se 

skládá z kompartmentů, jako jsou endoplasmatické retikulum (ER), Golgiho aparát, TNG 

(trans-Golgi network), endosomy, PVC (prevacuolar compartment), vakuoly, peroxisomy 

(Richter et al. 2009). Každý z těchto kompartmentů je charakterizována složením své 

membrány a vnitřním prostředím, pH, a plní specifickou funkci v systému. Ke komunikaci 

mezi kompartmenty a toku látek je využíváno transportních membránových váčků, které se 

pohybují pomocí cytoskeletálních motorů po cytoskeletu. Váčky se tvoří na donorové 

membráně za spolupráce mnoha proteinů, jako jsou malé GTPasy, adaptorové proteiny, 

obalové proteiny a dynaminy. Váčky jsou poté přijímány na své cílové membráně, pokud je 

touto membránou PM, hovoříme o exocytóze (Novick et al. 2006). Hlavním donorem 
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exocytotických váčků je u rostlin dynamický kompartment TNG, který může sloužit jako 

časný a pravděpodobně také recyklační endosom, donor váčků pro více kompartmentů (Viotti 

et al. 2010). Splývání váčků s PM je koordinováno proteiny z rodiny RAB GTPas (Nielsen et 

al. 2008). Mechanismus exocytózy je dělen do třech po sobě následujících kroků, které se liší 

vzdáleností váčku od PM (Novick et al. 2006). První fáze tzv. tethering, nebo poutání váčku 

do místa exocytózy, nastává ve vzdálenosti větší, než je poloměr váčku. Poutání váčku se 

účastní poutací komplexy (tethering complexes), pro každou cestu membránového systému 

existuje jiný poutací komplex. Na vzdálenost menší než je poloměr váčku nastává druhá fáze 

ukotvení (docking) váčku k membráně. Kotvení zprostředkovávají SNARE proteiny, které 

tvorbou komplexu umožní posun do třetí a poslední fáze, tedy splývání membrán, exocytózy 

váčku (Obr. 4, Orlando and Guo 2009).  

Exocytóza je významná pro běžný růst, vývoj a dělení buněk. Nezastupitelnou úlohu 

hraje polarizovaná exocytóza v morfogenezi a signalizačních procesech jako i komunikaci 

s prostředím (Žárský et al. 2009). V reakci na útok patogenu je třeba určit nově místo na PM 

pro příjem váčků, tedy vlastnosti a složení membrány, přeorganizovat cytoskelet a změnit 

směr transportu váčků, případně změnit jejich obsah a jadernou expresi tak, aby byly obranné 

molekuly a stavební komponenty BS deponovány do místa, kudy se patogen snaží proniknout 

do buňky. 
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Obrázek 4. Průběh exocytózy váčku. Ve fázi 1 putuje váček po aktinovém 

cytoskeletu za spolupráce molekulárního motoru myosinu. Po té, co je rozeznáno 

místo přijetí váčku na PM, signalizační doména, dochází k poutání váčku 

prostřednictvím exocystu. Následuje fáze 3, kotvení váčku, skládání terciárního 

SNARE komplexu a posun do fáze 4, splývání membrán a uvolnění obsahu váčku 

vně buňky (upraveno podle Orlando and Guo 2009).  

 

2.2.1. RAB a RHO/ROP GTPasy 
 

RAB GTPasy patří do rodiny malých GTP vazebných proteinů, stejně jako RHO/ROP, 

RAS, RAN a ARF GTPasy (Kahn et al. 1992). Tyto proteiny interagují se svými 

efektorovými proteiny, různého druhu a řídí váčkový transport. Obecně působí malé GTPasy 

na své vazebné proteiny změnou konformace, která nastává při přeměně z GDP vázaného 

stavu na GTP vazebný. Každá GTPasa prochází cyklem, při kterém se mění její aktivita, 

konformace a lokalizace. Proteiny GEF (guanine nucleotide exchange factor) katalyzují 

vazbu GTPas ke GTP, GTPasa s navázaným GTP se stává aktivní a váže se k membráně. 

Opačnou funkci tedy hydrolýzu GTP a deaktivaci GTPasy mají proteiny GAP (GTPase 

activating protein). Činností GAP je GTPasa uvolněna z membrány do cytoplasmy. Tento 

cyklus je dále regulován proteiny GDI (GDP-dissociation inhibitors protein), které brání 
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disociaci nukleotidu (Yang 2002). RAB GTPasy jsou u Arabidopsis největší genovou rodinou 

malých GTPas, kódující 57 isoforem (Vernoud 2003). Kontrolují pohyb a identitu 

membránového systému. Jsou specificky asociované s každou organelou a váčky a slouží jako 

molekulární značky jednotlivých kompartmentů.  

Hypoteticky by mohly právě RAB GTPasy společně s PM lokalizovanými SNARE 

určovat identitu membrán. Pro polarizovanou sekreci je významná podrodina u Arabidopsis 

značená AtRAB-E (Sec4 u kvasinky, Rab8 u savců) a podrodina AtRAB-A (Ypt31/32 u 

kvasinky, Rab11 u savců), které regulují sekreci z TGN (Zheng et al. 2005, Preuss et al. 

2006). K efektorovým proteinům RAB GTPas patří poutací (tethering) proteiny. Bylo 

prokázáno, že podjednotka exocystu Sec15 interaguje s RAB GTPasou Sec4/Rab8 u kvasinek 

i savců a interakce je pravděpodobně konzervována v rámci říše Metazoa (Guo et al. 1999b, 

Zhang et al. 2004, Gabernet-Castello et al. 2011). Přímo interaguje Sec15 také s GEF 

faktorem Sec4, Sec2, děje se tak na membráně váčku, ale efektorem Rab11 je membránová 

PI4 kinasa, která generuje PtdIns(4)P (phosphatidylinositol 4-phosphate), hojný na TGN 

a PM. Přítomnost kinasy na membráně pomáhá lokalizaci RAB GTPasy (de Graaf et al., 

2004). U rostlin tento vliv nebyl pozorován, místo toho AtRAB-E zřejmě interaguje 

s PIP5K2, lokalizovanou na TGN a PM. PIP5K2 produkuje PtdIns(4,5)P2 

(phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate), který by tak mohl určovat místo pro příjem váčku na 

PM (Camacho et al. 2009). Úloha RAB GTPas v obraně rostlin, zatím nebyla příliš objasněna.  

RHO/ROP (Rho of plants) GTPasy kontrolují dynamiku skládání aktinového 

cytoskeletu (např. Craddock et al., 2012). Mezi efektorové proteiny RHO GTPas patří také 

poutací komplexy (Tapon and Hall 1997). Kvasinkové Rho1 a Cdc42 GTPasy přímo 

interagují s podjednotkou exocystu Sec3 a usnadňují tak polarizovanou sekreci (Guo and 

Novick 2001, Zhang et al. 2001). Z několika skupin monomerních RHO GTPas je ROP 

rodina jedinou přítomnou u rostlin (Yang 2002). ROP GTPasy se také u rostlin účastní na 

polarizované exocytóze, jak bylo pozorováno na příkladu u pylových láček a kořenových 

vlásků (Li et al. 1999, Jones et al. 2002). Popsaným efektorem ROP GTPas je také rostlinný 

exocyst, avšak interakce mezi Rop a Sec3 není přímá jako u kvasinek, ale je zprostředkována 

přes ICR1 protein (Lavy et al. 2007).  

GTPasy pravděpodobně ovlivňují skládání exocystu a mohou participovat na aktivaci 

membránových domén pro polarizovanou exocytózu (Žárský et al. 2009).  
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2.2.2. Komplex exocyst  
 

Exocyst je hetero-oligomerický komplex, konzervovaný v rámci eukaryot, který se 

skládá z osmi podjednotek SEC3, SEC5, SEC6, SEC8, SEC10, SEC15, EXO70 a EXO84 

(TerBush et al. 1996, Hsu et al. 1998, Guo et al. 1999a). Poprvé byl popsán u kvasinek, jako 

efektor RAB GTPasy Sec4 (TerBush et al. 1996). Na kvasinkovém modelu bylo také 

prokázáno, že celý komplex je zapojen do polarizace exocytózy v čase i prostoru (Grote et al. 

2000, Guo et al. 2001). Mechanismus poutání váčku k membráně, nebyl zatím zcela objasněn 

(Heider and Munson 2012). Předpokládá se, že část komplexu se skládá a je aktivována 

prostřednictvím RAB GTPas na membráně váčku a následně interaguje s podjednotkami 

asociovanými s PM, tzv. landmarky (Boyd et al. 2004, Novick et al. 2006). Landmarky jsou 

pravděpodobně u kvasinek podjednotky Sec3p a Exo70p, jejichž interakce s PM je nezbytná 

pro funkci celého komplexu (He et al. 2007, He and Guo 2009). Není ale vyloučeno, že 

ačkoliv se jedná o evolučně konzervovaný komplex, mechanismus jeho skládání se liší u 

různých organismů. To podporuje i počet a zastoupení jednotlivých podjednotek v různých 

organismech (Koumandou et al. 2007).  

Krok poutání váčku předchází fúzi membrán řízené SNARE, proto byl vysloven 

předpoklad., že oba komplexy spolupracují či přímo interagují. Přímá interakce SNARE 

proteinu byla opravdu prokázána u kvasinek, kdy Sec9p Qa-SNARE vázal podjednotku 

exocystu  Sec6p (Sivaram et al. 2005). Recentně bylo ukázáno, že Sec6p přímo interaguje 

s homologem synaptobrevinu Snc2p (Shen et al. 2013). U rostlin byla popsána přímá 

interakce podjednotky EXO70B2 s proteinem SNAP33 (Pečenková et al. 2011, viz. níže). 

V genomu rostlin je zastoupeno všech 8 podjednotek komplexu, ale v porovnání 

s živočišnými buňkami, došlo k navýšení počtu forem genů pro některé podjednotky (Eliáš et 

al. 2003). Obzvláště početná je genová rodina EXO70, která u Arabidopsis čítá 23 paralogů 

(Eliáš et al. 2003, Synek et al. 2006). Mutanti v genech kódujících podjednotky rostlinného 

exocystu vykazují defekty růstu stonku, postranních kořenů, kořenových vlásků, pylových 

láček, dělení buněk či tvorby semenných obalů (Cole et al. 2005, Synek et al. 2006, Hála et al. 

2008, Kulich et al. 2010, Fendrych et al. 2010). Rostlinný exocyst je zapojen do morfogeneze 

a buněčné polarity (Žárský et al. 2009, Janková-Drdová et al. 2012).  

