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Abstrakt 
Mikrotubulární cytoskelet se v rostlinných buňkách účastní mnoha důležitých dějů 

během dělení, růstu a vývoje. Výkon jeho četných funkcí je však umožněn interagujícími 

proteiny, které jednak modulují jeho dynamiku a organizaci, jednak umožňují funkční či 

strukturní propojení s dalšími složkami rostlinné buňky. Identifikace zprostředkovatelů 

těchto interakcí a jejich fyziologická funkce za specifických podmínek byla hlavní náplní 

předkládané dizertační práce. 

Pomocí biochemických metod byly identifikovány membránové proteiny, které 

zároveň kosedimentují s mikrotubuly. Překvapivě mezi nimi nebyli žádní zástupci 

klasických konzervovaných proteinů asociovaných s mikrotubuly (MAP), ale jednalo se o 

enzymy, chaperony a rostlinně specifické proteiny. Pro další studium jeho role související 

s rostlinnými mikrotubuly byl vybrán identifikovaný heat-shock protein 90 (Hsp90_MT). 

Rekombinantní Hsp90_MT se váže přímo na mikrotubuly a dimery tubulinu in vitro. Za 

vazbu není zodpovědná jeho ATP-vazebná doména. Hsp90_MT v BY-2 kolokalizuje 

s mikrotubuly fragmoplastu i s kortikálními mikrotubuly a podílí se na obnově 

mikrotubulů po jejich depolymeraci způsobené chladem. Dále se Hsp90 účastní postupu 

buněčného cyklu, jeho inhibice u rostlinných buněk blokuje buněčný cyklus v G1 fázi. 

Na základě literárního studia funkcí poměrně nedávno popsaných +TIP proteinů u 

živočichů byl pro další studium v rostlinných buňkách vybrán protein CLASP, který by 

mohl zprostředkovávat interakci mikrotubulů a aktinových filament. CLASP se v BY-2 

nachází na mikrotubulech v průběhu celého buněčného cyklu. Kromě toho má 

prominentní lokalizaci na hranách přepážek mezi dvěma sousedícími buňkami, kde 

zřejmě interaguje s plazmatickou membránou. V kortikální oblasti byla místy pozorována 

i jeho kolokalizace s aktinovými filamenty. CLASP se zřejmě podílí na růstu a dělení 

rostlinných buněk. 

Toxicita hlinitých iontů vede k zastavení růstu kořenů. Není doposud zcela jasné, 

co je jeho primární příčinou. K zastavení růstu kořenů dochází podle našich pozorování 

hydroponicky kultivovaných rostlin Arabidopsis již během 2 min působení Al. Al během 

10 min inhibuje endocytózu, během prvních 30 min stabilizuje kortikální mikrotubuly a 

snižuje fluiditu plazmatické membrány. Po dodání benzyl alkoholu, který zkapalňuje 

membrány, se částečně obnovuje fluidita membrán a částečně i růst kořenů během 

prvních 30 min. Lze tedy učinit závěr, že ztráta fluidity membrán a inhibice endocytózy 

způsobené Al jsou jedny z prvních projevů jeho toxicity a že procesy spojené 
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s plazmatickou membránou a membránami, jako např. transport váčků, jsou cíli raného 

působení Al toxicity. 
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Abstract 
Microtubular cytoskeleton is involved in many processes in plant cells, including 

cell division, growth and development. Other proteins enable its functions by modulation 

of its dynamics and organization and by mediation of functional and structural interaction 

with other cell structures. Identification of the mediating proteins and the functions of 

these interactions under specific conditions were the main aims of the thesis. 

Membrane proteins interacting with microtubules were identified using 

biochemical methods. Surprisingly, the identified proteins co-sedimenting with 

microtubules were not members of the „classical“ microtubule associated proteins 

(MAPs). There were enzymes, chaperones and plant specific proteins among them. For 

further studies, the identified microtubule-associated heat-shock protein 90 (Hsp90_MT) 

was chosen. Recombinant Hsp90_MT binds directly to microtubules and tubulin dimers 

in vitro. The ATP-binding pocket is not responsible for this association. In BY-2, 

Hsp90_MT co-localizes with phragmoplast and cortical microtubules and is involved in 

microtubule recovery after their depolymerization during cold treatment. In plants, Hsp90 

is involved in cell cycle progression, its inhibition causes cell-cycle arrest in G1 phase. 

Based on literature search for animal proteins mediating microtubule-actin 

interaction, the protein CLASP from the group of recently described +TIP proteins was 

chosen for further investigation in plant cells. In BY-2, CLASP localizes on microtubules 

during the whole cell cycle. It also clearly localizes at the border edges of two adjacent 

cells, where it probably interacts with plasma membrane. In the cortical region, it scarcely 

co-localizes with actin filaments. Further, CLASP is probably involved in plant cell 

expansion and division. 

Aluminum toxicity leads to the root growth inhibition. The primary cause of the 

inhibition is not known. In Arabidopsis plants cultivated in hydropony, the root growth 

inhibition occured within 2 min of Al treatment. Al inhibits endocytosis within 10 min, 

stabilizes cortical microtubules within the first 30 min and reduces plasma membrane 

fluidity. Application of the membrane fluidizer, benzyl alcohol, restored partially 

membrane fluidity and also partially resto red root growth during the first 30 min of Al 

treatment. We concluded that Al-induced loss of membrane fluidity and endocytosis 

inhibition occurred very early during Al toxicity in plant roots and could be the earliest 

targets of Al treatment. 
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Seznam použitých zkratek 
 

+TIP   z angl. +tip interacting protein 
ACF   z angl. actin crosslinking factor 
AF   aktinová filamenta 
AIR9   z angl. auxin-induced in root cultures 9 
APC   z angl. adenomatous polyposis coli 
BFA   brefeldin A 
BSA   hovězí sérový albumin 
BY-2   buněčná linie Nicotina tabacum L. cv. Bright Yellow 2 
CLASP   z angl. CLIP associated protein; CLIP = cytoplasmic linker protein 
CLIP   cytoplasmic linker protein 
DIC   diferenciální interferenční kontrast 
DMSO   dimetylsulfoxid 
DREPP  z angl. developmentally regulated plasma membrane polypetide 
DTT   dithiotreitol 
EB1   z angl. end-binding protein 1 
EF   elongační faktor 
EFTuM   mitochondriální elongační faktor 
EGTA   kyselina etylen-bis (oxyetylen-nitrilo) tetraoctová 
EPC   Etyl-N-fenylkarbamát 
ER   endoplazmatické retikulum 
FH   z angl. formin homology 
GAPDH  glyceraldehyd-3-fosfát dehydrogenáza 
GDA   geldanamycin 
GFP   z angl. green fluorescent protein 
Hsp   z angl. heat shock protein 
Hsp90_MT  izoforma heat shock proteinu 90, která se váže na mikrotubuly 
IBMP   z franzouzštiny Institute de Biologie Moléculaire des Plantes 
IPTG   isopropyl-ß-D-thiogalaktopyranozid 
MAP   z angl. microtubule associated protein 
MES   2-(N morfolino)etansulfonová kyselina 
MOR1   z angl. microtubule organization 1 
MP   z angl. movement protein 
MS   kultivační médium podle Murashige a Skooga (1962) 
MT   mikrotubuly 
MTSB   z angl. microtubule stabilizing buffer 
PBS   z angl. phosphate buffered saline 
PFA   paraformaldehyd 
PIPES   piperazin-N,N'-bis(2-etansulfonová kyselina) 
PLD   fosfolipáza D 
PM  plazmatická membrána 
PMSF   fenylmetansulfonylfluorid 
PPB   předprofázový prstenec 
ROS   z angl. reactive oxygen species 
RT PCR  reverzně transkripční polymerázová řetězová reakce 
SDS   dodecylsulfát sodný 
SDS-PAGE SDS-polyakrylamidová elektroforéza 
SPR   z angl. spiral 
TCA   kyselina trichloroctová 
TRITC  tetrametylrhodamin isothiokyanát 
WT   z angl. wild type 
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1 Úvod a cíle práce 
Rostliny jsou organizmy zajišťující obživu na planetě a jako takové si jistě 

zaslouží či v posledních desetiletích spíše vynucují býti studovány. Jejich obrovské 

tvarové bohatství a přizpůsobení různým podmínkám je dáno procesy, které probíhají na 

buněčné úrovni. Na těchto procesech se významnou měrou podílí mikrotubulární 

cytoskelet. Byla by chyba si ho představovat jako neměnnou buněčnou kostru. Opak je 

pravdou, neboť je velmi dynamický a schopný na buněčné úrovni 

„komunikovat“ s ostatními buněčnými strukturami. K této komunikaci a k regulaci jeho 

dynamiky mu ovšem slouží zprostředkovatelé v podobě proteinů či celých proteinových 

komplexů. Je zajímavé, že kromě proteinů, které mají asociaci s mikrotubuly „v popisu 

práce“, se na mikrotubuly vážou i jiné proteiny, např. enzymy nebo chaperony, mnohdy 

pouze za specifických okolností nebo ve větším komplexu s dalšími proteiny. Takovéto 

interakce jsou součástí komplexní sítě vztahů v rostlinných buňkách, které navíc mohou 

zahrnovat i rostlinně specifické proteiny, a proto je obtížné je zkoumat. Nicméně bližší 

poznání specifických funkcí některých interagujích proteinů souvisejících s mikrotubuly 

by mohlo vést přímo ke specifickému fyziologickému projevu v rostlinných buňkách, 

třeba za omezujících podmínek prostředí. 

Jedním z proteinů, které byly identifikovány mezi membránovými proteiny se 

schopností vázat se na mikrotubuly, byl heat-shock protein 90 (Hsp90). V buňce se ho 

nachází velké množství. Jako molekulární chaperon interaguje s množstvím dalších 

proteinů včetně proteinů signálních drah (Wegele et al., 2004; Rutherford a Zuker, 1994). 

Jeho schopnost pufrovat u rostlin fenotypové projevy mutací na odkrytém genotypovém 

pozadí, které může vznikat během evolučních událostí (Queitsch et al., 2002), a zároveň 

jeho schopnost vazby na mikrotubuly přímo svádí uvažovat o jeho funkci také 

v morfogenezi rostlin. Tato práce přispívá k propojení těchto komplexních dějů zjištěním, 

že Hsp90 se podílí na obnově mikrotubulů poté, co byly za chladového stresu 

depolymerovány. 

Protein CLASP, kterému je věnován v práci další blok, patří mezi proteiny 

vázající se na plus konec mikrotubulů (+TIP proteiny). Jako takový by měl být schopný 

vázat další +TIP proteiny i buněčné struktury (Akhmanova et al., 2001; Akhmanova a 

Hoogenraad, 2005). Zatím není přesně známa jeho specifická funkce v rostlinných 

buňkách, ale jeho nápadná lokalizace u BY-2 na hranách dvou sousedních buněk 

v řetízku jistě v budoucnu o jeho specifických funkcích napoví více. 
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V práci jsou též zahrnuty výsledky ze studia raných efektů toxicity hlinitých iontů 

(Al). Tato část dokládá, jak významnou úlohu má mikrotubulární cytoskelet i ve vnímání 

změn v prostředí. Při změnách podmínek prostředí mikrotubuly téměř vždy reagují 

změnou své organizace (Wang et al., 2011). V případě působení Al byly kortikální 

mikrotubuly během prvních 30 min stabilizovány, ale jejich stabilizace nesouvisela 

s inhibicí růstu kořenů, což je všeobecný a velmi rychlý projev Al toxicity. V zastavení 

růstu kořenů za působení Al hrály roli především události spojené se ztrátou fluidity 

plazmatické membrány.  

 

Cíle práce: 

1. Cílem bylo identifikovat nové MAP, které zprostředkovávají interakce 

mikrotubulárního cytoskeletu a dalších buněčných struktur a popsat 

jejich role v rostlinné buňce.  

 

1.1. Na základě biochemických metod identifikace proteinů asociujících 

s mikrotubuly a s plazmatickou membránou byl pro další studium 

vybrán protein Hsp90. 

Dílčí cíle: 

• Vytvořit linii stabilně exprimující specifický Hsp90, který se váže na 

mikrotubuly, fúzovaný s fluorescenčním markerem 

• Charakterizovat expresní linii 

• Určit lokalizaci GFP-Hsp90_MT v BY-2 

• Popsat specifickou roli Hsp90_MT související s jeho vazbou na 

mikrotubuly 

• Exprimovat a purifikovat rekombinantní specifický Hsp90_MT a ověřit 

jeho vazbu na mikrotubuly, popř. tubulin. 

 

1.2. Na základě publikovaných dat u živočichů byl pro další studium 

vybrán protein CLASP. 

Dílčí cíle: 

• Klonovat CLASP z tabáku 

• Vytvořit fluorescenční markery pro studium lokalizace CLASP v rostlinné 

buňce; vytvořit linii stabilně exprimující fluorescenční fúzní CLASP 
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• Charakterizovat stabilně exprimující linii 

• Určit lokalizaci CLASP v BY-2 

• Najít struktury či partnery v rostlinných buňkách, se kterými CLASP 

interaguje 

 

2. Určit rané cíle toxicity hlinitých iontů a jejich vztak h mikrotubulům. 

Dílčí cíle: 

• Hydroponicky kultivovat rostliny Arabidopsis a pozorovat vliv hlinitých 

iontů na růst jejich kořenů v prvních 30 minutách 

• Testovat raný vliv hlinitých iontů na uspořádání kortikálních mikrotubulů 

v kořenech Arabidopsis 

• Testovat vliv stabilizace mikrotubulů na růst kořenů Arabidopsis 

• Zaměřit se na vliv Al na membránové struktury 

 



14 
 

2 Literární přehled 
Mikrotubuly jsou dynamické struktury měnící v průběhu buněčného cyklu své 

uspořádání. Plní celou řadu fyziologických funkcí, které jsou s jejich organizací a 

dynamikou spjaty. Mikrotubuly jako polymery tubulinu však samy o sobě tyto funkce 

vykonávat nemohou. Jejich funkce je podmíněna existencí velké a různorodé rodiny 

proteinů, které nazýváme proteiny asociované s mikrotubuly (microtubule associated 

proteins, MAPs). Právě tyto proteiny umožňují interakci polymerů tubulinu s dalšími 

strukturami v buňce, případně se podílejí na organizaci a dynamice samotných 

mikrotubulů. Rodina proteinů MAP je neobyčejně různorodá a neustále se rozšiřuje 

objevováním nových proteinů schopných interakce s mikrotubuly, případně identifikací 

mikrotubuly-vazebné funkce u proteinů již popsaných. Je tedy zřejmé, že existence 

proteinů MAP je klíčová pro plné pochopení role mikrotubulů v buňce a že zřejmě ještě 

stále nebyla identifikována řada proteinů schopných s mikrotubuly interagovat. Hlavním 

cílem této práce bylo především identifikovat proteiny, které dosud nepopsaným 

způsobem interagují s mikrotubuly u rostlin, a dále specifikovat rané cíle toxického 

působení hlinitých iontů u rostlin a roli mikrotubulů v odpovědi rostlinné buňky na 

toxicitu hlinitých iontů. 

 

2.1 Cytoskelet 
Cytoskelet v rostlinných buňkách je tvořen dvěma typy struktur, mikrotubuly a 

aktinovými filamenty. Mikrotubuly jsou polymery α -tubulin-β-tubulinových dimerů, 

které jsou orientovány způsobem „head to tail“, čímž vytvářejí lineární protofilamentum. 

Dutou strukturu s průměrem 25 nm – mikrotubul- tvoří většinou 13 protofilament. 

Mikrotubuly jsou stejně jako jejich podjednotky polarizované – svým minus koncem 

mohou být ukotveny v nukleačním komplexu v místech nukleace, která jsou u rostlin 

roztroušená v kortikální oblasti a na jaderném obalu (Murata et al., 2005); na plus konci 

mikrotubuly periodicky přirůstají a depolymerují. Tento proces dynamické nestability 

může být regulován přítomností buď GTP, nebo GDP, vázaným v β-tubulinu na čepičce 

mikrotubulu, a proteiny vázajícími se na + konec mikrotubulu, tzv. +TIP proteiny (+tip 

interacting proteins). α-tubulin nemá schopnost hydrolyzovat navázaný GTP, zatímco β -

tubulin v mikrotubulu dále za čepičkou je převážně, ale překvapivě ne rovnoměrně ve 
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formě GDP-tubulinu (Dimitrov et al., 2008). Pokud má být plus konec mikrotubulu 

stabilizovaný, je v čepičce nutná forma GTP-β-tubulin.  

Dynamická nestabilita mikrotubulů je důležitá vlastnost, která umožňuje buňce 

sledovat stav cytoplazmy a přizpůsobovat se změnám prostředí. Mikrotubuly se svou 

lokalizací v buňce podílejí na determinaci jejího tvaru a růstu. Jejich organizace je 

důležitá i při vývoji rostlinných pletiv a orgánů. Stabilita či dynamika a tím organizace 

mikrotubulů je modulována interagujícími proteiny, např. poměrně nedávno popsanými 

+TIP (shrnuto v Akhmanova a Steinmetz, 2008) a dalšími proteiny asociovanými 

s mikrotubuly, které koordinují sled dějů a ovlivňují budoucí lokalizaci mikrotubulů. 

Názorným příkladem je souhra proteinů CLASP a MAP65 v kořenových buňkách, které 

se chystají dělit [viz níže, (Dhonukshe et al., 2012)]. Role mikrotubulů v signalizaci 

rostlinných buněk je též dlouho známá, ale podle všeho také vyžaduje další 

zprostředkovatele v podobě MAP, a to nejen tradičních motorů či strukturních MAP, ale i 

jiných proteinů, které s mikrotubuly interagují pouze přechodně, za určitých specifických 

okolností, nepřímo prostřednictvím jiných proteinů či jako součást komplexu [příkladů je 

mnoho, můžeme zde jmenovat proteiny Hsp90, SB401, Hsp70, PLDδ, flotilin, 

glyceraldehyd-3-fosfát-dehydrogenázu (GAPDH); Freudenreich a Nick, 1998; Petrášek et 

al., 1998; Huang et al., 2007; Ho et al., 2009; Tisdale et al., 2009].  

Aktinová filamenta jsou polymery globulárního G-aktinu, který je podobně jako 

dimery α- a β- tubulinu polarizovaný, skládá se způsobem „head to tail“ a vytváří tak i 

polaritu aktinového vlákna. Narozdíl od mikrotubulů nejsou aktinová filamenta dutá, jsou 

to plné struktury o průměru 7 nm a mají vzhled dvojité spirály. I u aktinových vláken 

můžeme rozeznat pomaleji rostoucí minus konec a plus konec, na kterém vlákno přirůstá 

rychleji. Dynamika aktinového cytoskeletu je překvapivě vysoká, doba života filamenta 

v kortikální oblasti rostlinné buňky je kratší než 30 s (Staiger et al., 2010).  

Aktinová filamenta v buňce slouží jako dráhy pro transport organel a součástí 

endomembránového systému pomocí motorových proteinů myosinů, kromě toho ale 

přispívají ke kontrole růstu a vývoje rostlinných buněk – podílejí se na ustanovení 

polarity buněk, kontrole tvaru, polárním růstu a buněčném dělení (Hussey et al., 2006). 

Tyto funkce ale vykonávají v úzké spolupráci s mikrotubulárním cytoskeletem (Collings, 

2008), např. během buněčného dělení oba dva cytoskelety spolupracují v předprofázovém 

prstenci a fragmoplastu (Traas et al., 1987, Mineyuki, 1999; Sano et al., 2005). Fyzická 

propojení obou cytoskeletálních složek jsou zajišťována proteiny nebo většími 
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proteinovými komplexy. Zatímco u živočichů a hub je popsáno mnoho různých proteinů 

zajišťujících interakci (Goode et al., 2000, Yarm et al., 2001), u rostlin jsou popsány jen 

některé kinesiny (Preuss et al., 2004; Frey et al., 2009, Klotz a Nick, 2012), některé 

forminy (Deeks et al., 2010) a speciální proteiny jako 190 kDa polypetid (Igarashi et al., 

2000), SB401 u Solanaceae (Huang et al., 2007), PLDδ (Ho et al., 2009). Je možné, že 

kontakt a fyziologickou spolupráci obou cytoskeletálních struktur ve specifických 

okamžicích růstu a dělení rostlinné buňky zajišťují proteiny s odlišnou primární funkcí, 

které s cytoskeletem asociují pouze krátkodobě či za speciálních podmínek, nebo proteiny, 

které jako součást větších komplexů s cytoskeletem interagují slabě nebo pouze nepřímo, 

ale které právě díky tomu jsou zprostředkovateli konkrétní fyziologické odpovědi buňky. 

Tyto časově a prostorově omezené fyziologické funkce stejně jako sekundární interakce 

nebo funkce jednotlivých podjednotek složitějších komplexů je ale velmi obtížné 

postihnout a zřejmě proto jsou informace o těchto proteinech s různými fyziologickými 

funkcemi sporé. 

 

2.2 Proteiny asociované s mikrotubuly 
Proteiny zahrnované tradičně mezi proteiny asociované s mikrotubuly jsou 

většinou konzervované v rámci eukaryot. Jejich lokalizace v buňce je dobře popsaná 

hlavně díky tomu, že proteiny asociované s mikrotubuly, jak již z názvu vyplývá, jsou 

převážně až výhradně vázány na tyto struktury. Dobrým příkladem jsou motorové 

proteiny, kinesiny, nebo strukturální proteiny asociované s mikrotubuly, např. MAP65. 

Díky prominentní vazbě na mikrotubuly se u nich většinou již podařilo charakterizovat 

mikrotubuly-vazebnou doménu. „Klasické“ proteiny asociované s mikrotubuly se na 

mikrotubuly vážou přímo a jejich funkce v buňce je právě touto vazbou podmíněna 

(Buschmann a Lloyd, 2008). Motorové proteiny k dopravě buněčného nákladu potřebují 

mikrotubulární dráhy a u strukturních proteinů asociovaných s mikrotubuly je vazba a 

svazkování mikrotubulů jejich hlavní funkcí. Základní vlastností tradičních proteinů 

asociovaných s mikrotubuly je tedy interakce s mikrotubuly, čímž se podílejí na jejich 

organizaci či v případě motorových proteinů na buněčném transportu, a v důsledku na 

buněčné morfogenezi.  

Cytoskelet se podílí na růstu rostlinných buněk, má vliv na jejich tvar. Účastní se 

významně buněčného dělení a vývoje pletiv a orgánů. Nesporná je i jeho role 

v signalizaci. Všechny tyto procesy ale souvisí se změnami organizace a dynamiky 
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mikrotubulů. Mikrotubuly jsou ovlivňovány proteiny asociovanými s mikrotubuly, 

dynamika např. nedávno objevenými +TIP proteiny (o +TIP viz níže). Je překvapivé, jak 

málo poznatků je o jiných funkcích „klasických“ MAP. Literatura především vypovídá o 

jejich primární roli, tedy o vazbě na mikrotubuly, charakterizuje ji a soustředí se na její 

molekulární podstatu (identifikace mikrotubuly-vazebné domény). Přesahy vysvětlující 

fyziologické funkce v růstu, dělení či vývoji rostlin jsou sporé, výjimku snad tvoří 

nedávná publikace Dhonukshe et al. (2012) zahrnující MAP65 do sledů dějů směřujících 

ke správné lokalizaci předprofázového prstence (preprophase band, PPB). Tento 

nedostatek informací o zapojení do buněčných procesů však může být i pravdivě 

vypovídající v tom smyslu, že „klasické“ MAP kromě své funkce, spočívající ve vazbě na 

mikrotubuly, v dalších procesech zapojeny nejsou anebo jsou jejich jiné funkce těžko 

postřehnutelné. Na druhou stranu se ale poslední dobou objevují zprávy o nových 

proteinech, které s cytoskeletem interagují, ale jen někdy, za určitých okolností. U nich se 

popsat fyziologickou roli vazby s mikrotubuly nepodařilo z poněkud odlišných důvodů, 

než že by žádnou neměla. Buď jsou jejich funkce na cytoskeletu tak četné, že určit 

specifickou roli těchto proteinů je nesnadné, nebo jsou součástí proteinového komplexu a 

samostatně nejsou k plnění funkce dostatečné. Některé tyto proteiny se vyskytují pouze u 

rostlin [rodina MAP70 (Korolev et al., 2005), rodina TORTIFOLIA1/SPIRAL2 

(Buschmann et al., 2004; Shoji et al., 2004) a AIR9 (Buschmann et al., 2006)] či dokonce 

jen u určitých rostlinných čeledí [např. SB401 u Solanaceae (Huang et al., 2007) nebo 

MAP18 u Brassicaceae (Wang et al., 2007b)]. Tyto proteiny jsou důkazem, že ač 

mikrotubuly jsou vysoce evolučně konzervovanou strukturou, rodina proteinů 

asociovaných s mikrotubuly nezahrnuje výhradně konzervované proteiny. Plasticita 

rodiny MAP svědčí o tom, že schopnost interakce dalších, původně s mikrotubuly 

nesouvisejících proteinů, byla zřejmě během evoluce upravena podle potřeb konkrétního 

organismu. Významnou skupinou jsou enzymy, účastnící se některého z metabolických 

procesů v buňce. Některé z nich byly opakovaně identifikovány ve frakcích proteinů, 

které interagovaly s mikrotubuly, avšak dříve byly považovány spíše za kontaminace 

extraktu a jejich vazbě na mikrotubuly nebyla věnována pozornost. V poslední době se 

však ukazuje, že i u těchto proteinů je interakce s mikrotubuly fyziologicky významná. 

Příkladem jsou např. enzymy EF1α, GAPDH, Hsp70, Hsp90 (blíže viz níže). Taktéž 

v našich experimentech se podařilo identifikovat jako MAP proteiny, které jsou enzymem 

(GAPDH, fosfoglycerátkináza) nebo proteinem s jinou primární funkcí, než vázat 

mikrotubuly (Hsp70, EF2 (nepublikované výsledky)), Hsp90 (Krtková et al., 2012a). U 
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těchto nových a staronových proteinů asociovaných s mikrotubuly není vazba na 

mikrotubuly prominentní, mnohdy je krátkodobá (např. u Hsp90) a případně k vazbě 

dochází pouze za určitých okolností. Další možností, zřejmě dosti rozšířenou, je 

modulace funkce daného MAP přítomností dalšího proteinu (např. u živočichů GAPDH 

moduluje vazbu p22 a zprostředkovává vazbu Rab2 (Tisdale et al., 2009; Andrade et al., 

2004), viz níže). Studium fyziologické role takovýchto proteinů je potom nesmírně 

obtížné. Je ovšem třeba podotknout, že interakce s mikrotubuly u těch proteinů, jejichž 

role tkví např. v metabolických drahách, je víceméně logická a pochopení její funkce je 

nesmírně důležité. Cytoskelet představuje trojrozměrnou dynamickou strukturu v buňce a 

role v kompartmentaci procesů je zřejmě vykonávána skrze specifickou interakci enzymů 

a regulačních proteinů s cytoskeletem v dané části buňky. Identifikace těchto interakcí 

nám nepochybně pomůže pochopit plnou roli trojrozměrné proteinové sítě - cytoskeletu. 

V dalších kapitolách se pokusím shrnout poznatky o výše zmíněných proteinech – 

neklasických MAP. 