Nedávno byla popsána role komplexu exocyst při obraně rostlin (Pečenková et al. 

2011, Ostertag et al. 2013, Giraldo et al. 2013). Výsadní úlohu hrají dva paralogy z genové 
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rodiny EXO70, EXO70B2 a EXO70H1. Multiplikace genové rodiny často znamená funkční 

specializaci, ale i redundanci jejich členů. Byla prokázána interakce EXO70B2 a EXO70H1 

s ostatními podjednotkami komplexu, ale navíc s proteinem účastnícím se tvorby SNARE 

komplexu, SNAP33 (Pečenková et al. 2011). Dále byla zaznamenána zvýšená transkripce 

obou genů EXO70B2, EXO70H1 po ošetření izolovanými bakteriálními elicitory flg22 a elf18 

(data z databáze Genvestigator, Pečenková et al. 2011). Mutant exo70B2 je za normálních 

podmínek nerozeznatelný od Wt. V interakci s biotrofní bakterií Ps. pv. maculicola byl 

exo70B2 vyhodnocen jako citlivý. Podrobení nákaze sporami Bgh u exo70B2 ukázalo také 

změnu v citlivosti a to defekt v tvorbě obranné papily. Papily se tvořili ve stejné míře jako u 

Wt, ale docházelo u nich k akumulaci váčků, tzv. vezikulární haló (Pečenková et al. 2011). 

Exocyst je tedy pravděpodobně zapojen v sekreční dráze pre-invazivní obrany rostlin PTI. 

Bylo popsáno, že EXO70B2 je substrátem pro ubiquitinligasu PUB22. PUB22 ve spolupráci 

s PUB23 a PUB24 negativně reguluje PTI dráhu. EXO70B2 je označen ubiquitinem 

a degradován na 26S proteasomu, což může sloužit k oslabení sekrece do specifických míst 

PM (Stegmann et al. 2012). Tato negativní regulace PTI obrany může fungovat jako záruka, 

že nedojde k nadmírné aktivaci sekrece spojené s obranou a vyčerpání energetických rezerv 

buňky. Objev řízené degradace specifické podjednotky exocystu podporuje mimo jiné 

hypotézu, že existuje více exocyst komplexů v buňce, které mohou být funkčně 

specializovány dle přítomné EXO70.  

 

2.2.3. SNARE komplex  
 

SNARE proteiny se podílí na tvorbě tzv. ternárního komplexu zprostředkovávajícího 

fúzi váčků s cílovou membránou (Sollner et al. 1993a, Lin and Scheller 1997). Komplex je 

evolučně konzervovaný a skládá se ze třech typů SNARE proteinů, Qa-SNARE 

(charakteristická pozice glutaminu v sekvenci, nebo také t-SNARE, target), Qbc-SNARE a R-

SNARE (charakteristická pozice argininu v sekvenci, nebo také v-SNARE, vesicle, Fasshauer 

et al. 1998). SNARE proteiny jsou určeny přítomností SNARE domény (coiled-coil motif), 

která umožňuje samovolné skládání bílkovin do komplexu (Lin and Scheller 1997). SNARE 

spolu vytváří čtyřnásobný helix, který se stáčí a fyzicky k sobě přibližuje dvě membrány 

natolik, že dochází k jejich splývání (Sörensen et al. 2006). Komplex je sám o sobě 

dostatečný k fúzi membrán, jak bylo zjištěno v in vitro podmínkách. Na základě studia 

genetické různorodosti SNARE proteinů, byla dlouho přijímána hypotéza, že právě SNARE 
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jsou zodpovědní za specifitu fúze membrán (Sollner et al. 1993b). Bylo však ukázáno, že, 

ačkoliv je in vivo lokalizace typů SNARE určující pro dané membrány, v in vitro podmínkách 

se chovají SNARE promiskuitně (Scales et al. 2000). Specifitu a místo fúze tedy budou 

charakterizovat i jiné molekuly. V buňkách se nachází řada proteinů, které regulují aktivitu 

SNARE proteinů a skládání komplexu v prostoru i čase. Zásadní úlohu v regulaci SNARE 

hrají RAB GTPasy, NSF proteiny (N-ethylmaleimide-sensitive factor), SM proteiny 

(Sec1/Munc18 like proteins), poutací komplexy, membránové lipidy a cytoskelet.  

Skládání SNARE komplexu ovlivňují přímou interakcí SM proteiny (Novick et al. 

1980, Pevsner et al. 1994, Hashizume et al. 2009). Byly popsány čtyři základní druhy SM 

proteinů interagujících s různými typy SNARE komplexů, Sec1/Munc18, Sly1, Vps33 

a Vps45 (Koumandou et al. 2007) Vzájemné působení obou typů proteinů bylo ukázáno na 

modelové interakci savčího Qa-SNARE syntaxinu 1A a Munc18 SM proteinu (Pertsinidis et 

al. 2013). Skupina Qa-SNARE zahrnuje integrální membránové proteiny, charakteristické pro 

cílovou membránu (Fasshauer et al. 1998). Struktura Qa-SNARE byla popsána na modelu 

savčího syntaxinu 1A, který je složen ze tří domén, postupně od C konce k N konci proteinu 

tj. integrální membránová doména, SNARE formující H3 doména a regulační Habc doména. 

Syntaxin 1A tvoří dvě základní konformace, otevřenou a zavřenou (Jahn and Scheller 2006). 

Ukázalo se, že Munc18 je schopen vázat syntaxin 1A jak v otevřené konformaci, kdy domény 

H3 a Habc nejsou v kontaktu, tak i v konformaci zavřené. Ovšem pouze v otevřené 

konformaci je syntaxin ve stavu, kdy se vytváří SNARE ternární komplex a SM může působit 

aktivačně. Naopak zavřená konformace pravděpodobně brání tvorbě ternárního komplexu, 

tedy fúzi membrán (Shen et al. 2007, Burkhardt et al. 2008, Hu et al. 2011).  

 SM proteiny jsou děleny do dvou skupin na základě interakce se SNARE. Proteiny 

první skupiny jsou schopné přímo interagovat s N-koncovou doménou SNARE: Sly1, Munc 

18, Vps45. Členové druhé skupiny nejsou schopni této přímé interakce: Sec1 a Vps33 

(Lobingier and Merz 2012). K asociaci se SNARE komplexem vyžadují další proteiny Sec1 

a Vps33. Vps33, který je nezbytný pro transport do vakuol, vyžaduje k interakci se SNARE 

podjednotky poutacího HOPS komplexu, jehož je součástí (Sato et al. 2000, Baker et al. 

2013). Podobně funguje Sec1, u kterého byla prokázána interakce s podjednotkou Sec6 

komplexu exocyst (Morgera et al. 2012). Autoři spekulují o tom, že Sec6 vazbou Sec1 

podporuje SNARE otevřenou konformaci. Rostlinný homolog Sec1 KEULE by mohl hrát 

stejnou úlohu. Bylo ukázáno, že KEULE interaguje s AtSEC6, nikoliv však s ostatními 

podjednotkami komplexu (Karnik et al. 2013). Obecným fenoménem by tak mohla být 
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regulace SNARE zprostředkované fúze přes SM interakční partnery, v případě exocytózy tedy 

regulace komplexem exocyst. 

U rostlin jsou homology syntaxinu 1A souhrně označovány SYP1 (syntaxin of plants). 

SNARE komplex podílející se na konstitutivní exocytóze v rostlinných buňkách se skládá 

z proteinů Qa-SNARE SYP121, Qbc-SNARE SNAP33 a R-SNARE VAMP721/722. Tento 

komplex je zapojen do sekretorické dráhy pre-invazivní obrany rostlin (Hunphry et al. 2010). 

SYP121 je součástí rostlinné imunity specificky namířené vůči houbám ze skupiny padlí 

(Collins et al. 2003, Kwon et al. 2008). Naproti tomu SNAP33 a VAMP722/721 jsou 

pravděpodobně komponenty zapojené do imunitních drah i proti jiným organismům a do 

sekrece obecně (Kwon et al. 2008). Specializace sekrece se u složek SNARE komplexu 

opravdu projevuje především u rodiny Qa-SNARE než R-SNARE či Qbc-SNARE. Rodina 

SYP1 je nejpočetnější z rostlinných SNARE, například u Arabidopsis bylo popsáno 9 SYP1, 

u rýže (Oriza sativa) 7, u topolu (Populus trichocarpa) dokonce 11 (Uemura et al. 2004, 

Lipka et al. 2007). Právě Qa-SNARE by mohl charakterizovat obrannou sekreční dráhu 

namířenou proti určité skupině patogenů, jak ukazují výzkumy u SYP121 namířeného proti 

padlí nebo u SYP132, který se účastní obranné sekrece proti bakteriím (Kalde et al. 2007, 

Kwon et al. 2008, Meyer et al. 2009).  

Jak bylo řečeno výše, na určení specifity sekrece se ale SNARE nepodílejí sami. Je 

pozoruhodné, že ačkoliv SM proteinů mají rostliny podobné množství jako živočichové, 

rodina podjednotek komplexu exocyst a rodina SYP1 je u nich výrazně multiplikována. Pro 

pochopení fungování polarizované exocytózy bude proto zásadní ověřit vzájemné vztahy 

těchto tří hráčů.   
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3. Metody 
 

3.1. Rostlinný materiál a kultivační podmínky 
 

Semena Arabidopsis pro in vitro kultivaci byla povrchově sterilizována. Sterilizace 

probíhala ve třech krocích, v prvním byla semena ošetřena 70% etanolem (3 min), v druhém 

10% Savem (10 min) za důkladného třepání a ve třetím kroku byla 3x promyta sterilní 

destilovanou vodou. Pro dosažení synchronizace klíčení byla semena ponechána v chladu 

(4 °C) po dobu 2-4 dní. Po té byla semena vyseta na plotny obsahující kultivační medium ½ 

MS (Murashige-Skoog, Duchefa) s 0,8% (w/v) agarem nebo u vertikálních ploten 1,6% (w/v) 

agarem a 1% (w/v) sacharosou, pH 5,8, případně s příslušnými antibiotiky. Bylo-li potřeba 

dopěstovat starší rostliny, byly semenáčky po pěti dnech přesazeny do sterilní půdy a 

kultivovány v podmínkách dlouhého dne (23 °C/16 hod světlo/ 8 hodin tma/ 150 mmol osvit) 

nebo krátkého dne pro potřeby testů s patogeny (20 °C/10 hod světlo/14 hod tma/ 100 mmol). 