 

2.2.1 Enzymy jako MAP 
O tom, že některé proteiny plní kromě svých tradičních funkcí ještě jiné, původně 

asi neočekávané, funkce, svědčí např. glyceraldehyd-3-fosfát-dehydrogenáza 

(GAPDH). GAPDH je konzervovaný glykolytický enzym, který štěpí glyceraldehyd-3-

fosfát na 1,3 difosfoglycerát. Podle informací z živočišných buněk má však i spoustu 

dalších aktivit nezávislých na její glykolytické funkci. Má roli např. v procesech 

membránového transportu, uspořádávání mikrotubulů, DNA replikace a oprav, jaderného 

exportu RNA, apoptózy či detekce stresu (přehledně např. Sirover, 1999). GAPDH je 

prvním nalezeným glykolytickým enzymem, který zároveň asociuje s tubulinem a přímo 

interaguje s mikrotubuly (Kumagai a Sakai, 1983; Volker a Knull, 1997; Walsh et al., 

1989; Tisdale et al., 2009). Vazba na mikrotubuly však byla zjištěna i u dalších 

glykolytických enzymů: laktát dehydrogenázy, pyruvát kinázy, aldolázy a za určitých 

podmínek i u glukóza-6-fosfát izomerázy, fosfoglycerát kinázy (Walsh et al., 1989). 

Spolu s dalšími proteiny (Rab2 a EF-hand Ca2+ vázajícím proteinem p22) propojuje 

mikrotubuly a membránové struktury zapojené do sekretorických drah (Tisdale, 2002; 

Andrade et al., 2004). GAPDH je u živočichů součástí komplexní interakční sítě, protože 

vazba proteinu p22 na mikrotubuly je dále ovlivňována nízkoafinitními interakcemi 

s cytosolickými proteiny, a to CLIP170, MAP, p58 a aktinem (Timm et al., 1999). CLIP a 
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Rab GTPázy dále interagují s motory, které modulují vazbu vezikulu k mikrotubulu 

(Hammer a Wu, 2002; Perez et al., 2002; Howard a Hyman, 2003). Komplex je 

schematicky navržen níže (Obrázek 2-1), Role GAPDH v rostlinné buňce není doposud 

objasněna. Není však vyloučeno, že i v rostlinných buňkách hraje interakce s mikrotubuly 

významnou roli a rozhodně by bylo zajímavé roli GAPDH jako MAP prozkoumat. 

 

 
Obrázek 2-1 Model interakcí GAPDH v živočišných buňkách. 
 

 

Jiný protein, který je v buňkách hojný a primárně zajišťuje jinou funkci, je 

translační faktor EF1α (elongační faktor 1α ). Tento protein váže aminoacyl-tRNA a 

ribozómy v závislosti na GTP a hraje tak důležitou roli v syntéze proteinů. EF1α ale 

překvapivě také interaguje s cytoskeletem – váže a tvoří svazky aktinových filament i 

mikrotubulů (Murray et al., 1996; Durso a Cyr, 1994). Bylo prokázáno, že vlivňuje 

dynamiku aktinových filament (Murray et al., 1996) a EF1α z mrkve ovlivňuje dynamiku 
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mikrotubulů v závislosti na Ca2+ a kalmodulinu (Durso a Cyr, 1994; Moore et al., 1998). 

Závislost ovlivnění dynamiky mikrotubulů EF1α proteinem na  Ca2+ evokuje spojitost se 

signalizací v rostlinných buňkách. Domnívám se, že EF1α by tak kromě své tradiční 

funkce translačního faktoru mohl díky interakci s mikrotubuly hrát roli i ve vývojových či 

stresových reakcích rostlin. 

Velmi zajímavý je enzym fosfolipáza Dδ (PLDδ). Jde o centrální enzym 

fosfolipidové signalizace u rostlin, štěpí fosfolipidy za vzniku kyseliny fosfatidové a v 

případě PLDδ nejčastěji ethanolaminu a cholinu (shrnuto ve Wang, 2002). Dlouho bylo 

známo, že kortikální mikrotubuly jsou těsně spojené s plazmatickou membránou. 

Mechanismus propojení však zůstával dlouho tajemstvím. Rostlinná PLDδ je prvním 

proteinem, který byl identifikován jako spojka mezi plazmatickou membránou a 

mikrotubuly (Gardiner et al., 2001). O funkci PLDδ a jejích interakčních partnerů 

v signalizaci budu mluvit níže. 

 

2.2.2 Proteiny asociované s aktinem jako MAP 
Pro vykonávání funkcí mikrotubulů jsou nezbytné i jejich interakce s dalšími 

buněčnými strukturami. Tyto interakce opět mohou zajišťovat další proteiny, kterým 

v minulosti nebyla jako MAP věnována příliš pozornost, protože mají své jiné 

specifičtější interakční partnery či struktury a plní primárně odlišné funkce. V poslední 

době se mezi tyto proteiny zařadily i proteiny, které jsou dlouhou dobu známy jako 

proteiny asociované s druhou složkou rostlinného cytoskeletu, aktinovými filamenty. 

Typickým příkladem jsou proteiny forminy. Forminy nukleují aktin a napomáhají 

prodlužování filament, čímž se podílí na buněčné morfogenezi, dělení a polaritě (Pruyne 

et al., 2004; Sagot et al., 2002; Kovar a Pollard, 2004; Ingouff et al., 2005). 

Charakterizovány jsou existencí tzv. FH2 (formin homology 2) domén, které jsou 

společné u savců a rostlin (Blanchoin a Staiger, 2010). Bylo prokázáno, že rostlinný 

AtFH4 disponuje kromě FH1a FH2 domén důležitých pro nukleaci aktinu také rostlinně-

specifickou transmembránovou doménou a především specifickou GOE doménou, která 

přímo váže mikrotubuly (Deeks et al., 2010). AtFH4 tak představuje protein, který 

propojuje membrány a obě hlavní cytoskeletální sítě v rostlinných buňkách.  
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2.2.3 Rostlinně specifické MAP  
Pokud se „klasickým“ MAP rozumí protein, jenž je konzervovaný v rámci 

eukaryot, pak můžeme mezi netypické MAP zahrnout i proteiny, které jsou specifické 

pouze pro pro rostliny, či se dokonce vyskytují jen u určitých skupin/čeledí. U těchto 

proteinů je zpravidla jasně demonstrována schopnost interakce s mikrotubuly, často byly i 

díky ní identifikovány. Identifikace fyziologické role a funkce v buňce však často zřejmá 

není. Do této skupiny neklasických MAP zcela nepochybně patří protein auxin-induced 

in root cultures 9 (AIR9), jehož částečná cDNA byla původně identifikována při hledání 

genů indukovaných auxinem (Neuteboom et al., 1999). AIR9 je konzervovaný u 

suchozemských rostlin a trypanozomatických parazitů: Není zcela jasné, proč se 

vyskytuje u parazitů, předpokládá se buď laterální přenos genů mezi oběma skupinami 

nebo ztráta u ostatních rostlinných skupin (Buschmann et al., 2007). U rostlin je 

lokalizován na kortikálních mikrotubulech, předprofázovém prstenci a posléze na jeho 

původním místě, kde zřejmě rozeznává jeho bývalé komponenty a kde se připojuje 

buněčná deska. Podílí se tedy zřejmě na lokalizaci nově rostoucích buněčných desek 

(Buschmann et al., 2006). Dalším příkladem MAP nalezených pouze u rostlin jsou 

SRIRAL1 a SPIRAL2/TORTIFOLIA1 (SPR1 a SPR2). Jde o proteiny lokalizované na 

plus konci mikrotubulů. Zřejmě i prostřednictvím předpokládaných interakcí s dalšími 

proteiny se podílejí na správném tvaru rostlinných orgánů, protože jejich mutace 

způsobují pravotočivé stáčení kořenů (shrnuto v Seedbrook a Kaloriti, 2008). Přesný 

mechanismus jejich funkce však není objasněn. Protein SB401 patří k zajímavým 

proteinům, které byly identifikovány pouze u malé skupiny rostlin či jednotlivých čeledí. 

SB401 byl identifikován u Solanum berthaultii, kde je specificky exprimován v tyčinkách 

jako pozdní pylový gen. V raných stádiích vývoje pylu ani v jiných vegetativních 

pletivech nalezen nebyl (Liu et al., 1997). SB401 se váže na mikrotubuly, in vitro je 

svazkuje a in vivo je lokalizován na kortikálních mikrotubulech v pylové láčce. Za vazbu 

na mikrotubuly je zřejmě zodpovědný šestkrát nedokonale se opakující motiv V-V-E-K-

K-N/E-E (Huang et al., 2007). Podobný motiv byl nalezen u kuřecího MAP1B (Noble et 

al., 1989), MAP18 u Arabidopsis (Wang et al., 2007b) a Hsp90 u tabáku (Krtková et al., 

2012a). Kromě vazby na mikrotubuly byla u SB401 v pylové láčce zjištěna i vazba na 

aktinová filamenta a jejich svazkování (Huang et al., 2007). Jiným proteinem, který se 

zdá být specifický jen pro čeleď Brassicaceae, je protein MAP18. Jde o divergovaný 

paralog proteinu developmentally regulated plasma membrane polypetide, (syn. u 

Arabidopsis PCaP1; DREPP). DREPP je rozšířen u všech suchozemských rostlin 
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počínaje kapraďorosty (Stanislav Vosolsobě, diplomová práce). U MAP18 bylo 

prokázáno, že se váže na mikrotubuly. Za vazbu může být zodpovědný motiv VEEKK, 

který sdílí se svými příbuznými proteiny DREPP (Wang et al., 2007b). Přesná funkce 

MAP18 opět není objasněna, je však možné, že souvisí s existencí kortikálních 

mikrotubulů v rostlinné buňce a nutností jejich interakce s plazmatickou membránou. 

Proteiny DREPP a jejich interakce s mikrotubuly jsou studovány v naší laboratoři. 

Důležité je v této kapitole zmínit i proteiny z rostlinně specifické skupiny MAP70. Tyto 

se podílí na udržování polarity buněk a zajišťují správné zvětšování rostlinných orgánů 

(Korolev et al., 2007) a také se prostřednictvím mikrotubulů podílí na typickém ukládání 

komponent sekundární buněčné stěny u dřevotvorných rostlin (Pesquet et al., 2010).  

 

2.2.4 Metody identifikace nových MAP 
Klasickým přístupem identifikace nových proteinů asociovaných s mikrotubuly je 

izolace proteinů na základě jejich afinity k polymerovaným mikrotubulům. Dalším 

tradičním způsobem identifikace nových MAP v rostlinách je nepochybně hledání 

proteinů homologních k již známým MAP v živočišných buňkách pomocí 

bioinformatického přístupu. Je však zřejmé, že tato metoda umožňuje identifikovat pouze 

proteiny konzervované v rámci eukaryot, nikoliv proteiny s rolí MAP objevujících se 

nově u rostlin.  

Dostupnost modelového materiálu s konkrétními mutacemi a vývoj v oblasti 

mikroskopie a bioinformatiky rozšířil možnosti, jak kromě biochemických postupů 

identifikovat nové MAP. V současnosti je popsána celá řada fenotypových projevů 

mutací v proteinech schopných asociace s mikrotubuly. Databáze projevů mutací 

v proteinech interagujících s mikrotubuly (seznam známých projevů mutací MAP 

aktualizovaný v květnu 2010 je možné nalézt na http://www.jic.ac.uk/staff/clive-

lloyd/henrik-buschmann/microtubulemutants/index.htm; Buschmann a Lloyd, 2008) 

umožňují tedy identifikovat projevy tohoto typu u dalších, dosud necharakterizovaných 

mutantních rostlin a odhalovat tak dosud neznámé MAP. Mutantní analýzy umožnily také 

izolovat proteiny, jejichž funkce je spojena primárně s destabilizací mikrotubulů, a tudíž 

unikaly klasickým biochemickým analýzám, např. katanin (Burk et al., 2001). 

Mikroskopické techniky lze využít k identifikaci nových proteinů asociovaných s 

mikrotubuly pomocí sledování lokalizace neznámých fúzních proteinů (van Damme et al., 

2004b). Další možností je využití dostupných databází pro vyhledávání proteinů se 

http://www.jic.ac.uk/staff/clive-lloyd/henrik-buschmann/microtubulemutants/index.htm�
http://www.jic.ac.uk/staff/clive-lloyd/henrik-buschmann/microtubulemutants/index.htm�
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známými mikrotubuly-vazebnými doménami či motivy (např. střídající se aminokyseliny 

K a E, Wang et al., 2007b). Prakticky je tento způsob hledání nových MAP méně úspěšný 

díky obrovské variabilitě těchto motivů. Častěji se tohoto přístupu využívá v případě, kdy 

je třeba potvrdit funkci studovaného MAP nalezením domény v proteinu, která je za 

interakci s mikrotubulem zodpovědná.  

 

2.2.4.1 Kandidátní MAP na zprostředkovávání interakcí s dalími buněšnými 
strukturami: HSP90 a +TIP 

V naší laboratoři je využíván pro hledání nových MAP jak bioinformatický, tak 

klasický biochemický přístup. Základním cílem bylo identifikovat nové či již popsané 

MAP, které interagují zároveň s aktinovým cytoskeletem, a MAP interagující 

s plazmatickou membránou. Na základě bioinformatických přístupů jsme se rozhodli 

studovat +TIP proteiny jako vhodné kandidáty na proteiny zprostředkovávající vazbu 

mikrotubulů a aktinu v rostlinných buňkách. Kromě toho jsme provedli několik 

experimentů tradiční biochemickou metodou a pomocí frakcionace proteinů na 

mikrozomální proteiny s vazbou na mikrotubuly jsme izolovali několik kandidátů na 

proteiny propojující mikrotubuly a plazmatickou membránu (viz kapitola Výsledky).  