 Mutant s bodovou mutací (substituce) pen1-1 (At3g11820, SYP121, dále jen syp121) 

byl laskavě poskytnut prof. Paulem Schulze-Lefertem (MPI, Köln am Rhein, Německo). 

Mutant byl identifikován pomocí PCR (polymerase chain reaction) a specifických primerů.  

 Inzerční T-DNA mutant exo70b2-2 (dále jen exo70B2) SAIL_339-D07 (At1g07000, 

Exo70B2) byl získán z komerčně dostupné kolekce NASC (Syngenta Arabidopsis Insertion 

Library, SALK institut, Pečenková et al. 2011). Mutant byl charakterizován pomocí PCR 

a specifických primerů.  

 Reportérové linie GFP::SYP121 byla již dříve posktynuta Dr. Farhah Assaad 

a 35S::GFP::EXO70B2 byla dostupná ze sbírek Laboratoře buněčné biologie (ÚEB AV ČR).  

 

3.2. Křížení 
 

Charakterizované (tj. genotypované) rostliny Arabidopsis staré 6 týdnů byly kříženy 

pod binolupou, která usnadnila manipulaci s poupaty (zvětšní 10x). Na mateřské rostlině byl 

ponechán jeden stonek nesoucí květenství, z něj byly odstraněny nasazené šešule, otevřené 

květy i nejmladší poupata. Zbylá 2-3 neotevřená poupata byla zbavena květních obalů 

a prašníků, aniž by došlo k poškození pestíku. Pinzeta byla mezi manipulací s rostlinami 

různých genotypů sterilizována 70% etanolem. Z vybrané otcovské rostliny byl utržen 

otevřený květ a přenesen pyl na bliznu rostliny mateřské. Opylené blizny byly obaleny 
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potravinářskou folií a označeny. Po dvou dnech byl obal odstraněn a po dozrání šešule byla 

semena sklizena a v suchu uschována pro další propagaci.  

 

3.3. Izolace rostlinné DNA  
  

DNA byla izolována převážně z listů (terčík o průměru 6 mm) 3 týdenních rostlin. 

Genomická DNA byla získána komerčně dostupnou metodou využívající DNazol Reagent kit 

(GibcoBRL, Invitrogen). Takto izolovaná DNA byla použita pro genotypování pomocí PCR.  

 

3.4. Izolace rostlinné RNA 
 

 RNA byla extrahovaná ze 4 týdenních rostlin kultivovaných v podmínkách krátkého 

dne. Z rostlin byly odstraněny listy a ty byly rozdrceny pomocí tekutého dusíku ve sterilní 

třecí misce. Do 2 ml předem zvážené a vychlazené zkumavky byl navážen rostlinný materiál, 

navážka byla 120 mg. Pro extrakci byl použit komerčně dostupný RNeasy plant mini kit od 

firmy Qiagen a jí doporučený postup. Množství a kvalita RNA byla stanovena 

spektrofotometricky (na přístroji NanoDrop).  

 

3.5. PCR pro genotypovou analýzu mutantů, RT-PCR a sqPCR 
 

Pro identifikaci dvojitého mutanta syp121/exo70B2 byly připraveny 3 samostatné PCR 

reakce. Optimalizovaný program PCR (na přístroji Biometra T-Personal) byl tvořen 30 cykly 

za podmínek 95 °C po 30 s denaturační fáze, 60 °C (dle teploty tání primerů) po 30 

s reasociační fáze a 72 °C po 60 s (dle velikosti produktu) elongační fáze, standardně bylo 

zadáno 30 cyklů. PCR byla zahájena 2 min trvající denaturací a ukončena 10 min závěrečnou 

syntézou. Reakce byla zastavena ochlazením na 4 °C. PCR produkty byly analyzovány 

pomocí agarosové elektroforézy. Pro přípravu gelu byla použita 1% agarosa, rozvařená v TBE 

(trisborátový, 1x koncentrovaný) pufru. DNA byla barvena 6x koncentrovanou nanášecí 

barvou (loading dye). Ethidium bromid byl přidán do gelu těsně před nalitím (ředěný 

10 000krát). Produkty na gelu byly pozorovány a vyfoceny pomocí UV transluminátoru 

a vestavěné kamery.  

 Primery B2f, B2r pro genotypování Wt produktu a primery B2f, LB3 pro zjištění 

inzerce u mutanta exo70B2-2 byly získány ze sbírek Laboratoře buněčné biologie (Tab. 1, 
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ÚEB AV ČR, Pečenková). Primery CAPSf, CAPSr (Tab. 1) pro charakterizaci substituce 

v genu SYP121 byly navrženy dle publikované práce (Assaad et al. 2004). Pro zjištění 

přítomnosti substituce v genu pro SYP121, byla polovina PCR produktu štěpena enzymem 

MluI (37 °C/3 hod, Collins et al. 2003). Restrikční směs byla nanesena na gel (2% agarosa) 

vedle směsi neštěpené.  

Tabulka 1. Sekvence a teploty tání (Tm) primerů použitých pro genotypování.  

 

3.5.1 Reverzní transkripce pomocí PCR (RT-PCR)  
 

 RT-PCR byla provedena na přístroji Biometra pomocí kitu Transcription high fidelity 

cDNA  synthesis od firmy Roche. Pro přepis byl použit oligodT primer. Výsledná cDNA, 

DNA neobsahující introny, byla využita pro sq-PCR a pro namnožení inzertů pro klonování.  

 

3.5.2 Semikvantitativní PCR (sq-PCR) 
 

Sq-PCR byla provedena bezprostředně po přepsání cDNA z mRNA. Sekvence 

použitých primerů je zaznamenána v tabulce 2. Program byl nastaven na 26 opakování. 

Produkty byly naneseny na gel (2% agarosy) a po elektroforetickém rozdělení byl gel snímán 

pomocí kamery na UV transluminátoru.  

  

Název Sekvence Tm (°C) 

Caps F CAACGAAACACTCTCTTCATGTCACGC 58  

Caps R CATCAATTTCTTCCTGAGAC 58 

B2 F CGTGATCCGTCTTTGTGTTTC 60 

B2 R ACGCCTCCCATTAATCTCCG 60 

LB3 R CATCTGAATTTCATAACCAATCTCG 60 
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Název Sekvence Tm (°C) 

qUBQ10 F GGCCTTGTATAATCCCTGATGAATAAG 60 

qUBQ10 R AAAGAGATAACAGGAACGGAAACATAGT 60 

qPR1 F CCCACAAGATTATCTAAGGGTTCAC 60 

qPR1 R CCCTCTCGTCCCACTGCAT 60 

Tabulka 2. Sekvence a teplota tání (Tm) primerů použitých pro sq-PCR. Pro zjištění 

transkripce genu PR1 byl použit pár primerů qPR1 F a qPR1 R (Pečenková nepublikovaná 

data). Jako kontrola posloužila transkripce genu UBQ10 (ubiquitin), zjištěná párem primerů 

qUBQ10 F a qUBQ10 R (Czechowski et al. 2005).  

 

3.6. Transformace mutanta pen1-1 konstruktem35S:GFP::EXO70B2 pomocí 

Agrobacterium  
 

 Kvetoucí rostliny pen1-1 byly transformovány pomocí transgenní bakterie 

Agrobacterium tumefaciens, obsahující vektor, který nesl gen pro fúzní protein 

GFP::EXO70B2 pod 35S promotorem. Bakterie byly získány ze sbírek Laboratoře buněčné 

biologie, ÚEB AV ČR (Pečenková et al. 2011).  

Bakteriální kultura byla připravena z jedné kolonie napěstované přes noc (28 °C, 

třepání 200 rpm) ve sterilním LB (lysogeny broth) mediu obsahujícím antibiotika rifampicin 

(25 µg/ml), gentamicin (25 µg/ml) a hygromycin (50 µg/ml). Po dosažení optické hodnoty 

OD = 1,0 (λ = 600 nm) byla kultura stočena na centrifuze (23 °C, 20 min, 4500x g). Peleta 

byla rozpuštěna v roztoku 20% sacharosy, který obsahoval 0,05% detergent Sylvet L-77. Po 

transformaci byly použity rostilny pěstované 6 týdnů za dlouhého dne. Z rostlin byly nůžkami 

odstraněny šešule a květy, na stoncích byla ponechána jen mladá poupata. Ta byla namočena 

do roztoku bakterií a po dvou minutách vyjmuta. Poupata byla zabalena do potravinářské folie 

a celé rostliny byly 24 hodin kultivovány ve tmě při pokojové teplotě. Následně byla z rostlin 

odstraněna folie a rostliny byly přeneseny do podmínek dlouhého dne a dopěstována semena. 

Sterilní semena rostlin po transformaci byla vyseta na ½ MS medium obsahující hygromycin 

(25 µg/ml),  jako selekční činidlo, a claforan (100 µg/ml), který zabíjí přeživší 
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Agrobacterium. Po týdenní kultivaci byly přesazeny rezistentní semenáčky (zelené) do půdy a 

dopěstovány.  

3.7. Klonování fragmentu SYP121 do vektoru pGBKT7 a pGADT7 
 

Byly navrženy primery, které obsahovaly restrikční místa vhodná pro klonování do 

obou vektorů (Obr. 5). Pomocí primerů byl z cDNA namnožen pouze úsek SYP121 metodou 

PCR a protokolu přiloženém ke kitu High Fidelity Phusion Polymerase od firmy New Egland 

Biolabs. PCR směs byla přečištěna dle protokolu PCR purification kitu od firmy Qiagen. 