 

2.2.4.1.1 +TIP vazebné proteiny 
Při narušení aktinového cytoskeletu se mění orientace paralelně uspořádaných 

kortikálních mikrotubulů (Seagull, 1990) a je tedy jasné, že tyto dvě složky cytoskeletu 

spolu musí interagovat, buď přímo, nebo nepřímo. Z živočichů a hub je známo mnoho 

proteinů zprostředkovávající tyto interakce (Goode et al., 2000). U rostlin je jich známo 

méně, ale přesto byli identifikováni někteří partneři obou cytoskeletálních složek, např 

190 kDa polypetid (Igarashi et al., 2000), SB401 u Solanaceae (Huang et al., 2007), 

kinesiny s kalponinovou homologií (Frey et al., 2009; Klotz a Nick, 2012), forminy 

(Deeks et al., 2010), PLDδ (Ho et al., 2009). Je možné, že mezi zprostředkovatele 

interakce patří i některé rostlinné +TIP proteiny, a proto jsme se na některé z nich 

zaměřili, ačkoli je možné je řadit mezi „klasické“ MAP. +TIP jsou poměrně nedávno 

objevenou skupinou proteinů, které se vážou na plus konec mikrotubulů, ovlivňují jejich 

dynamiku - fungují převážně jako mikrotubuly-stabilizující faktory - a hlavně tvoří 

komplexy s dalšími +TIP či jinými proteiny, čili jsou schopny napojovat mikrotubuly na 

jiné buněčné struktury, u živočichů jsou převážně doklady o kinetochorech a kortikální 
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oblasti (shrnuto v Akhmanova a Hoogenraad, 2005; Galjart, 2010). To jsou významné 

charakteristiky +TIP, které osvětlují změny lokalizace a stabilizace mikrotubulů 

v průběhu buněčného cyklu a během růstu buněk. Tyto proteiny by tak mohly být 

efektory při vývojových, morfogenetických procesech či u signálních drah v rostlinných 

buňkách. 

Jednotlivé +TIP jsou díky svým četným vzájemným interakcím provázány 

v komplexní síť, jak ilustruje obrázek zahrnující nerostlinné homology (Obrázek 2-2). 

Galjart (2010) připisuje významný podíl na sestavování komplexů i struktuře rostoucího 

konce mikrotubulu - považuje jej za nano-platformu umožňující vybraným proteinům 

utvořit komplexy, které mohou přetrvávat a být následně funkční na jiných místech 

v buňce. Seznam +TIP u obratlovců zahrnuje asi 20 proteinů (Akhmanova a Steinmetz, 

2008, Obrázek 2-3). Většina +TIP asociuje s EB (end-binding) proteiny a vyžaduje je pro 

svou vazbu na plus konec mikrotubulu (Galjart, 2010). Kromě vazby na mikrotubuly jsou 

některé +TIP [APC (adenomatous polyposis coli), spektraplakin ACF7 (actin crosslinking 

factor 7), CLIP170 a CLASP] přímo či nepřímo propojeny s aktinem. Jiné +TIP (APC, 

CLASP a ACF7) zase u živočichů zajišťují uchycení a stabilizaci mikrotubulů 

v kortikální oblasti, zřejmě díky interakci s plazmatickou membránou či opět s aktinem 

(Akhmanova a Hoogenraad, 2005). Je pozoruhodné, že u rostlin mnoho uvedených +TIP 

chybí, a je proto pravděpodobné, že přítomné typické +TIP, tedy EB1 a CLASP budou 

funkčně zastupovat některé jiné +TIP z obratlovců.  
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Obrázek 2-2. Schema interakcí mezi nerostlinnými +TIP. Převzato z Akhmanova a Hoogenraad, 2005. 
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Obrázek 2-3. +TIP proteiny u obratlovců s vyznanými doménami zprostředkovávajícími interakce s 
dalšími partnery. Převzato z Akhmanova a Hoogenraad, 2005. 
 

 

EB1 (end binding 1) jsou poměrně konzervované malé proteiny (Chan et al., 

2003; Bisgrove et al., 2008) a jsou centrálními interaktory ostatních +TIP (Honappa et al., 

2009), jež se často vážou na plus konec mikrotubulu prostřednictvím EB1 – téměř u 

všech +TIP proteinů najdeme zmínku, že interagují s EB1 (shrnuto v Galjart, 2010). 

Lokalizace EB1 u rostlin se liší v závislosti na míře exprese, a proto nejsou zcela 

jasně popsány jeho funkce. EB1 tvoří na rostoucích plus koncích mikrotubulů typické 

komety (Chan et al., 2003; Dixit et al., 2006). Při vyšší expresi se AtEB1a nachází i podél 

celého mikrotubulu, na endoplazmatickém retikulu (Mathur et al., 2003) a na méně 

pohyblivých minus koncích mikrotubulů v celé kortikální oblasti (Chan et al., 2003). Na 

minus konci se zřejmě neúčastní nukleace mikrotubulů per se, spíše kotví mikrotubuly 

(Askham et al., 2002) nebo se zde vyskytuje jako zásoba EB1 pro vyrůstající mikrotubuly 

(Rehberg a Graf, 2002). EB1 se podílí na vnímání gravitace a doteku v kořenech rostlin, a 
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tím ovlivňuje rostlinnou morfogenezi (Bisgrove et al., 2008). EB1 v rostlinách interaguje 

s movement proteinem (MP) viru tabákové mozaiky a možná svou vazbou 

zprostředkovává jeho interakci s mikrotubuly, s nimiž MP přímo neinteraguje (Brandner 

et al., 2008). 

CLASP je velký konzervovaný protein. V živočišných buňkách stabilizuje plus 

konce mikrotubulů a propojuje je s kortikální oblastí ve specifických částech buňky a 

s kinetochory (Akhmanova et al., 2001; Lansbergen et al., 2006; Maiato, 2005). Pomocí 

svého SxIP motivu interaguje s EB1 (shrnuto v Galjart, 2005; Honappa et al., 2009). 

Navíc ale kromě dobře popsané interakce s mikrotubuly CLASP interaguje pomocí N-

terminálního motivu dis1/TOG s aktinovými filamenty ve fibroblastech a 

koimunoprecipituje s aktinem in vitro (Tsvetkov et al., 2007). Zdá se, že interakce mezi 

CLASP a aktinem je přímá a že u živočichů CLASP funguje jako mikrotubuly a aktin 

propojující protein (crosslinker) v interfázních buňkách (Tsvetkov et al., 2007). Popsaná 

interakce s aktinem činila z CLASP zprvu vhodného kandidáta na studium interakčních 

partnerů mikrotubulů a aktinových filament. Asociace CLASP s aktinem u rostlinných 

buněk sice zatím pozorována nebyla, ale ukázalo se, že má u rostlin jiné důležité funkce - 

vzhledem ke svým specifikům se u rostlin podílí na tvaru a růstu buněk (Ambrose et al., 

2007). U rostlin se CLASP kromě vazby podél celých mikrotubulů nachází, i když 

v menší míře než u živočišných buněk, jako typický +TIP na plus konci mikrotubulů 

(Ambrose et al., 2007; Kirik et al., 2007), v těsném závěsu za EB1 (Kirik et al., 2007). 

Oproti živočišným buňkám však CLASP přímo s EB1 neinteraguje (Kirik et al., 2007). 

Dále se nachází na specifických rostlinných strukturách - PPB i fragmoplastu (Ambrose 

et al., 2007; Kirik et al., 2007). Tato specifika byla vodítkem k určení fyziologické role 

CLASP u rostlin, totiž podílu na určení tvaru buněk. Jednak bylo zjištěno, že mutantní 

rostliny clasp-1 mají nestandardní PPB, vřeténka a fragmoplasty a také defektní směr 

buněčné expanze (Ambrose et al., 2007), jednak mají buňky u clasp-1 více zakulacené 

hrany a enormně paralelní uspořádání mikrotubulů (Ambrose a Wasteneys, 2008; 

Ambrose et al., 2011). Tyto funkce souvisí se zajímavou a rostlinně specifickou 

selektivní lokalizací CLASP na přepážkách dvou sousedících interfázních buněk, kde je 

soustředěn v ostrých rozích, tedy odlišně než forminy AtFH4 a AtFH8, a kde zabraňuje 

katastrofám mikrotubulů (Ambrose et al., 2011; Deeks et al., 2005). CLASP je jedním 

z mála proteinů, u kterých je kromě vazby na mikrotubuly známa poněkud blíže i jeho 

fyziologická role v růstu a vývoji rostlinných buněk a pletiv. Zdá se, že sled proteinových 

interakcí CLASP vede k ustanovení správné roviny dělení a tvaru buněk. Sled těchto dějů 
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zahrnuje i interakci s dalšími proteiny asociovanými s mikrotubuly, např. MAP65 

(Dhonukshe et al., 2012). 

 

2.2.4.1.2 Hsp90 
Hsp90 byl izolován jako protein unteragující s mikrotubuly a s plazmatickou 

membránou (Krtková et al., 2012a). Doposud je tato funkce známá jen u několika 

proteinů jako je PLDδ (Gardiner et al., 2001), +TIP proteinů (Akhmanova et al., 2001) či 

γ-tubulinu (Dryková et al., 2003). Tento typ proteinů by se mohl podlet i na přenosu 

signálů mezi buněčnou stěnou a cytosolem. 

Hsp90 je vysoce konzervovaný molekulární chaperon esenciální pro skládání a 

stabilitu proteinů v eukaryotických buňkách. U živočichů bylo popsáno mnoho jeho 

substrátů včetně proteinů podílejících se na signálním přenosu a buněčném vývoji 

(Wegele et al., 2004). U rostlin je Hsp90 esenciální pro stresovou odpověď vyvolanou 

proteiny rezistence (resistance proteins, R-proteins, (Botër et al., 2007, Takahashi et al., 

2003) a je zahrnut do MAPkinázových kaskád (Takabatake et al., 2007). Hsp90 

zprostředkovává převážně změny mezi aktivním a neaktivním stavem u regulačních a 

signálních proteinů (Rutherford a Zuker, 1994), a tak působí na rozhraní několika 

vývojových drah (Rutherford a Lindquist, 1998).  

Mezi jinými interakcemi byly ukázány interakce Hsp90 s cytoskeletálními 

proteiny aktinem a tubulinem (Koyasu et al., 1986, Sanchez et al., 1988, Wegele et al., 

2004). Interakce Hsp90 s mikrotubuly se zdá hrát důležitou roli v eukaryotických 

buňkách a důkazy o jejím funkčním významu v živočišných buňkách stále přibývají. 

Interakce Hsp90 s mikrotubuly je velmi komplexní a u živočichů je realizována na 

minimálně čtyřech úrovních. Hsp90 interaguje s tubulinovými dimery (Sanchez et al., 

1988, Weis et al., 2010) i s již zpolymerovanými mikrotubuly (Fostinis et al., 1992, 

Williams a Nelsen, 1997). Hsp90 je také součástí heterokomplexu asociujícího 

s mikrotubuly během jaderného transportu steroidních hormonů (Harrell et al., 2002, Pratt 

et al., 1999) a překvapivě je Hsp90 také součástí centrozómu (Lange et al., 2000), kde se 

podílí na jeho sestavování spolu s dalšími centrozomálními proteiny (Basto et al., 2007; 

Glover, 2005) a přispívá k jeho správné funkci (de Carcer et al., 2001).  
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2.2.5 Rostlinné proteiny, u kterých byla ukázána jejich vazba na 
mikrotubuly 

MAP charakterizace v:  citace poznámky 

MAP65 
   

MAP65-1 Arabidopsis thaliana 

Jiang a Sonobe, 1993; 
Smertenko et al., 2004; 
Van Damme et al., 2004a 

 MAP65-2 Arabidopsis thaliana Li et al., 2009c 
 MAP65-3/PLEIADE Arabidopsis thaliana Müller et al., 2004 
 MAP65-4 Arabidopsis thaliana Van Damme et al., 2004a 
 

MAP65-5 Arabidopsis thaliana 
Gaillard et al., 2008; 
Smertenko et al., 2008 

 MAP65-6 Arabidopsis thaliana Mao et al., 2005 
 

MAP65-7 
 

Theologis et al., 2000 

zatím nalezen pouze 
bioinformaticky u 
Arabidopsis 

MAP65-8 Arabidopsis thaliana Smertenko et al., 2008 
neasociuje s 
mikrotubuly 

MAP65-9 Arabidopsis thaliana Smertenko et al., 2008 
pyl, neasociuje s 
mikrotubuly 

proteiny vázající se 
na +konec 
mikrotubulů 

   

EB1 Arabidopsis thaliana 
Chan et al., 2003; Mathur 
et al., 2003 

 

CLASP Arabidopsis thaliana 
Ambrose et al., 2007; Kirik 
et al., 2007 

 

SPR1 Arabidopsis thaliana 
Nakajima et al., 2004; 
Sedbrook et al., 2004 

 SPR2 Arabidopsis thaliana Furutani et al., 2000 
 MOR1/GEM1 Arabidopsis thaliana Whittington et al., 2001 
 

TMBP200 Nicotiana tabacum 
Yasuhara et al., 2002; 
Hamada et al., 2004 

 ATK5 Arabidopsis thaliana Ambrose et al., 2005  patří také mezi kinesiny 

kinesiny a kinesin-like 
proteiny 

   ATK5 Arabidopsis thaliana Ambrose et al., 2005 
 

KCH1 (kinesin with 
calponin homology 1) 

Gossypium hirsutum, 
Oryza sativa 

Preuss et al., 2004; Frey et 
al., 2009 
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KCH2 (kinesin with 
calponin homology 2) Gossypium hirsutum Xu et al., 2009 

 O12 Oryza sativa Umezu et al., 2011 
 kinesin13-A Nicotiana tabacum Lu et al., 2005 
 

KCBP/ZWICKEL Arabidopsis thaliana 
Krishnakumar a 
Oppenheimer, 1999 

 TBK5 Nicotiana tabacum Matsui et al., 2001 
 

AtPAKRP1 
Arabidopsis thaliana, 
Oryza sativa Lee et al., 2000 

 DcKRP120-2 Daucus carota Barroso et al., 2000 
 TKRP125 Nicotiana tabacum Asada et al., 1997 
 KatA Arabidopsis thaliana Liu et al., 1996 
 KatD Arabidopsis thaliana Tamura et al., 1999 
 forminy 