Získaný inzert byl ošetřen restriktasami EcoRI a SalI, stejně jako DNA vektoru (R pufr, 

4 hod, 37 °C). Restrikční reakce byla ověřena na 0,8% agarosovém gelu. Z gelu byly 

naštěpené fragmenty vyříznuty skalpelem, zváženy a přečištěny pomocí Gel Extraction kitu 

od firmy Qiagen. Inzert byl následně vložen do vektorů pGBKAT7 a pGADT7 pomocí T4 

DNA ligasy. Ligační reakce běžela přec noc při 16 °C. Připravený konstrukt byl vnesen do 

kompetentních buněk bakteriálního kmene XL1-Blue pomocí elektroporace při 1700V (1mm 

kyvety, puls 4-5 ms, Eppendorf electroporator 2510). Po vystavení pulsu byly bakterie 

kultivovány 1 hod za stálého třepání (LB medium, 120 rpm, 37 °C). Bakterie byly vysety na 

Petriho misky s tuhým  LB mediem a příslušným antibiotikem, bakterie nesoucí pGADT7 

vektor na misky s ampicilinem (50 µg/ml) a nesoucí pGBKT7 na misky s kanamycinem (50 

µg/ml). Misky byly ponechány v klimaboxu (37 °C) přes noc. Narostlé kolonie byly 

přeneseny ke kultivaci v tekutém LB mediu obsahujícím stejné antibiotikum. Z kultury byly 

izolovány plasmidy pomocí High pure plasmid isolation kitu od firmy Roche. Kvalita 

a kvantita DNA byla ověřena opět na 1% agarosovém gelu. Správnost klonování byla dále 

ověřena pomocí restrikční reakce a PCR. Sekvenováním byla ověřena správnost vloženého 

inzertu. Bakterie nesoucí vektor byly přeočkovány na misky s LB a příslušným antibiotikem 

a udržovány v chladu (4 °C). 
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Obrázek 5. Popis primerů použitých pro klonování a schéma inzertu 

amplifikovaného pomocí nich. V horní části obrázku je zobrazeno schéma 

proteinu SYP121 (upraveno podle Grefen etl al. 2010) a popis jeho domén: N (N-

koncová doména), H (Habc 3 α helixy), Qa (SNARE doména vázající se k R-

SNARE) a C (C-koncový α helix tvořící transmemnránovou doménu TM). Čísla u 

schématu proteinu uvádějí počet aminokyselin. Šipkami jsou na schématu 

znázorněna místa, odkud byl amplifikován inzert pomocí primerů, které jsou 

uvedeny ve spodní části obrázku.  

 

3.8. Kvasinkový dvouhybridní test 
   

Pro testování interakce dvou proteinů in vitro lze mimo jiné využít kvasinkový 

dvouhybridní systém. Ten vyžaduje zaklonování dvou možných interakčních partnerů do 

vektorů pGBKT7 nebo pGADT7. Vektor pGBKT7 nese gen pro DNA vazebnou doménu 

(binding domain BD) GAL4 transkripčního faktoru. Zatímco vektor pGADT7 obsahuje gen 

pro aktivační doménu (activation domain AD) GAL4. Po zaklonování do vektorů dojde 

k translační fúzi konstruktu s jednou doménou GAL4. V případě, že spolu proteiny zájmu 

interagují, dojde k obnovení funkce GAL4 TF a přepisu markerového genu. Takovým genem 

je zpravidla gen pro syntézu jedné z esenciálních aminokyselin, např. histidinu HIS3 (shrnuto 

v Gietz et al. 1997).  
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Přečištěné plasmidy byly vneseny do kvasinek (kmen AH109) pomocí teplotního šoku 

(Yeast Protocol Handbook, firma Clontech). Vektor pGAD obsahuje gen LEU2 pro syntézu 

leucinu. Zatímco vektor pGBKT7 nese gen TRP1 pro syntézu tryptofanu. Na miskách s SD 

(yeast minimal media—SD base) tuhým mediem bez leucinu a tryptofanu (-Trp-Leu) pak 

narostly jen kolonie, u nichž se transformace oběma plasmidy zdařila. Kolonie z misek – 

LEU-TRP byly rozpuštěny ve sterilní destilované vodě. Pomocí spektrofotometru bylo 

ověřeno a stanoveno OD (0,05). Z připravené suspenze byla vytvořena ředící řada pro 

testování interakce a z každého ředění byl nakapán vzorek na misky s SD mediem bez bez 

leucinu, adeninu, histidinu, adeninu (- LEU-TRP-HIS-ADE).  

 

3.9. Ko-imunoprecipitace 
 

Touto metodou byl přečištěn rostlinný proteinový extrakt díky vazbě na komerčně 

zakoupenou matrici nesoucí protilátky proti GFP. Protilátky proti GFP proteinu nesou 

magnetické kuličky, ty jsou obsaženy v izolačním kitu µMACS GFP Tagged Protein 

Isolation od firmy Miltenyi Biotec. Vstupním materiálem pro izolaci proteinů byly 5 denní 

rostlinné semenáčky exprimující GFP, které rostly za sterilních podmínek. Semenáčky byly 

homogenizovány ve třecí misce pomocí tekutého dusíku. Získaný materiál byl zvážen 

v předem zvážené a vychlazené zkumavce (100 mg). Ke každému vzorku byl přidán Sec6/8 

pufr (pH 6,8: HEPES 1,194 g, NaCl 2,192 g, EDTA 0,095 g, DTT 0,039 g, 1,2 ml Tween, 

destilovaná voda do 250 ml) a směs inhibitorů proteas (Protease Inhibitor Coctails, ředěný 

2000krát, Sigma Aldrich). Vzorky byly ponechány 30 min na ledě. Poté byly vzorky stočeny 

(4 °C, 10 000 x g, 10 min) a supernatant byl použit pro izolaci pomocí kitu, zobrazeno na 

schématu (Obr. 6). Získaný proteinový eluát byl použit pro SDS-PAGE a Western blot. 
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Obrázek 6. Schéma postupu izolace proteinů pomocí ko-imunoprecipitačního kitu 

(Miltenyi Biotec).  
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3.9.1. Elektroforéza v polyakrylamidovém gelu za denaturujících podmínek (SDS-
PAGE) 
 

Pro SDS-PAGE byly vzorky, které neobsahovaly eluční pufr, povařeny (3 min) s 6krát 

koncentrovaným Laemliho pufrem. Diskontinuální SDS-PAGE byla provedena v Tris-

glycinovém pufru s SDS na 5% zaostřovacím gelu a následně v 10% separačním gelu. 

Separace probíhala při pokojové teplotě a napětí 150 V.  

 

3.9.2. Western blot 
 

Bílkoviny separované SDS-PAGE byly elektroforeticky přeneseny 

z polyakrylamidového gelu na nitrocelulosovou membránu při 72 mA (5 mA/cm2 membrány) 

po dobu 1 hodiny. Membrána s proteiny byla poté použita pro imunochemickou detekci 

(Western blot) proteinů pomocí polyklonálních protilátek (primární) proti podjednotkám 

exocystu anti-EXO70A1 (ředěna 1500krát, myší, Biopharm), anti-SEC6 (2000krát, králičí, 

Agrisera), anti-SEC3 (1500krát, myší, Agrisera) a anti-GFP (1000krát, myší, Roche). Jako 

druhá (sekundární) protilátka byla použita biotinylovaná kozí protilátka (10 000krát, Sigma). 

Detekce protilátek byla provedena pomocí křenové peroxidasy, která byla konjugována se 

sekundární protilátkou (Promega) a dle protokolu přiloženém ke kitu Amersham ECL Plus 

Western Blotting Detection Reagents od firmy GE Healthcare.  

 

3.10. Extrakce a purifikace rostlinných fytohormonů pro analýzu HPLC/MS 
  

Pro izolaci fytohormonů byly použity komerčně dostupné kolony od firmy Oasis MCX 

extraction cartridge. Jako vstupní materiál byly použity listy 4 týdenních rostlin, které byly 

homogenizovány v třecí misce pomocí tekutého dusíku a zváženy (navážka ~ 100 mg). Ke 

každému vzorku bylo přidáno extrakční činidlo (pB, -20 °C, 500 µl) a inertní standardy, 

vzorky pak byly zmrazeny (-20 °C, 30 min). Vzorky byly stočeny na centrifuze (20000 x g, 

4 °C, 20 min). Supernatant byl odstraněn a extrakce provedena ještě jednou. Vychlazený 

supernatant (-80 °C) byl odpařen pomocí vakuové odparky Speed Vac při 40 °C. Vysušený 

zbytek vzorku byl rozpuštěn v 1M HCOOH (500 µl) a nanesen na MCX kolonky promyté 

1x MeOH (1 ml) a 1M HCOOH (1 ml). Následně byly kolonky se vzorkem promyty 

destilovanou vodou (250 µl). Fytohormony byly z kolonek uvolněny 100% MeOH (500 µl), 

první frakce. Frakce byla opět odpařena do sucha na odparce. Před LC/MS analýzou byly 
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vysušené frakce rozpuštěny v 15% ACN, zmraženy a roztaveny, stočeny (20000 x g, 4 °C, 20 

min) a supernatant byl přenesen do AS lahviček. MS analýza byla provedena na odborném 

analytickém pracovišti (Laboratoř hormonálních regulací, Ing. Petre Dobrev, CSc.). Získaná 

data byla zpracována pomocí programu Microsoft Office Excel.  

 

3.11. Test sensitivity Arabidopsis na bakterii Pseudomonas syringae pv. 
maculicola 
 

Pro test byly použity rostliny 4 týdny staré, pěstované v podmínkách krátkého dne (10 

h světla, 100 µmol/m2, 70% vlhkost). Test byl proveden dle protokolu od autorů Katagiri 

et al. (2002). Bakterie rostlé na LB-LS (LB low salt, streptomycin 25 µg/ml) byly naočkovány 

do tekutého media LB media (streptomycin 25 µg/ml). Bakterie rostly přes noc (28 °C, 130 

rpm). Poté, co jejich OD dosáhla 0,6-1 (λ 600 nm), byly stočeny (23 °C, 4500 x g, 5 min) 

a naředěny na OD 0,0006 v destilované vodě. Inokulace byla prováděna, co nejšetrněji, aby 

nedošlo k poškození listu, zespodu listů. Do šesti listů z každé rostliny byla inokulována 

suspenze bakterie Ps pv. maculicola pomocí injekční stříkačky (do spodni strany listů). 

Rostliny byly 72 hodin kultivovány. Z každé rostliny byly odebrány 4 listové terčíků o 

definované velikosti, z listů obsahujících inokulum. Terčíky z jedné rostliny byly rozdrceny 

ve 100 µl MgCl2 roztoku (10 mM). K rozdrcenému vzorku bylo přidáno vždy 900 µl MgCl2. 

Vzorek byl promíchán a potom z něj bylo odpipetováno 100 µl do předem připravených 900 

µl MgCl2 ve zkumavkách, kterých byly vždy připraveny dva duplikáty. Vzorky byly důkladně 

promíchány a z každého bylo odebráno 20 µl do připravených ředících komůrek (200 µl 

mikro-titrační destičky). Vzorky byly finálně ředěny třikrát: 100krát, 1000krát, 10000krát. 

Z každého ředění bylo na LB plotnu (streptomycin 25 µg/ml) vyseto 10 µl suspenze. Plotny 

byly obaleny parafilmem a ponechány v kultivačním boxu (28 °C přes noc). Po 24 hod byl 

zaznamenán počet kolonií z druhého a třetího ředění.  