   FH4 Arabidopsis thaliana Deeks et al., 2010 
 FH14 Arabidopsis thaliana Li et al., 2010 
 ostatní 

   MAP18 Arabidopsis thaliana Wang et al., 2007b 
 

MAP70 -1 Arabidopsis thaliana 
Korolev et al., 2005; 
Pesquet et al., 2010 

 

MAP70 -2 
 

Korolev et al., 2005 

zatím nalezeny pouze 
bioinformaticky u 
Arabidopsis 

MAP70 -3 
 

Korolev et al., 2005 

zatím nalezeny pouze 
bioinformaticky u 
Arabidopsis 

MAP70 -4 
 

Korolev et al., 2005 

zatím nalezeny pouze 
bioinformaticky u 
Arabidopsis 

MAP70 -5 Arabidopsis thaliana 
Korolev et al., 2005; 
Korolev et al., 2007 

 MAP190 Nicotiana tabacum Igarashi et al., 2000 
 PLDδ Nicotiana tabacum Gardiner et al., 2001 
 

WAVE DAMPENED 2 
(WV2) Arabidopsis thaliana Perrin et al., 2007 

 TANGLED 1 Zea mays Smith et al., 2001 
 

Hsp90 
Oryza sativa, 
Nicotiana tabacum Krtková et al., 2012a 

 Hsp70 Arabidopsis thaliana Ho et al., 2009 
 SB401 Solanum berthaultii Huang et al., 2007 
 EF-1α Daucus carota Durso a Cyr, 1994 
 katanin p60 podjednotka 

(AtKSS, AtKN1) Arabidopsis thaliana Burk et al., 2001 
 

katanin p80 podjednotka Arabidopsis thaliana Bouquin et al., 2003 
 AIR9 Arabidopsis thaliana Buschmann et al., 2006 
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RUNKEL (RUK)  Arabidopsis thaliana Krupnova et al., 2009 
 Spc98p Arabidopsis thaliana Erhardt et al., 2002 
 MDP25 (microtubule 

destabilizing protein 25) Arabidopsis thaliana Li et al., 2011 
 Tabulka 2-1 Seznam rostlinných proteinů, u kterých byla ukázána jejich vazba na mikrotubuly. 
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2.3 Toxicita hlinitých iontů v souvislosti s mikrotubuly a 
jejich interakčními partnery 
 

2.3.1 Signalizace a mikrotubulární cytoskelet 
Stimuly z vnějšího prostředí musí být do rostlinné buňky přeneseny přes poměrně 

rigidní, celulózovými mikrofibrilami vyztuženou buněčnou stěnu a lipofilní plazmatickou 

membránu. Pokud ponecháme stranou specifické receptory, existuje i další možnost, jak 

stimuly do buněčného prostředí přenést. Mezi buněčnou stěnou, plazmatickou 

membránou a kortikálními mikrotubuly se předpokládá existence fyzického kontinua, 

které funkci přenosu plní. Podle výzkumu posledních let by tyto fyzické spojníky mohla 

představovat PLDδ či forminy, protože obě skupiny proteinů se vážou na  membrány, 

asociují s kortikálními mikrotubuly, zároveň jsou schopny vázat i aktin a forminy navíc 

mají extracelulární extensin-like motiv, který je může kotvit ke složkám buněčné stěny 

(Ho et al., 2009; Deeks et al., 2010; Deeks et al., 2005; Baluška a Hlavačka, 2005). 

Mikrotubuly samotné reagují na stresové faktory z vnějšího prostředí velmi brzy, tj. 

v rámci sekund, svou reorganizací, depolymerací či změnou dynamiky (shrnuto ve Wang 

et al., 2011). V případě stresu zasolením se dokonce ukázalo, že depolymerace a 

reorganizace mikrotubulů jsou důležité pro následnou schopnost rostliny odolávat stresu – 

semenáčky, kterým bylo taxolem znemožněno depolymerovat a repolymerovat kortikální 

mikrotubuly za působení stresu zasolením, umíraly ve větší míře než rostliny, které taxolu 

vystaveny nebyly (Wang et al., 2007a). Depolymerace či reorganizace mikrotubulů byla 

pozorována záhy i po působení jiných stresových faktorů – sucha, hyperosmotického 

stresu, chladu (shrnuto ve Wang et al., 2011). Tento raný efekt je do značné míry obecný 

a mohli bychom tedy mikrotubuly považovat za markery působení stresu či jiných 

vnějších stimulů. Na konkrétním stimulu a zřejmě i dalších jeho průvodních jevech (např. 

rigidizace či naopak fluidizace membrány) závisí, jak bude buňka změny v organizaci 

mikrotubulů interpretovat. Na interpretaci se zřejmě podílí různé MAP, které zase 

propojují mikrotubuly s jinými buněčnými složkami, např. aktinem či 

endomembránovým systémem, o kterých jsem pojednávala výše. O tom, že je systém 

signalizace propojený jak s plazmatickou membránou, tak s cytoskeletem, svědčí několik 

faktů. Na příkladu stresu způsobeného hlinitými ionty bylo ukázáno, že změna ve 

fyzických vlastnostech plazmatické membrány je provázena změnami v organizaci 

mikrotubulárního cytoskeletu (Krtková et al., 2012b). Dalším faktem je skutečnost, že 
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byly nalezeny proteiny, které funkčně i fyzicky propojují plazmatickou membránu 

s cytoskeletem. Jedním z hlavních signalizačních enzymů je PLD, která má lipid-

vazebnou doménu na N-konci a štěpí fosfolipidy (Eliáš et al., 2002; Munnik, 2001). 

Různé PLD mají různou afinitu k substrátům, jimiž jsou fosfatidylcholin, 

fosfatidyletanolamin a fosfatidylglycerol. Produkty štěpení, které PLD katalyzují, jsou 

kyselina fosfatidová (PA) a odštěpená skupina, tedy po řadě cholin, ethanolamin a 

v menší míře glycerol. PA i odštěpená skupina fungují jako signální molekuly - druzí 

poslové (Munnik, 2001; Wang, 2002). PA aktivuje MAPK signální kaskády, Ca2+ 

dependentní protein kinázy, NADPH oxidázu a aktivity iontových kanálů (shrnuto ve 

Wang, 2002). Kromě toho jsou různé PLD aktivovány různou koncentrací Ca2+, 

přítomností fosfatidylinozitol 4,5-bisfosfátu [PI(4,5)P2] a mastných kyselin (Wang, 2002; 

Li et al., 2009a), což spolu s různými substráty zajišťuje rostlinné buňce výběr správné 

PLD za konkrétních a velmi různých stresových podmínek. PLD a její produkt, PA, se u 

rostlin podílí na signalizaci během abiotického stresu [chlad, mrznutí, zranění, zasolení, 

dehydratace, sucho, nedostatek živin, produkce reaktivních forem kyslíku (ROS)], 

biotického stresu (napadení patogeny, indukce nodulace) a během růstu a vývoje (klíčení, 

senescence listů, růst kořenů a kořenových vlásků, pylových láček) a mimo jiné také na 

toxicitě hlinitých iontů (shrnuto v Li et al., 2009a). 

Izoforma PLDδ silně asociuje s  plazmatickou membránou (Wang a Wang, 2001; 

Gardiner et al., 2001) a propojuje ji s kortikálními mikrotubuly (Gardiner et al., 2001). 

Když je buňka vystavena stresu (např. NaCl, hypoosmotický stres, xylanáza, mastoparan), 

je PLD aktivována a vyvolává reorganizaci mikrotubulů (Dhonukshe et al., 2003). 

V rámci plazmatické membrány se kromě vazby přímo na fosfolipidy PLDδ váže na 

homolog flotilinu (Ho et al., 2009), což je marker lipidových raftů (Martin et al., 2005). 

Lipidové rafty jsou detergentuvzdorné mikrodomény plazmatické membrány, které jsou 

významné pro sestavování mnohomolekulárních signalizačních komplexů, zahrnujících 

např. G-proteiny a kinázy (Martin et al., 2005; Dunkley et al., 2006). PLDδ tedy 

propojuje plazmatickou membránu s mikrotubuly v místech, kde se odehrávají děje 

spojené s buněčnou signalizací. Plazmatická membrána a mikrotubuly však nejsou jediní 

interakční partneři PLDδ, patří mezi ně i aktin, Hsp70, ATPáza a těžký řetězec klathrinu 

(Ho et al., 2009). Bylo ukázáno, že PLD je schopna vázat i F-aktin (Kusner et al., 2003). 

PLD tedy interaguje s oběma cytoskeletálními sítěmi a je spojníkem v kontinuu buněčná 

stěna-plazmatická membrána-cytoskelet. Z pohledu přenosu signálu od mikrotubulů dále 
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do cytosolu je ale zajímavá i její interakce s Hsp70. Autoři Ho et al. (2009) předpokládají, 

že tato interakce je nepřímá, pouze zprostředkovaná cytoskeletem, a navrhli hypotézu 

existence multiproteinového komplexu složeného z flotilinu, PLD, mikrotubulů a 

aktinových filament a nepřímo interagujících Hsp70 a klathrinu. Tento komplex se 

hypoteticky podílí na buněčné signalizaci a možná i na vezikulárním transportu (viz 

Obrázek 2-4). Zjištěné interakce uvádí do kontextu signalizace i naše výsledky. Pomocí 

MALDI jsme zjistili, že tubulin interaguje s Hsp70 i s Hsp90 (viz Výsledky; Krtková et 

al., 2012a) a že také Hsp90 interaguje s Hsp70 (viz Výsledky). Vzhledem k tomu, že 

Hsp90 je lokalizován na kortikálních mikrotubulech (Krtková et al., 2012a), je možné, že 

celý komplex obsahující Hsp90, Hsp70, mikrotubuly a aktin je díky PLDδ propojen 

s plazmatickou membránou, tvoří kontinuum mezi plazmatickou membránou a 

cytoskeletem a hypoteticky se podílí na buněčné signalizaci (viz Obrázek 2-4). 

 

 

 
Obrázek 2-4. Převzato z Ho et al. (2009). 
 

 

Je možné, že na signalizaci se podílí i forminy, které díky své extracelulární a 

transmembránové doméně mohou přenášet mechanické stimuly z buněčné stěny přes 

plazmatickou membránu na obě cytoskeletální sítě, se kterými také interagují. Podle 

modelu navrženého v Deeks et al. (2010; Obrázek 2-5) by se mechanické stimuly fyzicky 

přenášené forminy tvořícími kontinuum mezi cytoskeletem, plazmatickou membránou a 

buněčnou stěnou měly projevit spíše v dynamice aktinu, protože mikrotubuly v této 
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molekulární „konstrukci“ působí spíše jako stavební jednotka, která umožňuje FH2 

doméně forminu AtFH4 vykonávat své funkce na aktinu.  

 
Obrázek 2-5. Model uspořádání forminu AtFH4 asociovaného s plazmatickou membránou, 
mikrotubuly a aktinem v kortikální oblasti. Převzato z Deeks et al. (2010). 
 
 

2.3.2 Toxicita hlinitých iontů a cytoskelet 
Toxicita hlinitých iontů celosvětově omezuje produkci na kyselých půdách. Al je 

vázán v půdě v minerálních sloučeninách, ze kterých je však uvolňován, pokud pH v půdě 

klesne. Al je toxický pro živočichy i rostliny (Rengel, 2004). Je dlouho známo, že první 

symptom Al toxicity u rostlin je rychlá inhibice růstu kořenů (Sivaguru a Horst, 1998; 

Ahn et al., 2001, Ma et al., 2002), přičemž kořenová špička je nejvíc citlivá (Ryan et al., 

1993). Dlouhodobé vystavení Al ústí v morfologické změny kořenů, jako např. tloustnutí, 

praskání, změny ve složení buněčné stěny a případně smrt buněk kořene (Kataoka et al., 

1997; Blancaflor et al., 1998; Čiamporová, 2002). Přestože je již desítky let známo, že Al 

toxicita je faktor omezující růst rostlin, mechanizmus rychlého zastavení růstu kořene je 

nejasný. Změny způsobené Al v kořenech a kořenových buňkách se projevují během 

sekund či minut po vystavení, což naznačuje, že postižená buněčná struktura je zároveň 

přímým cílem působení Al. Al vstupuje do kořenů Arabidopsis převážně meristémem a 

distální elongační zónou nejvíce během prvních 30 minut vystavení (Babourina a Rengel, 

2009). Nedávno byl v rýži identifikován Al přenašeč (Xia et al., 2010); je tedy možné, že 

intracelulární Al se podílí na raných toxických efektech. Změny, ke kterým dochází po 

hodinách až dnech vystavení, musí být interpretovány obezřetně. Mohou být totiž 

výsledkem buď přímé interakce Al s danou buněčnou strukturou, nebo mohou být 

následkem předchozího porušení jiných buněčných struktur.  

O Al je známo, že ovlivňuje četné procesy a struktury v rostlinných buňkách, 

takže je možné, že je jím postiženo více buněčných struktur. Buněčná stěna jako první 

bariéra vstupu Al  do kořenů váže velké množství Al , které ovlivňuje její plasticitu a 
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propustnost pro vodu (Yang et al., 2011; Zhang et al., 2011; Zheng a Yang, 2005). To, že 

je zastavení růstu kořenů tak rychlé, vzbuzuje domněnku, že se na procesu zastavení 

podílí signální mechanismy. A skutečně, Al inhibuje členy fosfoinozitidové signální 

dráhy (Jones a Kochian, 1995; Martinez-Estevez et al., 2003; Ramos-Diaz et al., 2007; 

Pejchar et al., 2008; Pejchar et al., 2010) a narušuje homeostázi Ca2+, důležitého druhého 

posla (shrnuto v Rengel a Zhang, 2003). Roli cytoskeletu byla věnována velká pozornost 

z důvodu jeho podílu na prodlužování a určování tvaru rostlinných buněk. Mikrotubuly 

jsou reorganizované či porušené následkem působení Al (Schwarzerová et al., 2002; 

Sivaguru et al., 1999b; Sivaguru et al., 2003) a stejně tak je ovlivněn i aktinový 

cytoskelet (Grabski a Schindler, 1995; Sivaguru et al., 1999a; Amenos et al., 2009). 

Dalším hlavním cílem Al toxicity je plazmatická membrána, která váže velké množství 

Al díky svému negativnímu náboji (Akeson et al., 1989). Tím se mění její vlastnosti 

včetně poruch vazby a transmembránového transportu fyziologicky významných iontů 

(shrnuto v Kochian et al., 2005). Narušené funkce iontových kanálů a odlišný iontový 

transport přes membránu byly popsány několikrát (shrnuto v Bose et al., 2010). Jedna 

z nejranějších odpovědí na Al je téměř okamžitá depolarizace plazmatické membrány 

(Sivaguru et al., 2003; Sivaguru et al., 1999a). Peroxidace lipidů byla také u různých 

rostlin, např. kukuřice a rýže, popsána jako průvodní jev toxicity hlinitých iontů (Boscolo 

et al., 2003; Meriga et al., 2004), ačkoli tento jev nebyl považován za přímou příčinu 

zastavení růstu u kořenů hrachu (Yamamoto et al., 2001). Centrální role plazmatické 

membrány v Al toxicitě v biologických systémech je v souladu s pozorováním 

podstatného poklesu fluidity membrán pocházejících z lipidů mozkových buněk, které 

byly rekonstituovány in vitro (Verstraeten et al., 1997; Verstraeten a Oteiza, 2000). Je 

důležité, že plazmatická membrána je bariérou pro transport Al do symplastu. Míra 

proudění Al do buňky je spíše malá, nicméně malá množství toxických Al se do 

symplastu stejně dostanou během minut (Kochian et al., 2005). Porozumění změnám na 

plazmatické membráně způsobených Al je proto esenciální i pro studium transportu do 

symplastu. Rychlé změny na plazmatické membráně způsobené Al mohou zapříčinit 

některé průvodní jevy Al toxicity prostřednictvím signálních mechanismů, které jsou úzce 

spojeny s vlastnostmi plazmatické membrány. Některé složky fosfoinozitolové signální 

dráhy byly postiženy změnami na plazmatické membráně způsobenými Al - např. byla 

snížena tvorba kyseliny fosfatidové in vivo (Verstraeten et al., 2003; Verstraeten a Oteiza, 

2002). Signalizace zase souvisí s cytoskeletem. Fosfolipáza D je například signální 

molekula asociovaná s mikrotubuly (Gardiner et al., 2001; Pejchar et al., 2008; Ho et al., 
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2009). Její aktivita byla in vitro inhibována Al a dynamika mikrotubulů ovlivňuje tvorbu 

kyseliny fosfatidové katalyzovanou právě PLD (Pejchar et al., 2008). S plazmatickou 

membránou také fyzicky i funkčně interagují kortikální mikrotubuly a aktinový cytoskelet 

(Collings et al., 1998; Collings, 2008; Sainsbury et al., 2008). Je tedy možné, že některé 

změny v organizaci kortikálního cytoskeletu mohou být spíše následkem změn v interakci 

buněčné stěny-plazmatické membrány-cytoskeletu (Wyatt a Carpita, 1993) než přímé 

interakce Al s cytoskeletálními strukturami. 
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3 Materiály a metody 
 
Kapitolu materiály a metody pro přehlednost rozdělím do dvou bloků – v první 

části se budu věnovat metodám, které jsem využila při studiu proteinů interagujících 

s mikrotubuly, tedy Hsp90 a CLASP. Větší část metod je součástí již zvěřejněné 

publikace o Hsp90, ale doplním ji o postupy používané při studiu proteinu CLASP či 

některé nové metody využité při dalším studiu Hsp90. Ve druhé části věnované toxicitě 

hlinitých iontů, o které byla zveřejněna publikace založená na spolupráci více autorů, 

rozvedu pouze ty metody, které jsem osobně používala.  

 

3.1 Studium proteinů interagujících s mikrotubuly 

3.1.1 Rostlinný materiál 
Tabákové buněčné linie BY-2 – kontrolní (wt) i stabilně exprimující fúzní 

proteiny [Nicotiana tabacum L. cv. Bright Yellow 2 (Nagata et al., 1992)] byly pěstovány 

v tekutém MS médiu (Murashige a Skoog, 1962) na orbitální třepačce při 25°C, ve tmě. 

1ml kultury byl pasážován do 30 ml čerstvého média v týdenních intervalech. Rýžové 

semenáčky byly kultivovány podle (Jovanović et al., 2010). 

 

3.1.2 Chladový a teplotní stres, ošetření GDA, počítání 
mitotického indexu a hodnocení odpovědi na GDA, ošetření 
cytoskeletálními drogami, barvení FM4-64 
Buňky byly inkubovány za sterilních podmínek 1 h na ledě nebo v kultivačním 

boxu při 50°C za stálého třepání. Následně byly kultivovány 5 min při 26°C. Z 

buněčných suspenzí bylo odsáto médium, buňky byly fixovány a byly v nich 

imunofluorescenčně značeny mikrotubuly (viz níže). 

Geldanamycin (GDA, Serva) byl rozpuštěn v DMSO (zásobní roztok 1,78 mM) a 

přidán přímo do testovacích médií tak, aby dosáhl požadované cílové koncentrace. 

V testech dlouhodobého působení GDA byl do média k buňkám dodán v koncentraci 1,78 

µM v prvním dni po subkultivaci a buňky byly dále kultivovány po dobu 2 dnů. 

Pro počítání mitotického indexu byl GDA o koncentraci 178 nM nebo 1,78 μM 

k buňkám dodán 1. den po subkultivaci, buňky byly po dodání GDA odebírány v čase 12, 

24, 36, 48 h a fixovány v Carnoy fixáži (3:1 (v/v) 96% (v/v) ethanol:kyselina octová 

(Campanoni et al., 2003)) Následně byly barveny 2´-(4-hydroxyfenyl)-5-(4-methyl-1-
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piperazinyl)-2,5´-bi(1H-benzimidazol) trihydrochloridem (Hoechst 33258, Sigma-Aldrich, 

cílová koncentrace 1 μg.ml-1) a dělící i nedělící se buňky počítány pod fluorescenčním 

mikroskopem. Na každou variantu jsem počítala aspoň 1200 buněk. Mitotický index byl 

stanoven jako procento dělících se buněk z celkového počtu spočítaných. 

Pro pozorování změn v mitotických vřeténkách byl GDA (1,78 µM) dodán 1. den 

po subkultivaci k buňkám stabilně exprimujícím β –tubulin. Buňky byly kultivovány za 

standardních podmínek následujících 24 h, poté obarveny barvivem 2´-(4-etoxyfenyl)-5-

(4-metyl-1-piperazinyl)-2, 5´-bi-1H-benzimidazol trihydrochloridem (Bisbenzimide 

Hoechst 33342, Sigma-Aldrich, kat. č. B2261) a pozorovány pod konfokálním 

mikroskopem in vivo. 

V testu obnovy mikrotubulů po chladovém stresu byly buňky nejprve inkubovány 

1h v 0°C v přítomnosti či bez 178 nM nebo 1,78 μM GDA a následně byla celá suspenze 

inkubována 5 min ve 26°C. Po imunofluorescenčním barvení mikrotubulů bylo 

hodnoceno přes 100 buněk v nejméně 6 optických polích pro sledování plné, částečné či 

žádné obnovy mikrotubulů. 

V testech vlivu taxolu či oryzalinu bylo přímo k buňkám přidáváno odpovídající 

množství těchto drog ze zásobních roztoků 10 mM taxolu (Paclitaxel; MP Biomedicals, 

Irvine, Kalifornie, USA) či oryzalinu (Surflan; Elanco Products Co.) v DMSO tak, aby 

bylo dosaženo cílové koncentrace 10 µM.  

Na vizualizaci plazmatické membrány byly buňky inkubovány 1 h ve 32 μM  

FM4-64 (N -(3 - trietylamoniumpropyl) - 4 - (6 - (4 - (dietylamino) fenyl) hexatrienyl) 

pyridinium dibromid, zásobní roztok 10 mM v DMSO (Serva). 

 

3.1.3 Synchronizace buněk a průtoková cytometrie 
BY-2 a GFP-Hsp90_MT byly synchronizovány afidikolinem (Sigma-Aldrich) 

podle (Kumagai-Sano, 2006). Vzorky na počítání mitotických indexů byly odebírány do 7 

h po vymytí afidikolinu po 1h, po nástupu dělení každých 20 min. 

Buňky byly ošetřeny 1,78 μM GDA a kultivovány dalších 24 h. Průtoková 

cytometrie izolovaných jader byla provedena dle postupu popsaného ve (Smetana et al., 

2012) za využití přístroje BD LSR II Flow Cytometer. V každém experimentu bylo 

počítáno 10 000 jader. 
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3.1.4 Izolace membránových svleček 
Protoplasty z buněk tabákové suspenzní kultury Bright Yellow (BY-2) byly 

izolovány podle (Sonobe a Takahashi, 1994). Zde postup jen stručně shrnu. Buněčná 

stěna ze třídenních buněk byla odstraněna pomocí 1% celulázy (“Onozuka” R-10, 

Yakuruto Honsha Co., Ltd, Japan) a 0,1% pektolyázy Y-23 (Kyowa Chemical Products 

Co., Ltd, Osaka, Japan) v 0,45 M manitolu během 3-4,5 hodin. Protoplasty byly 

navrstveny na růstové médium s 0,4 M sacharózou a centrifugovány (200 g, 10 min). 

Vzniklá vrstva protoplastů na sacharózovém polštáři byla sebrána pipetou a přefiltrována 

přes nylonovou síťku (průměr ok 100 μm), protoplasty byly resuspendovány 

v promývacím pufru [10 mM PIPES (MP Biomedicals, LLC, USA), 100 mM KCl, 285 

mM manitol, pH 6,8] a během 3 min přichyceny pomocí poly-L-lysinu (Sigma-Aldrich, 

St Louis, Mo, USA) buď na vyčištěné Petriho misky (průměr 200 mm) pro následnou 

izolaci proteinů, nebo na poly-L-lysinem pokrytá krycí skla pro imunofluorescenční 

barvení mikrotubulů. Krycí skla i Petriho misky na pokrytí poly-L lysinem byly nejprve 

vyčištěny vroucí vodou a 70% etanolem, poté na ně byl pomocí parafilmu rovnoměrně 

navrstven poly-L-lysin (Sigma-Aldrich) a byly inkubovány 30 min uzavřené spolu 

s navlhčeným obrouskem. Poly-L-lysinová vrstva byla sušena 1 h při 60°C. Protoplasty 

přichycené díky poly-L-lysinové vrstvě na Petriho misky a krycí skla byly dále 

inkubovány 2 min v lyzujícím pufru (7 mM PIPES, 2 mM EGTA, 10 mM MgCl2, 1% 

DMSO, 6 mM DTT, 300 µM PMSF, pH 6,9 upraveno KOH), aby lyzovaly. Jádra a obsah 

cytoplazmy byly odstraněny následným škubnutím s miskou či krycím sklem („quick-

flick movement“). Lyzované protoplasty byly krátce promyty extrakčním pufrem (25 mM 

MES, 5 mM EGTA, 5 mM MgCl2, 1 M glycerol, pH 6,9 upraveno KOH) obohaceným o 

aditiva (100 µM GTP, 100 µM DDT, 100 µM PMSF, 100 µM Aprotinin, 100 µM 

Leupeptin, 100 µM Pepstatin), ředěná 1:100. V membránových svlečkách přichycených 

na krycích sklech byly imunofluorescenčně značeny mikrotubuly postupem popsaným 

níže. 

 

3.1.5 Izolace proteinů z membránových svleček 
Proteiny z membránových svleček byly extrahovány 1 h za kývavého pohybu 

velkých Petriho misek v ledové lázni 0,5 % CHAPS (MP Biomedicals, Inc., USA) 

v extrakčním pufru obohaceném aditivy. Proteiny pak byly prudce smyty velkou špičkou 

a centrifugovány (100 000 g, 4°C, 30 min). Supernatant byl koncentrován centrifugací 
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(5000 g, 4x10 min) ve filtračních kolonách Vivaspin 4 (10 000 MWCO, Vivascience, 

USA), které propouštějí tekutinu a proteiny nad 10 kDa zůstávají zachyceny ve vnitřním 

nástavci.  

 

3.1.6 Izolace mikrozomální frakce 
Buněčná suspenze (90 ml) byla vakuově filtrována přes nálevku s fritou a získané 

buňky byly rozdrceny v tekutém dusíku. K homogenizátu bylo přidáno 20 ml lyzujícího 

pufru (50 mM PIPES, 2 mM MgSO4, 2,5 mM EGTA, 5 mM sacharóza; 5 mM DTT, pH 

6,8) s inhibitory proteáz (0,25 mM PMSF; 0,25 mM aprotinin; 0,25 µM leupeptin; 0,25 

µM pepstatin A) a po rozmrznutí byla směs centrifugována 10 min při 5 000 g, (4°C). 

Supernatant obsahující cytoplazmatickou buněčnou frakci byl následně 

ultracentrifugován (90 min, 27 000 g, 4°C) a vzniklý pelet mikrozomální membránové 

frakce byl resuspendován na ledu v minimálním množství PM pufru (50 mM PIPES, 1 

mM MgSO4, 1 mM EGTA, pH 6,8), okamžitě zmražen v alikvotech v tekutém dusíku a 

dlouhodobě uložen do -70°C (Vosolsobě, 2010). 