 

3.12. Zjišťování citlivosti Arabidopsis na patogen Blumeria graminis sp. hordei 
 

 Rostliny staré čtyři týdny, kultivované na krátkém dni, byly poprášeny sporami Bgh. 

Po 72 hodinách byly odstraněny 2 listy z každé rostliny (6 rostlin na genotyp, celkem 12 

listů). Listy byly přeneseny tak, aby nebyla porušena ab/adaxiální orientace, na filtrační papír 

v Petriho misce. Ten byl napuštěn odbarvovacím roztokem (etanol:kyselina octová, 3:1, v/v). 
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Misky byly neprodyšně uzavřeny, aby se zabránilo vyschnutí. Po odbarvení chlorofylu byly 

listy přeneseny do nové misky na čerstvý filtrační papír napuštěný roztokem laktoglycerolu 

(kyselina mléčná:glycerol:voda, 1:1:1, v/v/v) a ponechány 3 hod. Potom byla na listy opatrně 

nanesena 0,05% (w/v) trypanová modř rozpuštěná v kyselině octové:glycerolu:vodě (1:1:1, 

v/v/v).  

Jiná sada rostlin, shodných genotypů, stáří a rostlých za shodujících se podmínek jako 

v předešlém případě, byla použita pro barvení haustorií podle protokolu používajícího horkou 

trypanovou modř (http://commonweb.unifr.ch/biol/pub/mauchgroup/staining.html, skupina 

Dr. Felixe Maucha, 8. 8. 2013). Rostliny byly inokulovány sporami Bgh a po 96 hodinách byl 

odebrán stejný vzorek listů jako v předchozím případě. Listy byly povařeny 1 min v  

trypanové modři (0,0005%, w/v) v roztoku obsahujícím fenol:glycerol:voda:kyselina mléčná 

(1:1:1:1, v/v/v/v), který byl naředěn 96% etanolem (1:2, v/v). Po té byly listy ponechány 

v roztoku přes noc. Druhý den byl roztok barvy odstraněn a nahrazen odbarvovacím roztokem 

(etanol:kyselina octová, 3:1, v/v). Po odbarvení chlorofylu byly listy pozorovány pod 

mikroskopem.  

 Zaznamenáno bylo prvních 80 vyklíčených spor na listu, z toho počet vytvořených 

papil, neobalených haustorií, obalených haustorií a buněk reagujících spuštěním PCD. Data 

byla vynesena do grafu pomocí programu InkScape.  

 

3.13. Mikroskopické metody 
  

K pozorování spor klíčících hub na listech Arabidopsis byl použit klasický světelný 

mikroskop od firmy Olympus BX-51 s vestavěnou kamerou DP-50, zvětšení 100krát a byl 

použit imerzní olej. 

Pozorování proteinů fúzovaných s GFP či buněčných struktur značených fluorescenční 

barvou FM4-64 byla provedena pomocí skenovacího konfokálního mikroskopu firmy Zeiss 

LSM 5 Duo, zvětšní 40krát (confocal laser scanning microscope using C-Apochromat x40/1.2 

water corected objective).  
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4. Výsledky 
 

4.1. Dvojitý mutant syp121/exo70B2 nevykazoval odlišný fenotyp od Wt rostlin 
 

Jako první krok objasnění možné vzájemné spolupráce mezi komplexy exocyst 

a SNARE v obraně rostlin byl připraven dvojitý mutant těchto dvou proteinů: EXO70B2, jako 

součást komplexu exocyst, a SYP121, jako součást komplexu SNARE. Byl křížen 

jednoduchý mutant syp121, mateřská rostlina, s jednoduchým mutantem exo70B2, otcovská 

rostlina. Rostliny druhé generace po křížení byly charakterizovány pomocí PCR metody. 

Pomocí PCR byl nalezen dvojitý mutant pro oba geny a popsán jako syp121/exo70B2 (linie 5 

a linie 6, Obr. 7).  

 

 
Obrázek 7. Fotografie výsledků genotypování po PCR. A) Jsou zobrazeny 

PCR fragmenty ve velikosti odpovídající charakteristickému úseku pro gen 

EXO70B2. B) Jsou zachyceny PCR fragmenty po namnožení úseku 

charakteristického pro inzerčního mutanta exo70B2. C) Ukázány jsou párové PCR 

pro tentýž genotyp, v linii značené hvězdičkou štěpené restriktasou MLUI. Pokud 

nebyla žádná alela mutantní (Wt, Wt*) nebyl patrný rozdíl mezi reakcemi. 

Heterozygot (7, 7*) se projevil rozdělením DNA pruhu na dva po restrikci (7*). U 

homozygota (5, 5*), mutant syp121, byl pozorován posun velikosti DNA pruhu 

(5*) oproti neštěpené DNA (5). DNA byla izolována z 3 týdenních rostlin a stejně 

byla ověřena F3 generace mutantů exo70B2/syp121.  

 

U mutanta syp121/exo70B2 nebyly během kultivace pozorovány změny v růstové 

rychlosti, ani vývoji. Rostliny byly kompletně samosprašné, vývoj semen nebyl narušen. 

Rostliny byly srovnatelné s Wt, za podmínek kultivace na dlouhém dni, krátkém dni i za tmy. 

Nebyl pozorován viditelný fenotyp bez ošetření rostlin patogenem (Obr. 8). 

 



41	  
	  

 
 

Obrázek 8. Porovnání fenotypu. Fotografie ilustruje fenotyp mutantů zprava 

exo70B2/syp121, exo70B2 a syp121 nelišící se od fenotypu Wt (první zleva) u 

rostlin At.  

 

4.2. Porovnání lokalizace 35S:GFP::EXO70B2 exprimovaného u Wt a syp121 
 

Pro pochopení funkce proteinu EXO70B2 v rostlinných buňkách byla dále studována 

jeho lokalizace a to pomocí GFP fúzního proteinu. Pro studium vzájemného vlivu s proteinem 

SYP121 byl stejný konstrukt vložen také do mutanta syp121.  

Připravené Agrobacterium (Pečenková et al. 2011), nesoucí vektor s genem pro 

GFP::EXO70B2 exprimovaným pod konstitutivním promotorem 35S, bylo použito pro 

transformaci Wt a syp121. Pomocí konfokálního mikroskopu byly pořízeny snímky lokalizace 

proteinu ve 4 denních semenáčcích (Obr. 9). GFP::EXO70B2 byl v obou případech 

lokalizován v cytoplasmě kořenů a v kořenových vláscích. Cytoplasmatickou lokalizaci 

potvrdilo i barvení rostlin exprimujících GFP fúzní protein barvou FM4-64, která specificky 

váže membránové lipidy. Červený signál FM4-64 nepřekrýval zelený signál GFP::EXO70B2 

(Obr. 9C). Porovnána byla lokalizace proteinu u rostlin pěstovaných za stálého světla 

a etiolovaných rostlin. Nebyl nalezen rozdíl v lokalizaci světlo/tma. Exprese v listech byla 
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pod hladinou rozlišitelnosti, proto nebylo možné pozorovat změny lokalizace vyvolané 

patogenem.  

 
Obrázek 9. Lokalizace 35S:GFP::EXO70B2. A-C) Lokalizace 

35S:GFP::EXO70B2 u rostlin Arabidopsis ekotyp Col-0. D-F) Lokalizace 

35S:GFP::EXO70B2 u mutanta syp121. Zelený signál GFP, červený signál FM4-

64. pozorování bylo provedeno pomocí konfokálního mikroskopu přes vodní 

imerzní objektiv zvětšení 40krát. 

 

4.3. Dvojitý mutant exo70B2/syp121 byl rezistentní k bakterii Ps pv. maculicola 
 

Jelikož oba proteiny SYP121 a EXO70B2 jsou specificky zapojeny v rostlinné 

imunitě, byl dvojitý mutant podroben testu na senzitivitu k bakteriálním i houbovým 

patogenům. Jako bakteriální patogen byl zvolen hemibiotrofní Ps pv. maculicola. Pomocí 

něho byla testována schopnost mutantů exo70B2/syp121 bránit se pomnožení bakterie 

v listovém mezofylu. 

Pro test citlivosti na infekci bakterií Ps pv. maculicola kmene 795 (Davis et al. 1991) 

byly použity rostliny exo70B2, syp121, exo70B2/syp121, npr1. Mutanti npr1-1 byli do testu 

zařazeni jako pozitivní kontrola (Cao et al. 1994). Rezistence či citlivost mutantů byla 
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vyhodnocena dle porovnání s Wt rostlinami. Do grafického znázornění byly zaneseny počty 

kolonií získaných z druhého ředění, které vykazovalo nejmenší rozptyl hodnot (Obr. 10). 

Statisticky signifikantní rozdíl u mutantů npr1 a exo70B2/syp121 byl ověřen pomocí dvou-

výběrového t-testu (v programu MS Office Excel), na hladině spolehlivosti 5%. Dvojitý 

mutant exo70B2/syp121 byl rezistentnější. Mutanti syp121 a exo70B2 se od Wt významně 

nelišili. Pro exo70B2 jsou tato data v rozporu s dříve publikovanou prací (Pečenková et al. 

2011). 

  

 

 
Obrázek 10. Citlivost Arabidopsis na Ps pv. maculicola. Graf ukazuje průměry 

z hodnot počtů kolonií bakterií napěstovaných z lyzátu listů rostlin npr1-1, Wt, 

syp121, exo70B2 a exo70B2/syp121. Na každém sloupci je úsečkou vyznačena 

střední chyba průměru. Hvězdičkou jsou značeny hodnoty, které byly přijaty jako 

rozdílné od Wt na základě dvou-výběrového t-testu (P < 0,05). Zpracovaná data 

pocházejí z dvou nezávislých opakování. 

 

4.4. Dvojitý mutant exo70B2/syp121 v reakci na Bgh 
 

Pro testování citlivosti dvojitého mutanta exo70B2/syp121 na houbový patogen byla 

vybrána Bgh, jako modelový biotrofní patogen ze skupiny padlí. Interakce s padlí byla dříve 

popsána jako specifická pro SYP121, dokonce se v souvislosti se SYP121/PEN1 v obraně 

proti padlí hovoří o vlastní obranné dráze PEN1 (Assaad et al. 2004, Kwon et al. 2008, Meyer 
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et al. 2009, Humphry et al. 2010). Testem citlivosti na Bgh, proto bylo možné objasnit, zdali 

je protein EXO70B2 zapojen v dráze PEN1. 

Pomocí barvení spor trypanovou modří a klasické mikroskopie byla pozorována 

penetrace houby do rostlinné buňky u mutanta exo70B2, syp121, exo70B2/syp121 v porovnání 

s  Wt (Obr. 11). První experiment barvení spor po 72 hodinách po inokulaci přinesl tyto 

výsledky: exo70B2 nevykazoval zvýšenou míru penetrace, naopak syp121 a exo70B2/syp121 

vykazovali srovnatelně vyšší procento penetrovaných buněk. Stejného výsledku bylo 

dosaženo i v pokusu po 96 hodinách (Obr. 12A). Ačkoliv míra penetrace u jednoduchého 

mutanta syp121 a dvojitého mutanta exo70B2/syp121 byla stejná, papilární struktura se 

neshodovala. U syp121 byly pozorovány kruhové terčíky na BS kolem průniku apresoria 

houby (Obr. 11). Tyto struktury by mohly být mírně zvětšené papily, způsobené zpožděnou 

reakcí buňky, jak bylo publikováno dříve (Assaad et al. 2004). V případě exo70B2/syp121 

ovšem terčíky kolem apresoria značně narostly, ve většině případů penetrovaných buněk 

(Obr. 11). Takové pozorování poukazovalo na defekt v označení místa tvorby papily, nebo na 

pozdější aktivaci obranné dráhy. Mutant exo70B2 měl oproti Wt poškozenou tvorbu obranné 

papily. Tato porucha způsobovala pod mikroskopem pozorovatelný defekt, kdy se v oblasti 

apresoria místo klasické papily vytváří vezikulární haló, pravděpodobně obsahující dosud 

nesplynuté váčky s PM (Obr. 11 a Pečenková et al. 2011). 
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Obrázek 11. Tvorba obranné papily u Arabidopsis. Žluté šipky značí okraj 

papily na PM rostlinné buňky. Tvorba papily v čase není poškozena v případě Wt 

a exo70B2, haustorium se ve většině případů nevytváří. U syp121 lze pozorovat 

penetraci houbového vlákna do buněk a u dvojitého mutanta exo70B2/syp121 

vývoj haustoria, které je následně uzavřeno v papilárním kalíšku. Pozorování bylo 

provedeno u klíčících spor po 72 hod, na 4 týdenních rostlinách, přes imerzní 

objektiv a při zvětšení 100krát.  

 

Abychom mohli lépe analyzovat defekt pozorovaný u syp121 a exo70B2/syp121, 

byly pomocí jiného postupu, avšak opět trypanovou modří, barveny houbové struktury 

pod povrchem rostlinné buňky. Takto bylo možné odlišit tři stadia penetrace houby: 

haustoria bez pouzdra, obalená haustoria a buňky s aktivovanou PCD. ukázalo se, že 

struktury pozorované u dvojitého mutanta budou pravděpodobně souviset s defektem 

tvorby haustoriálního obalu. Procento neobalených haustorií bylo u exo70B2/syp121 

značně zvýšené oproti Wt i oběma jednoduchým mutantům (Obr. 12B3).  
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Obrázek 12. Vynesení úspěšnosti penetrace Bgh. A) Procentuální úspěšnost 

penetrace Bgh. B) Rozpis a procentuální zastoupení interakcí houby s rostlinnou 

buňkou. 1 představuje celkový počet interakcí. 2 procento haustorií s vytvořeným 

pouzdrem. 3 procento haustorií bez obalu. 4 procento buněk s aktivovanou PCD. 

Hvězdičky označují rozdíl od Wt v dané skupině. ND (nebylo detekováno).  

 

4.5. Dvojitý mutant exo70B2/syp121 nemá zvýšenou hladinu stresových 
fytohormonů 
 

Reakce rostlin na biotrofní a hemibiotrofní patogeny ve většině případů souvisí 

s dráhou fytohormonu SA. Podobně jako PTI a ETI imunita jsou dráhy rostlinných stresových 

hormonů propojeny a mohou se navzájem ovlivňovat (Bari and Jones 2009). Častým 

fenoménem je situace, kdy vyřazení jedné obranné dráhy z funkce vyústí v aktivaci dráhy 

jiné, například represe SA aktivuje JA dráhu (Glazebrook 2005). V případě poškození 

sekreční obranné dráhy u exo70B2/syp121 by tedy mohla být posílena dráha jednoho ze 

stresových  fytohormonů. Na možné zvýšení SA u exo70B2/syp121 ukazoval fakt, že byl 

mutant rezistentní na pomnožení hemibiotrofu Ps pv. maculicola.  

Abychom ověřili, jestli se SA podílí na zvýšené rezistenci mutanta exo70B2/syp121 

k bakteriím, byla zjištěna aktivita dráhy SA, pomocí sqRT-PCR (Obr. 13B) a dále byla 

ověřena přímo hladina SA pomocí HPLC a MS analýzy (Obr. 13A). Metodou sqRT-PCR byla 
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analyzována transkripce PR1 (At2g14610) genu, signalizujícího aktivovanou dráhu SA (Mou 

et al. 2003) a jako kontrola byla zjištěna hladina mRNA genu UBQ10 (Czechowski et al. 

2005), který je exprimován konstitutivně. Výsledek ukázal, že ačkoliv u jednoduchého 

mutanta syp121 je hladina transkriptu PR1 zvýšená u dvojitého mutanta exo70B2/syp121 

tomu tak není, stejně jako v případě exo70B2 a Wt (Obr. 13B). HPLC a MS analýza 

provedená na rostlinách pěstovaných ve stejných podmínkách potvrdila rozdíl mezi syp121 

a exo70B2/syp121 (Obr. 13A). Do této analýzy byly zařazeny i rostliny ošetřené Ps pv. 

maculicola, za této situace byla stále zvýšena hladina SA u syp121 a nepatrně také u 

exo70B2/syp121.  

 

 
Obrázek 13. Aktivita dráhy SA. A) Hladina SA u rostlin s a bez ošetření bakterií 

Ps pv. maculicola určená HPLC/MS metodou. V obou případech byla naměřena 

lehce zvýšená hladina SA u mutanta syp121. Mutant exo70B2 vykazuje naopak 

snížení SA a dvojitý mutant exo70B2/syp121 se blíží hladině jakou má Wt. B) 

Transkripční analýza úseku genu PR1 (At2g14610, qPR1) u At, pouze syp121 

vykazoval vyšší hladinu transkriptu PR1. Kontrolní srovnání transkripce bylo 
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provedeno pro konstitutivně přepisovaný gen UBQ10 (At4g05320, qUBQ10). 

Provedeno na 2 nezávislých vzorcích z osmi rostlin starých 4 týdny a pěstovaných 

v podmínkách krátkého dne.  

 

4.6. GFP::SYP121 interaguje s podjednotkami exocystu 
 

Výsledky testů senzitivity na Bgh naznačují, že proteiny EXO70B2 a SYP121 

spolupracují v sekreční dráze pre-invazivní obrany. Bylo ukázáno, že SYP121 se mimo 

obrany rostliny účastní také buněčné sekrece, která je podstatná pro normální růst a vývoj 

rostliny (Assaad et al. 2004, Zhang et al. 2007b, Zhang et al. 2008). Naši teorii, že oba 

komplexy spolu spolupracují případně přímo interagují, jsme se proto rozhodli ověřit na 

majoritně zastoupené podjednotce EXO70A1, proti které jsme měli k dispozici kvalitní 

protilátku, a SYP121. 

 Testována byla možná interakce, přímá či zprostředkovaná, fúzního proteinu 

GFP::SYP121 s podjednotkami exocystu, proti kterým byly dostupné protilátky (poskytnuté 

Laboratoří buněčné biologie, ÚEB AV ČR). Byla zjištěna pozitivní interakce GFP::SYP121 

s podjednotkou EXO70A1 (Obr. 14B). Pro ověření zda SYP121 interaguje s celým 

komplexem nebo pouze s EXO70A1, byla membrána inkubována s protilátkou proti SEC3 

a SEC6 podjednotce. Signál pro podjednotku SEC6 (Obr. 14B) a zřetelněji pak pro 

podjednotku SEC3 (Obr. 14A) byl detekován v eluci GFP::SYP121, nikoliv v kontrolním 

vzorku eluce volného GFP. Účinnost kitu, tj. vazba proteinu na protilátkou značené kuličky, 

byla potvrzena pomocí protilátky proti GFP. V případě GFP::SYP121 proteinového extraktu 

byl protein téměř 100% zachycen na kolonce obsahující kuličky s anti-GFP protilátkou 

(GFP::SYP121_W). Po té bylo GFP uvolněno spolu se SYP121 a navázanými proteiny 

(GFP::SYP121_E). V případě kontrolního proteinového extraktu s volným GFP, byla 

precipitační kolonka pravděpodobně přesycena (GFP_E), jelikož v prvním promytí se stále 

nacházelo velké množství GFP (GFP_W, Obr. 14A).  
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Obrázek 14. Ko-imunoprecipitace s proteinem GFP::SYP121. A) Je ukázána 

přítomnost proteinu SEC3 pomocí myší protilátky anti-SEC3, na rozdíl od 

kontrolní eluce GFP_E, ve vzorku eluce lyzátu rostlin GFP::SYP121 (protein 

SEC3 byl navázán na GFP:SYP121a stažen přes kolonky). Signál získaný 

z prvního promytí vzorku GFP:SYP121_W a kontroly GFP_W ilustruje, že 

protein SEC3 byl přítomen v proteinovém extraktu obou vzorků, ale specificky se 

vázal jen na matrici přes protein SYP121. Hladina exprimovaných proteinů byla 

ověřeny pomocí myší anti-GFP protilátky (A dole). B) Ukazuje přítomnost 

proteinů EXO70A1 a SEC6 pomocí protilátek myší anti-EXO70A1 a králičí anti-

SEC6 u totálního extraktu GFP_TE a GFP::SYP121_TE. Specificky byly oba 

proteiny navázány a izolovány přes protein SYP121 (GFP::SYP121_E), nikoliv 

přes volné GFP (GFP_E). C) Ilustrační fotografie celé membrány inkubované s 

protilátkou anti-SEC6 značící podjednotku SEC6 o velikosti 106 kDa. 

 

4.7. Dvouhybridní kvasinkový test 
	  

Interakce, kterou jsme prokázali pomocí metody ko-imunoprecipitace, naznačila, že by 

celý komplex exocyst mohl interagovat s Qa-SNARE SYP121. Touto metodou ovšem 

nemohla být ověřena interakce SYP121 s EXO70B2, jelikož nebyla dostupná kvalitní 

protilátka proti oběma proteinům. Pro testování přímé interakce byl proto zvolen 

dvouhybridní kvasinkový test.  