 

3.1.7 Kosedimentace s mikrotubuly 
10 µg.µl-1 hovězího neurotubulinu (Cytoskeleton, Inc., USA, kat. č. TL238) v 

PEM pufru (100 mM PIPES, 1 mM MgCl2, 1 mM EGTA, pH 6,8 upraveno KOH) bylo 

ředěno 1:1 s PEMgly (20% (v/v) glycerol v PEM pufru) obohaceným o 2 mM GTP a 

inkubováno v 35°C 20 min. Byl přidán 40 µM taxol a 1mM GTP v předehřátém (35°C) 

PEM pufru a mikrotubuly byly smíchány s proteiny extrahovanými z membránových 

svleček nebo s rekombinantním NtHsp90_MT nebo s totálním extraktem z GFP-

NtHsp90_MT exprimující linie nebo s mikrozomální frakcí obohacenými o 8 µM taxol. 

Vzorek byl inkubován ve 28°C po dobu 1 h. Při testu inhibice vazebné aktivity na 

mikrotubuly byl rekombinantní NtHsp90_MT obohacen o 1,78 µM GDA a inkubován 

s polymerovaným tubulinem ve 37°C, aby se zabránilo nadměrné depolymeraci vzniklých 

mikrotubulů. Mikrotubuly se svými interakčními partnery byly navrstveny na polštář z 

20% sacharózy v extrakčním pufru obsahujícím inhibitory proteáz (viz výše) a 

sedimentovány (1 h, 100 000 g, 25°C). Mikrotubuly s navázanými MAP v sedimentu 

byly sráženy trichlóroctovou kyselinou (TCA, (Bensadoun a Weinstein, 1976)), děleny 

SDS-PAGE (Laemmli, 1970). Izolované proteiny byly identifikovány pomocí MALDI-

TOF analýzy (Dr. Zbyněk Zdráhal, MU Brno; Dr. Petr Halada, Mikrobiologický ústav 
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AV ČR). Na imunodetekci GFP-Hsp90_MT proteiny přeneseny na PVDF membránu 

(Serva, Mannheim, Německo) a GFP bylo imunotedegováno, jak je uvedeno níže. 

Jelikož ve vzorku zůstávalo i po polymeraci určité množství nezpolymerovaného 

tubulinu, byl v některých případech polymerovaný tubulin ultracentrifugován (100 000 g, 

28°C, 30 min). Polymerovaný tubulin z peletu byl resuspendován v předehřátém (37°C) 

PEM pufru se 40 µM taxolem a 1mM GTP a použit k inkubaci s rekombinantním 

proteinem, jak již bylo popsáno výše. 

 

3.1.8 Precipitace proteinu pomocí TCA 
Všechny vzorky (supernatanty, sacharózový polštář i pelety) z kosedimentačních 

reakcí byly sráženy TCA. Vzorek byl smíchán 1:1 s roztokem A (1,5% deoxycholát 

sodný 1% azid sodný), promíchán a inkubován 15 minut při laboratorní teplotě. Bylo 

přidáno 10% roztoku B, promícháno a centrifugováno (30 min, 15 000 g). Supernatant 

byl odstraněn, pelet byl resuspendován v 1 ml acetonu a suspenze byla znovu 

centrifugována (30 min, 15 000 g), supernatant byl odsát a sediment vysušen na vzduchu. 

Pelety byly rozpušteny ve 100 µl vzorkového denaturačního pufru (50mM Tris - HCl, pH 

6,8; 2% SDS, 36% močovina, 30% glycerol, 5% merkaptoetanol; 0,5% bromfenolová 

modř), zahřáty (5 min, 99°C), v případě potřeby bylo upraveno pH pomocí 1 M NaOH do 

bazické oblasti.  

 

3.1.9 Proteinová SDS-PAGE elektroforéza 
Na rozdělení proteinů SDS (sodium-dodecylsulfát)/polyakrylamidovou 

elektroforézou bylo použito zařízení Minigel twin (Biometra). Byl používán 4% 

zaostřovací a 10% dělící gel, napětí 100V, proud 25 mA/gel a výkon 70W. 

Elektroforeticky rozdělené proteiny byly vizualizovány buď pomocí barviva Coomassie 

Brilliant Blue R-250 (Sigma-Aldrich) 0,25% v 10% kyselině octové a 45% metanolu, 

nebo pomocí kitu na barvení stříbrem (ProteoSilverTM Silver Stain kit, Sigma-Aldrich) 

s postupem dle návodu. 
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3.1.10 EPC-afinitní chromatografie a taxolová 
kosedimentace MAP s mikrotubuly 
Ethyl-N-fenylkarbamátovou (EPC) afinitní chromatografii i taxolovou 

kosedimentaci MAP s mikrotubuly prováděla kolegyně Dr. Aleksandra Zimmermann na 

pracovišti v Karlsruhe a je podrobněji popsána v přiložené publikaci „Hsp90 binds 

microtubules and is involved in the reorganization of microtubular network in 

angiosperms“. MALDI-TOF analýzu prováděl Dr. Dimitri Heintz (IBMP, Štrasburk). 

 

3.1.11 Klonování NtHsp90_MT, OsHsp90_MT, NtCLASP na 
expresi fúzních proteinů 
Z buněk BY-2 byla izolována mRNA. Ze suspenzní buněčné linie BY-2 bylo 

nejprve odsáto médium, buňky byly ihned zamraženy v tekutém dusíku a 

homogenizovány. Při izolaci mRNA bylo postupováno dle návodu výrobce kitu (Qiagen 

RNAeasy kit, Qiagen, Německo). Reverzní transkripce cDNA byla provedena pomocí 

ReverseAid TM M-MuLV Reverse Transcriptase (Fermentas) podle protokolu. Celá 

cDNA sekvence (full length) NtHsp90_MT byla amplifikována pomocí Taq polymerázy a 

primerů se zavedenými kotvami pro pozdější restrikční štěpení BamHI F5´-

GGATCCAATGGCGGAGGCAGAGACG-3´; a XhoI R5´-

AAGCTTTTAGTCAACTTCCTCCATCTT-3´ a vložena díky jednonukleotidovým A-

přesahům generovaným Taq polymerázou (Fermentas) do pDrive AT-klonovacího 

vektoru (Qiagen, Německo). V případě NtCLASP byla celá sekvence amplifikována 

pomocí PhusionTM DNA polymerázy (New England Biolabs, Inc.) a primerů se 

zavedenými kotvami pro restrikční štěpení BamHI NtCLASPfwBamHI: 

F5´GGATCCAATGGAGGAGGCACTGGAATTG 3´ a SalI NtCLASPrevSalI: 

R5´GTCGACCTAACTGCGGTTAGCATCTATAG 3´. Po syntéze jednonukleotidových 

A-lepivých konců (Taq polymeráza, Sigma-Aldrich, 15 min, 72°C) vložena AT-

klonováním do pGem klonovacího vektoru (Promega, USA). BamHI- XhoI fragment 

obsahující celý NtHsp90_MT byl klonován do 0129 pGreen vektoru, který obsahuje 

AphIV gen pro hygromycinovou rezistenci (Hellens et al., 2000) a který byl modifikovaný 

vložením CaMV 35S promotoru, EGFP pro N-fúzi a nopalin syntázového (NOS) 

terminátoru do multiklonovacího místa (Fischer et al., nepublikováno). BamHI- SalI 

fragment obsahující celý NtCLASP byl klonován jak do 0129 pGreen vektoru s vloženým 

mCherry pro N-fúzi, tak do 0029 pGreen vektoru s EGFP pro N-fúzi, který obsahuje NptI 

gen pro kanamycinovou rezistenci (Hellens et al., 2000) a ostatní již zmíněné modifikace 



44 
 

(Fischer et al., nepublikováno). Sekvence NtCLASP byla ověřena pomocí primerů 

zobrazených na obrázku (Obrázek 3-1). Pro stabilní transformaci byl využit kmen 

Agrobacterium tumefaciens C58C1 nesoucí pomocný (helper) plazmid pSoup s genem 

pro tetracyklinovou rezistenci (tet) a rostlinný binární vektor pGreen0129. Stabilní 

transformace byla provedena podle (Nocarová a Fischer, 2009). Plazmidy pro stabilní 

transformaci kódující GFP-OsHsp90_MT byly konstruovány na pracovišti v Karlsruhe za 

využití Gateway systému. mRNA pocházející z rýžových koleoptilí byla izolována 

pomocí Qiagen RNAeasy kitu (Qiagen, Německo) a přepsána do cDNA RT PCR. 

K amplifikaci celé cDNA sekvence GFP-OsHsp90_MT byly využity primery attB1 5´-

GGGGACAAGTTTGTACAAAAAAGCAGGCTTCATGGCCTCGGAGACGGAGAC

GTTC -3´ a attB2 5´-

GGGGACCACTTTGTACAAGAAAGCTGGGTCTTAGTCGACCTCCTCCATCTTGC

TC -3´. Klonování proběhlo v souladu s technologií Gateway a stabilní transformace byla 

prováděna podle (Frey et al., 2009). 

 

 

 
Obrázek 3-1 Ilustrativní zobrazení umístění primerů včetně jejich sekvence (zpravidla pod 
schematicky znázorněnou DNA) a orientace na genu NtCLASP (směr šipky). 
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3.1.12 Klonování, exprese a purifikace rekombinantního 
NtHSP90_MT, AtCLASP a NtCLASP 
Celá NtHSP90_MT sekvence ohraničená restrikčními místy pro SalI a XhoI byla 

vložena do pET28b overexpresního vektoru (Novagen Inc., Darmstadt, Německo), čímž 

byla před protein zařazena N-terminální polyhistidinová kotva. Exprese His-

NtHsp90_MT probíhala podle (Frey et al., 2009). 

Pro amplifikaci NtCLASP z cDNA jsem využila již výše zmíněné primery, které 

jsem již původně navrhovala tak, aby byly kompatibilní s pET28 vektorem. Pro 

amplifikaci AtCLASP z cDNA (laskavě poskytnuta Janem Klotzem v Karlsruhe) jsem 

použila primery AtCLASPfw: 5´-GGATCCAATGGAGGAAGCTTTAGAAATGG-3´ a 

AtCLASPrev: 5´-CTCGAGTCAGGTGTCTGCGTCGATAG-3´. U NtCLASP a AtCLASP 

byly celé sekvence primerů pro vložení do pET28 vektoru ohraničeny restrikčními místy 

BamHI a SalI, respektive BamHI a XhoI. Exprese rekombinantních proteinů byla 

testována v různých kmenech E.coli (BL21(DE3)RIL, Rozetta, ER2566) při 250 μM a 1 

mM IPTG a teplotách 14°, 16°, 18°, 24° i 37°C. K sekvenaci pro ověření správnosti 

sekvence jsem v případě NtCLASP využívala primery uvedené na obrázku (Obrázek 3-1), 

u AtCLASP primery AtCLASPstredfw: 5´-CAACTGCGTTCTACAGATGG-3´ a 

AtCLASPstredrev: 5´-TTCATGTCTTCCTTCCAAGG-3´. 

 

3.1.13 Izolace interakčních partnerů Hsp90_MT a ověření 
interakce Hsp90_MT s heterodimery tubulinu 
Na izolaci interakčních partnerů byl použit Protein G Immunoprecipitation Kit 

(Sigma-Aldrich) a postupováno bylo dle doporučení výrobce. Na hledání interakčních 

partnerů Hsp90 byl využit totální extrakt z tabákové linie BY-2 stabilně exprimující GFP-

Hsp90_MT. Totální extrakt byl inkubován s myší monoklonální anti-GFP (Roche) 

protilátkou v dodávané koloně (4°C, stálé otáčení, 2h - přes noc), poté byly přidány 

agarózové kuličky s proteinem G a vzorek byl dále inkubován (4°C, stálé otáčení, 2h – 

přes noc). Pro ověření interakce rekombinantního Hsp90_MT s tubulinem byly 

heterodimery tubulinu (purifikovaný hovězí tubulin, Cytoskeleton Inc.) na kolonu 

navázány při 4°C pomocí myší monoklonální anti-tubulinové protilátky DM1A (Sigma-

Aldrich) a kolona byla inkubována s rekombinantním Hsp90_MT. Vzorky byly následně 

denaturovány vzorkovým pufrem (viz výše), děleny SDS-PAGE (viz výše), barveny 

stříbrem (ProteoSilverTM Silver Stain kit, Sigma-Aldrich) a interakční partneři GFP-

Hsp90_MT identifikovány pomocí MALDI (Dr. Petr Halada, Mikrobiologický ústav AV 
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ČR). Identita GFP-Hsp90_MT byla ověřena přenesením proteinů na PVDF membránu 

(Serva, Mannheim, Německo), GFP bylo imunotedegováno primární myší anti-GFP 

protilátkou (Roche) a kozí anti-myší protilátkou konjugovanou s křenovou peroxidázou 

(Stressgene) za využití ECL detekčního systému. 

 

3.1.14 Fylogenetická analýza a porovnávání několika 
sekvencí zároveň 
Tuto nedílnou součást výzkumu Hsp90-MT vazebné funkce prováděl Prof. Peter 

Nick z Karlsruhe, její postup je podrobněji rozveden v přiložené publikaci „Hsp90 binds 

microtubules and is involved in the reorganization of microtubular network in 

angiosperms“. 

Porovnání sekvencí CLASP z Arabidopsis thaliana, Nicotiana tabacum a Homo 

sapiens jsem prováděla v programu T-coffee. 