Byly připraveny dvě různě dlouhé verze inzertů genu SYP121 (klonování Obr. 5). 

Kratší fragment (Syp121A amplifikovaný pomocí páru primerů Syp121EcoR1 a Syp121Sal, 

Obr. 5) byl úspěšně vnesen do obou vektorů pGBKT7 i pGADT7. Kvasinkový kmen AH109 

byl transformován vždy dvěma vektory nesoucími potenciální interakční partnery (Tab. 3). Na 

miskách s dvojí selekcí (-Leu-Trp) je ukázána úspěšnost transformace kvasinek oběma 

vektory, pokud na nich kvasinky narostly. Misky se čtyř-selekcí (-Leu-Trp-His-Ade) ukazují 

na pozitivní interakci vnesených proteinů. Jako pozitivní kontrola interakce byla použita 

dvojice vektorů nesoucích geny pro podjednotky AtSEC6 a AtSEC8 (Hála et al. 2008). Tato 

kontrola narostla na dvojí selekci i ve všech třech ředění na čtyř-selekci. Jako negativní 

kontrola posloužil pár vektorů: prázdný pGADT7 a pGBKT7 se zaklonovaným Syp121A. 

Kvasinky nesoucí vektory s těmito geny by měly narůst na dvojí selekci a nikoliv na čtyř-

selekci, to se potvrdilo. Náznak interakce Syp121A a Exo70B2 byl detekován v prvním ředění 
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na čtyř-selekci. Proto byl připraven delší fragment Syp121B (amplifikován pomocí primerů 

Syp1E a Syp1S, Obr. 5). Tento experiment nebyl z časových důvodů dokončen a byl zastaven 

v bodě klonování.  

 

Vektor 

pGBKT7 

Vektor 

pGADT7 

Plotny  

-Leu-Trp 

Plotny 

-Leu-Trp-His-Ade 

Syp121A Exo70B2 + - 
Exo70B2 Syp121A + + 
Sec6  Sec8 + +++ 
Syp121A  + - 

Tabulka 3. Rozpis partnerských vektorů pro dvouhybridní kvasinkový test. 

Plusem jsou označeny plotny, na nichž narostly kolonie kvasinek (AH109) 

transformovaných páry vektorů pGADT7 a pGBKT7. Na plotnách se čtyř-selekcí 

(-Leu-Trp-His-Ade) jedno plus označuje jedno ředění, ze kterého narostly kolonie 

kvasinek. Minus označuje plotny, na kterých nevyrostly žádné kolonie.  
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5. Diskuse 
 

Rostliny se denně setkávají s pestrou škálou patogenních mikroorganismů, které se 

snaží vstoupit do jejich těl. Pokud by byl každý takový patogen úspěšný, rostliny by 

balancovaly na hraně přežití a s nimi i živočichové, jelikož rostliny jsou hlavním zdrojem 

jejich potravy. Studium interakce rostlin s patogeny ukázalo, že během jejich vzájemné 

evoluce se u rostlin vyvinula víceúrovňová obrana (Jones and Dangl 2006). Podobně jako 

živočichové tak i rostliny mají svou imunitu a obranné mechanismy, kterými se mohou 

aktivně bránit a rozpoznávat jednotlivé typy patogenů.  

Zásadní úlohu v rostlinné imunitě hraje tzv. bazální pre-invazivní obrana, která je 

součástí PTI imunity (PAMP triggered immunity, Boller and He 2009). V průběhu pre-

invazivní obrany se hlavní boj s patogenem odehrává mimo buňku tedy na úrovni buněčné 

stěny a mezibuněčného prostoru. Klíčovou roli při tom hraje sekrece nízkomolekulární látek, 

obranných proteinů a dalších obranných molekul nesených sekretorickými váčky (Wang and 

Dong 2011). Pro správné fungování této imunity je podstatné včasné rozeznání patogenu, 

rychlá aktivace obranné odpovědi a její zacílení do místa napadení (Jones and Dangl 2006, 

Zipfel 2009). Určení místa fúze váčků s plasmatickou membránou je součástí fenoménu 

polarizované exocytózy (Žárský et al. 2009). Do exocytózy jsou specificky zapojeny dva 

proteinové komplexy exocyst a SNARE (Jahn and Scheller 2006, Heider and Munson 2012). 

Ty jsou nezbytné pro mechanismus poutání (exocyst) a fúze (SNARE) váčku k plasmatické 

membráně, ale také se podílejí na určení výše zmíněných míst, do kterých je váček 

dopravován po cytoskeletu (He and Guo 2009). Tato místa si lze představit jako kortikální 

aktivované domény, které jsou určeny specifickým složením membrány, přítomnými proteiny 

a strukturou cytoskeletu (Žárský et al. 2009). Dlouhou dobu se předpokládalo, že za specifitu 

místa fúze váčků odpovídají pouze SNARE proteiny, t- SNARE (target, Qa-SNARE) 

charakterizující cílovou membránu a druhý v-SNARE (vesicle, R-SNARE) určující váček 

(Fasshauer et al. 1998, Jahn and Scheller 2006). Další výzkumy ale brzy nato ukázaly, že 

ačkoliv jsou SNARE opravdu specifické pro jednotlivé membrány, situace je složitější a na 

určení sekrečních membránových domén spolupracuje více molekul (Jahn and Scheller 2006, 

Richter et al. 2009).  

V rostlinných buňkách by za tuto specifitu mohl být spoluodpovědný komplex exocyst 

(Žárský et al. 2009). Existují dvě teorie, jak může exocyst jako komplex fungovat. První 

ukazuje exocyst rozdělený do dvou sub-komplexů: EXO70/SEC3 určující místo sekrece na 

PM a druhého složeného z ostatních podjednotek na sekrečním váčku. V momentě přiblížení 
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sub-komplexů, či jejich aktivace, pak může docházet k upoutání váčku do cílového místa 

(Bröcker et al. 2010). Podle druhé teorie se exocyst chová jako ucelená partikule, která po 

aktivaci například RHO GTPasou může poutat váček a napomáhat jeho fúzi (Wu et al. 2008). 

Tento model podporují data získaná na kvasinkovém komplexu a podjednotce Sec6p, kdy po 

mutaci konzervovaných aminokyselinových reziduí Sec6p ztratil celý komplex schopnost 

vazby na membránu (Songer and Munson 2009). Podobně u rostlin podporuje tuto hypotézu 

pozorování dynamiky podjednotek na PM, kdy se všechny podjednotky pohybovaly shodně 

(Fendrych et al. 2013). Na rozdíl od savců a kvasinek, u rostlin došlo během evoluce 

komplexu k výraznému navýšení počtu forem podjednotky EXO70 (Eliáš et al. 2003). 

Vyskytuje-li se v buňkách exocyst jako partikule, a u rostlin je navýšen počet EXO70, může 

se zde nacházet také více typů těchto partikulí. Případně si lze představit třetí možnost 

fungování komplexu exocyst, a to že tato partikule neobsahuje podjednotku EXO70. Tato 

podjednotka by pak mohla označovat místo sekrece váčků společně s dalšími proteiny, 

například t-SNARE (viz níže) a membránovými lipidy (He et al. 2007, Liu et al. 2007, Žárský 

et al. 2009). V tomto případě by pak podjednotka SEC3 pomáhala asociaci celé partikule 

s membránou obsahující PtdIns(4,5)P2 a tedy membránovými doménami s EXO70. Konkrétní 

podjednotka EXO70 by tak mohla charakterizovat příslušnost celého komplexu, například pro 

depozici obranné papily. Exprese různých EXO70 se napříč rostlinným tělem mění a většina 

z nich nemá stabilní hladinu za měnících se podmínek (Synek et al. 2006). Jednotlivé EXO70 

by proto mohly kompetovat o konstitutivně exprimované podjednotky komplexu během 

tvorby partikule (Žárský, nepublikovaná data). Má-li tedy buňka k dispozici pool specifických 

molekul EXO70, které v momentě rozpoznání patogenu označí místa napadení a zacílí do 

nich váčky nesoucí obranné molekuly, může v pravý čas reagovat.  

Pečenková a kol. (2011) ukázali, že v pre-invazivní obraně je u Arabidopsis významně 

zapojena podjednotka EXO70B2 a EXO70H1. Mutant exo70B2 má porušenou rezistenci 

k Bgh a je citliví k bakterii Ps pv. maculicola. Zvýšený růst bakterií v apoplastu a poruchu při 

tvorbě obranné papily proti houbě si autoři vysvětlují jako důsledek narušené polarizované 

sekrece u mutanta exo70B2 (Pečenková et al. 2011). První mutace v souvislosti s poruchou 

sekreční dráhy obrany byla popsána v genu pro PEN1/SYP121. Mutant syp121 (Qa-SNARE) 

byl shledán jako citlivý k napadení Bgh. Vyšší míra penetrace houby u syp121 byla 

vysvětlena jako narušení tvorby obranné papily v čase, tj. zpoždění fúze váčků (Assaad et al. 

2004).  
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Jedním z cílů této práce proto bylo ověřit, zda proteiny SYP121 a EXO70B2 

spolupracují ve společné dráze pre-invazivní obrany proti ne-hostitelskému patogenu Bgh, 

dalším patogenům a případně jakým způsobem spolupracují.  

Křížením syp121 s exo70B2 byl získán dvojitý mutant exo70B2/syp121, který 

nevykazoval zřejmý fenotyp lišící se od Wt za standardních podmínek. Tento výsledek byl 

předpokládán, jelikož jednotliví mutanti syp121 a exo70B2 také nemají zjevný fenotyp 

(Collins et al. 2003, Synek et al. 2006). Rodina PM proteinů SYP1, do které patří SYP121, 

má u Arabidopsis 9 členů. Rostlinné syntaxiny byly značně multiplikovány, podobně jako 

rodina EXO70. Navýšení počtu forem proteinu je často spojováno s jejich vzájemnou 

specializací na různé situace, ale také redundancí. Bylo prokázáno, že ačkoliv je SYP121 

majoritním syntaxinem v rostlinách, v případě poškození může být jeho úloha v růstu a vývoji 

nahrazena SYP122 (Zhang et al. 2008). V obraně rostlin ale SYP121 hraje nezastupitelnou 

úlohu (Assaad et al. 2004, Zhang et al. 2008, Reichardt et al. 2011). Syntéza SYP121 v buňce 

specificky odpovídá na aktivaci obrany proti houbovým patogenům a společně s ním jsou 

exprimovány další geny zapojené do sekreční dráhy obrany, jako SNAP33, VAMP722, 

PEN3, PEN2 (Humphry et al. 2010). Hlavní podjednotkou EXO70 konstitutivně 

exprimovanou a podstatnou pro růst a vývoj rostliny je EXO70A1 (Synek et al. 2006). 

EXO70B2 není za běžných podmínek silně exprimována, jak ukázala transkriptomická studie 

a exprese fúzního proteinu s GFP (Synek et al. 2006, Pečenková a Ortmannová, 

nepublikovaná data). Po ošetření bakteriálními elicitory se exprese EXO70B2 výrazně 

zvyšuje (Pečenková et al. 2011). Výsledky transkriptomické analýzy provedené v programu 

Genevestigator v Laboratoři buněčné morfogeneze PřFUK ukazují, že spolu s EXO70B2 je 

exprimován SYP121 i SYP122 (Žárský et al., nepublikovaná data). Tato data tedy poukazují 

na možnost, že oba proteiny mohou být zapojeny ve stejné dráze.  

Touto společnou dráhou by mohla být právě obranná dráha SYP121 proti houbám ze 

skupiny padlí a proto byl porovnán fenotyp jednoduchých mutantů s dvojitým mutantem 

exo70B2/syp121 po ošetření modelovým patogenem Bgh. U mutanta exo70B2 nebyla zjištěna 

vyšší míra penetrace oproti Wt. Na papilách u exo70B2 byl ale pozorován morfologický 

defekt, jakési vezikulární haló kolem apresoria, ve shodě s publikovanými daty (Pečenková et 

al. 2011). Vezikulární haló by mohlo vznikat z váčků, které nejsou schopné splynout 

s membránou nebo z nahloučených multivesicular bodies, avšak cílení váčků do místa tvorby 

papily nebylo narušeno. Mutant syp121 vykazoval oproti Wt zvýšenou míru penetrace, jak 

ukázali dříve Assaad a kol. (2004). V případě dvojitého mutanta exo70B2/syp121 byla 

zaznamenána zvýšená míra penetrace ve stejné míře jako u syp121. Morfologická analýza 
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vytvořených haustorií u mutantů následně odhalila, že u dvojitého mutanta byla poškozena 

tvorba haustoriálních obalů. Tvorba těchto obalů byla popsána na struktuře haustorií obligátně 

biotrofních hub Golovinomyces orontii, Blumeria graminis f. sp. hordei, Hyaloperonospora 

arabidopsidis, kde bylo ukázáno, že na tvorbě obalů se podílí sekreční aparát rostlinných 

buněk (An et al. 2006, Micali et al. 2010, Lu et al. 2012). Pozorování sekrece membránových 

proteinů, jako je SYP121, do prostoru pouzdra kolem haustoria odhalilo i přítomnost 

exosomů (Meyer et al. 2009). Sekrece exosomů v rostlinách byla popsána také v souvislosti 

s exocystem jako tzv. EXPO struktury (Wang et al. 2010). Recentně byla publikována práce 

spojující exocyst s exosomy, ale v tomto případě se jedná o exocyst sekretovaný houbou 

Magnaporthe oryzae do paramurálního prostoru (Giraldo et al. 2013). Pozorovaný defekt 

v tvorbě pouzdra u mutanta exo70B2/syp121 může být vysvětlen právě poruchou specifické 

sekrece váčků nebo exosomů. Tato porucha může souviset nejen s aktivací sekrece, ale také 

s cílením do membránových domén. U dvojitého mutanta je pravděpodobně zpožděna také 

tvorba papily. Přitom právě papila určuje místa, do kterých je později sekretováno pouzdro 

kolem haustoria (Meyer et al. 2009, Micali et al. 2011). Z našich výsledků lze usuzovat, že 

exocyst nemusí hrát pouze roli poutacího komplexu napomáhajícího fúzi váčků, ale může 

fungovat jako lokalizační signál pro sekretorické váčky spolu se SNARE.  

Tato společná funkce exocyst a SNARE implikuje možnou interakci mezi 

podjednotkami těchto komplexů. U kvasinek byla popsána přímá interakce dimeru 

podjednotky exocystu Sec6p a t-SNARE Sec9p in vitro (Sivaram et al. 2005). Nedávno 

publikovaná práce dále popisuje přímou interakci Sec6p s v-SNARE Snc2p (Shen et al. 

2013). Na základě námi získaných dat by mohl SYP121 přímo interagovat s podjednotkami 

EXO70A1, SEC3 a SEC6. SYP121 tak pravděpodobně interaguje s celým komplexem. 

Interakce EXO70A1 a SYP121 tak může podporovat hypotézu uvedenou výše, že tato 

podjednotka komplexu exocyst charakterizuje místo určení fúze váčku. V buňce tak může 

existovat pool komplexu exocyst účastnící se interakce s běžnými podjednotkami EXO70A1, 

který se zmenšuje, EXO70A1 mohou být i řízeně degradovány, v momentě exprese 

EXO70B2. Jednotlivé EXO70 by tak mohli určovat specifitu partikule a kompetovat o pool 

volných podjednotek. Přímou interakci  EXO70B2 a SYP121 by mohl podpořit kvasinkový 

dvouhybridní test, který byl rozpracován a jehož předběžná data naznačují pozitivní výsledek. 

Výsledek ko-imunoprecipitace může ale také znamenat, že proteiny se k sobě váží přes další 

interakční partnery. Například byla popsána interakce SM proteinu KEULE s podjednotkou 

exocystu SEC6 a také s Qa-SNARE SYP121 (Karnik et al. 2013, Wu et al. 2013). Pozitivní 

vliv KEULE na vazbu exocystu ke SNARE ale nebyl studován. 
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Narozdíl od SYP121 je EXO70B2 zapojen i v dráze obrany proti bakteriálním 

patogenům. Dvojitý mutant exo70B2/syp121 byl proto podroben testu na senzitivitu k bakterii 

Ps pv. maculicola. Překvapivě byl výsledek negativní: exo70B2/syp121 se jevil rezistentní 

k inokulaci bakteriemi. Pro další závěry jsou ale nezbytné testy s dalšími bakteriemi. Zatím si 

tento jev vysvětlujeme posílením konstitutivní sekrece. Toto posílení může být způsobeno 

snížením kompetice mezi jednotlivými isoformami EXO70. V případě dvojitého mutanta 

a opět v souladu s kompetiční teorií, může být právě kompenzačně posílena dráha vedoucí 

přes EXO70A1 a případně SYP122. V rozporu s dříve publikovanými daty nejevil mutant 

exo70B2 změnu v citlivosti na bakterie (Pečenková et al. 2011). Tento výsledek byl 

pravděpodobně způsoben nezvykle velkým rozptylem hodnot získaných z testovaných rostlin 

exo70B2. Pro potvrzení, nebo vyvrácení našich závěrů je proto nezbytné tento test znovu 

opakovat. 

Dráhy rostlinné imunity zaměřené vůči biotrofním patogenům jsou často propojeny se 

signální drahou SA. Rozhodli jsme se proto testovat hladinu SA u exo70B2/syp121. Byly 

provedeny dva nezávislé pokusy s využitím HPLC/MS analýzy a sqRT-PCR. Pomocí těchto 

metod jsme ověřili, že syp121 má lehce zvýšenou hladinu SA. Mutant exo70B2/syp121 ve 

shodě s exo70B2 zvýšení SA nevykazoval. Data získaná u mutanta syp121 byla v souladu 

s dříve publikovanou prací, kde autoři určili SYP121 a SYP122 za negativní regulátory dráhy 

SA nezávislé na dráze PEN1 v obraně vůči padlí (Zhang et al. 2007b). EXO70B2 by 

vzhledem k efektu u dvojitého mutanta mohl hrát roli pozitivního regulátoru SA. Narušení 

funkce obou genů by tedy mohlo vést k vzájemnému vyrušení jejich antagonistického efektu. 

Ve světle nových poznatků přichází v úvahu vysvětlení, že redukce hladiny SA u 

exo70B2/syp121 nesouvisí s interakcí obou proteinů, ale opět s kompeticí mezi partikulemi 

exocystu o isoformu EXO70. Sekvenčně nejbližší podjednotkou EXO70B2 je EXO70B1, 

která je zapojena do druhé úrovně imunity ETI a autofagické dráhy přímo související se SA 

(Kulich et al., v tisku). Autofagie a proteiny do ní zapojené negativně ovlivňují dráhu SA 

(Yoshimoto et al. 2009). Funkce EXO70B1 by tedy mohla být posílena podobně jako 

EXO70A1v případě rezistence k bakteriím a nezávisle na mutaci syp121 snižovat hladinu SA.  

  



57	  
	  

6. Závěry 
 

Byl připraven dvojitý mutant exo70B2/syp121. Mutant byl charakterizován pomocí specificky 

navržených primerů. Za standardních podmínek nevykazoval dvojitý mutant zřejmý fenotyp, 

který by se lišil od kontrolních rostlin Wt. Mutant exo70B2/syp121 se dále nelišil od 

jednoduchých mutantů exo70B2 a syp121.  

 

Konstrukt 35S::GFP::EXO70B2 byl lokalizován v cytoplasmě kořenových buňek stabilního 

transformanta Arabidopsis thaliana. Lokalizace konstruktu nebyla změněna v případě exprese 

u mutanta syp121.  

 

Dvojitý mutant exo70B2/syp121 vykazoval zvýšenou míru penetrace houby Blumeria 

graminis f. sp. hordei v porovnání s Wt. Zároveň byl pozorován defekt v tvorbě papily 

a haustoriálního pouzdra u dvojitého mutanta.  

 

Oproti Wt se ukázal mutant exo70B2/syp121 jako rezistentní k pomnožení bakterie 

Pseudomonas syringae pv. maculicola. 

 

U mutanta exo70B2/syp121 nebyla zaznamenána zvýšená hladina kyseliny salicylové. Stejný 

výsledek byl zjištěn i v případě jednoduchého mutanta exo70B2.  

 

Podjednotky rostlinného komplexu exocystu SEC3, SEC6 a EXO70A1 interagovaly 

s proteinem plasmatické membrány Qa-SNARE SYP121.  

 

EXO70B2 podjednotka pravděpodobně spolupracuje se SYP121 v jeho dráze  pre-invazivní 

obrany. Tato spolupráce bude dále testována kolokalizací proteinů in vivo a dvouhybridním 

kvasinkovým testem.  
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