 

3.1.15 Vizualizace mikrotubulů nebo aktinových filament 
Imunofluorescenční značení mikrotubulů v membránových svlečkách probíhalo 

následovně. Svlečky, které byly přichyceny na krycích sklech pokrytých poly-L-lysinem, 

byly fixovány 1 h ve 3,7 % PFA (Serva, Mannheim, Německo) v  pufru stabilizujícím 

mikrotubuly (MSB, 50 mM PIPES, 2 mM EGTA, 2 mM MgSO4, pH 6,9 upraveno KOH), 

promyty MSB 3x10 min, blokovány 0,5 % BSA (bovine serum albumin, MP Biomedicals, 

Inc., USA) v PBS (NaCl 8 g.l-1; KCl 0,2 g.l-1; KH2PO4 0,158 g.l-1; NaHPO4·12H2O 2,31 

g.l-1) 30 min a inkubovány 45 min (laboratorní teplota) v monoklonální myší protilátce 

anti-α-tubulin DM1A (Sigma-Aldrich, St Louis, Mo, USA) nebo monoklonální myší 

protilátce anti-aktin (ICN Biochemicals) ředěné 1:1000, resp. 1:400 v PBS. Po promytí 

v PBS (3x10 min) následovala inkubace po dobu 45 min při laboratorní teplotě 

v sekundární anti-myší protilátce konjugované s TRITC, ředěné 1:200 v PBS. Pro 

současné značení mikrotubulů a aktinu v GFP-exprimujících buňkách byla použita myší 

monoklonální anti-actin protilátka (ICN, ředění 1:400) a krysí monoklonální protilátka 

anti-α-tubulin YOL1/34 (Santa Cruz Biotechnology, Inc., ředění 1:500), jako sekundární 

byla použita anti-myší protilátka Alexa555 (Invitrogen) a anti krysí Alexa633. Vzorky 

byly zality do 50% glycerolu v PBS a pozorovány pod konfokálním mikroskopem. 

Imunofluorescenční značení mikrotubulů v BY-2 buňkách probíhalo podle 

(Schwarzerová et al., 2006) za využití DM1A jako primární protilátky. 
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3.1.16 Mikroskopie 
Buňky a svlečky byly pozorovány pod konfokálním mikroskopem Leica TCS NT 

(Leica Microsystems Heidelberg GmbH) objektivem 63x s vodní imerzí a numerickou 

aperturou 1,2 (HCX PL APO ibd. BL 63,0×/1,2 W), za využití He/Ne laseru pro 

pozorování GFP (excitace při 488 nm, emise při 500-560 nm) a Ar/Kr laseru pro 

mikrotubuly značené TRITC (excitace při 543 nm, emise 600-700 nm). Vzorky značené 

FM4-64 byly snímány při excitaci 514 nm a emisi 650 – 750. Pro pozorování barviva 

Bisbenzimide Hoechst 33342 byl použit UV laser (excitace 405 nm, emise 470-470 nm). 

Pro pozorování GFP a současného značení aktinových filament a mikrotubulů byly 

použity lasery He/Ne pro pozorování GFP (excitace při 488 nm, emise při 500-560 nm), 

He/Ne laser pro pozorování Alexa555 (excitace 543 nm, emise 560-620) a He/Ne laser 

pro pozorování Alexa633 (excitace při 633 nm, emise 670-780). Pro dvojitě a trojitě 

značené vzorky bylo použito sekvenční snímání. Obrázky byly zpracovány pomocí Leica 

Lite softwaru (Leica Microsystems Heidelberg GmbH). 

Rostoucí fragmoplasty byly snímány každé 2 min po dobu 1 nebo 2,5 h (1h při 

sledování GFP-CLASP; 2,5 h při sledování GFP-Hsp90_MT) a video bylo sestaveno 

pomocí softwaru ImageJ (Leica Microsystems Heidelberg GmbH). Dynamika 

endoplazmatického retikula byla snímána každých 6 s po dobu 2 min. 

Vzorky buněk na počítání mitotického indexu byly pozorovány pod 

fluorescenčním mikroskopem Olympus PROVIS AX 70 (Olympus Optical Co., Ltd., 

Japan) objektivem ×10 (UplanApo 10×/0,40) a pro pozorování fluorescence barviva 

Hoechst 33258 byl využit filtr U-MWU (excitace mezi 330-385 nm a emise při 420 nm). 

Cytologické změny byly pozorovány v Nomarskiho diferenciálním kontrastu (DIC) 

objektivem ×20 (UplanApo 20×/0,70).  

Obrázky z TIRF mikroskopu byly získány během kurzu „Pokročilých 

mikroskopických technik“ v Mikrobiologickém ústavu AV ČR. 

 

3.1.17 Infiltrace listů tabáku konstrukty nesoucími 
fluorescenční markery 
Jednotlivé kolonie Agrobacterium tumefaciens (nesoucí buď pGreen 0129 

s mCherry-CLASP, nebo pGreen 0029 s GFP-CLASP a pomocný plazmid pSoup a 

Agrobacterium nesoucí plazmid p19 zajišťující vysokou expresi) byly inokulovány do 10 
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ml YEB média (0,5% extrakt z masa (Fluka); 0,1% extrakt z kvasnic (Serva); 0,5% 

pepton (Serva); 0,5% sacharóza; 0,05% MgSO4·7H2O) s příslušnými antibiotiky (pro 

Agrobacterium nesoucí plazmidy pGreen a pSoup 50 mg.l-1 kanamycin, 5 mg.l-1 

tetracyklin, 10 mg.l-1 rifampicin, pro Agrobacterium nesoucí plazmid p19 gentamycin 50 

mg.l-1) a kultivovány přes noc (28°C, stálé třepání) až do OD600 0,5-1 pro konstrukt a 1,0 

pro p19. Bakterie byly stočeny (5 000 g, 2 min) a dvakrát promyty infiltračním roztokem 

(10 mM MES, pH 6,5; 10 mM MgCl2) a inkubovány 2-5 h v 1 ml infiltračního roztoku 

s 200 μM acetosyringonem (zásobní roztok 20 mM v  etanolu, skladován v -70°C). 

Bakteriální suspenze nesoucí pGreen a p19 byly smíchány v poměru 1:1 a injekční 

stříkačkou opatrně vtlačeny do spodní pokožky listů šestitýdenních rostlin Nicotiana 

benthamiana. Exprese byla pozorována 2-7 dní po infiltraci. 

 

3.1.18 Uložení sekvenčních dat (accession numbers) 
Sekvenční data jsou uložena v UniProt/GenBank datových knihovnách pod čísly 

(accession numbers): A2YWQ1, HQ834904. 

Sekvence NtCLASP ještě není úmyslně zanesena do databáze, jelikož výsledky 

uvedené v této práci ještě nejsou publikovány. 

 

3.2 Toxicita hlinitých iontů 
 

3.2.1 Hydroponická kultivace semenáčků Arabidopsis  
Semena A. thaliana Col-0 byla povrchově sterilizována, stratifikována v 

destilované vodě (4°C, 3 dny), vyseta na šikmý agar [růstové médium obsahovalo 

poloviční množství, tj. 2,2 g.l-1 MS solí (Sigma-Aldrich, kat. č. M5524), 5 mg.l-1 thiaminu, 

0,5 mg.l-1 kyseliny nikotinové, 50 mg.l-1 inozitolu, 0,5 g.l-1 pyridoxinu, 500 mg.l-1 MES, 

10 g.l-1 sacharózy a 16 g.l-1 agaru (Duchefa), pH = 5,8] a kultivována ve 25°C při světelné 

periodě 16 h 3-4 dny. Na mikroskopická pozorování byly semenáčky přemístěny do 

miniaturních růstových komůrek (“minikomůrek”) sestavených za sterilních podmínek z 

mikroskopického podložního a krycího skla oddělených dvěma proužky složeného 

parafilmu tak, aby měl kořen dostatek prostoru k růstu (Ovečka et al., 2005). 

Minikomůrky se semenáčky byly umístěny do vertikální polohy do skleněné nádobky s 
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tekutým médiem (viz výše, pouze bez přídavku agaru) a semenáčky byly kultivovány 1 d 

(viz výše), aby byl obnoven normální růst kořene.  

 

3.2.2 Ošetření Al 
Na ošetřování Al byl používán zásobní roztok 1 mM AlCl3 v destilované H2O 

naředěný do cílové koncentrace. pH bylo upraveno na 4,0–4,5. Aby bylo zabráněno 

možným interakcím Al iontů se součástmi růstového média, testovací médium s obsahem 

hliníku vždy obsahovalo jen 1% sacharózu s pH upraveným na 4,0-4,5. Za těchto 

podmínek se očekává, že téměř všechen Al v roztoku je přítomen v monomerní formě 

(Harris et al., 1996). Koncentrace pozitivně nabitých forem Al v testovacím médiu byla 

měřena za použití separace na katexu, jak popsal Navrátil (2000). Podle opakovaných 

měření byla koncentrace pozitivně nabitých Al forem větší než 80 µM u roztoků 

připravovaných jako 100 µM a větší než 40 µM u roztoků připravovaných jako 50 µM. 

 

3.2.3 Měření růstu kořene 
Minikomůrky se semenáčky Arabidopsis byly umístěny do mikroskopu Olympus 

Provis AX 70 microscope (Olympus Optical Co., Ltd., Japonsko) a komůrky byly 

promyty čerstvým růstovým médiem (viz výše). Rostoucí kořenová špička byla 

skenována po dobu 15 min v minutových intervalech s využitím softwaru NIS Elements 

(Laboratory Imaging, Praha). Semenáčky byly poté promyty testovacím roztokem a růst 

kořene byl znovu zaznamenáván (interval 1 min, celková doba 30 min). Roztoky 

obsahující inhibitory byly připravovány ze zásobních roztoků 10 mM taxolu (Paclitaxel; 

MP Biomedicals, Irvine, Kalifornie, USA) v DMSO nebo 20 mM BFA (Sigma) v etanolu 

přidáním odpovídajícího objemu přímo do testovaného média tak, aby byly dosaženy 

požadované cílové koncentrace. Data o přírůstcích délek kořenů získaná pomocí NIS 

Elements byla vynesena do grafu (Obrázek 4-31). Byly spočítány směrnice růstových 

křivek v kontrolním (MS) médiu a v testovaných podmínkách (Al). U každého kořene 

byla směrnice růstové křivky obdržená v testovacím médiu vyjádřena v procentech 

směrnice v kontrolním médiu, přičemž směrnice růstové křivky v kontrolním médiu byla 

postavena jako rovna 100% (Obrázek 4-32). 

 



50 
 

3.2.4 Sledování endocytózy 
Endocytózu pozorovala Dr. Kateřina Schwarzerová z katedry experimentální 

biologie rostlin Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Metoda je blíže popsána v přiložené 

publikaci o toxicitě hlinitých iontů. 

 

3.2.5 Immufluorescenční značení mikrotubulů 
Semenáčky Arabidopsis rostly v modifikovaném sterilním hydroponickém 

kultivačním systému. Velké krycí sklo bylo přiloženo k podložnímu a svázáno s ním po 

stranách dvěma kousky nitě. Podél okraje krycího skla byl nanesen 2% (w/v) roztok agaru 

v destilované vodě a na agar byla nasázena povrchově sterilizovaná semena. 

Mikroskopická skla se semeny byla umístěna vertikálně do velké barvicí nádobky, zalita 

až po agarový okraj se semeny tekutým ½ MS médiem (viz výše) a kultivována po dobu 

4-5 dnů za stejných podmínek, jak je popsáno výše tak, že kořeny rostlin byly ponořeny 

do růstového média, ale hypokotyl a děložní lístky vyrůstaly nad hladinu. Na testy s Al 

byla mikroskopická skla se semenáčky přenesena do nové barvicí nádobky tak, aby 

kořeny byly ponořeny v tekutém testovacím médiu, a inkubována po uvedenou dobu. V 

takto ošetřených semenáčcích byly imunofluorescenčně značeny mikrotubuly pomocí 

modifikované metody uvedené v (Sugimoto et al., 2000). Semenáčky byly fixovány 4% 

paraformaldehydem v MTSB pufru (50 mM PIPES, 5 mM EGTA, 5 mM MgSO4·2H2O; 

0,1% Triton-X100, pH 7,0) za nízkého tlaku (400-500 kPa) po 2,5 h. Semenáčky byly 

promyty MTSB (3x10 min) a na 20 min vystaveny působení 0,05% pektolyázy Y-23 

(Kyowa Chemical Products Co., Ltd, Osaka, Japan) v MTSB obsahujícím 0,4 M manitol 

a inhibitory proteáz (0,3 mM PMSF, 10 µM leupeptin a 1,25 µM pepstatin). Po promytí 

MTSB (3x10 min) byly semenáčky 15 min inkubovány v metanolu při -20°C a 

rehydratovány 10 min v PBS (NaCl 8 g.l-1; KCl 0,2 g.l-1; KH2PO4 0,158 g.l-1; 

NaHPO4·12H2O 2,31 g.l-1). Po inkubaci ve 2% hovězím albuminovém séru v PBS po 30 

min byly vzorky inkubovány přes noc ve 4°C v primární monoklonální myší protilátce 

anti-α-tubulinu DM1A (Sigma-Aldrich, St Louis, Mo, USA) ředěné 1:1000 v PBS. Po 

promytí PBS (3x5 min) byly vzorky 3 h při 37°C inkubovány v anti-myší protilátce 

konjugované s TRITC, ředěné PBS 1:300. Nakonec byly semenáčky promyty PBS (5x5 

min) a montovány do 50% glycerolu v PBS. 
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3.2.6 Purifikace plazmatických membrán 
Purifikaci plazmatických membrán prováděl Dr. Jan Martinec z Ústavu 

experimentální botaniky AV ČR v Praze. Metoda je blíže popsána v přiložené publikaci o 

toxicitě hlinitých iontů. 

 

3.2.7 Měření membránové fluidity 

Měření membránové fluidity prováděl Dr. Radovan Fišer z Katedry genetiky a 

mikrobiologie Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Metoda je blíže popsána v přiložené 

publikaci o toxicitě hlinitých iontů.  
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4 Výsledky 

4.1 Identifikace nových proteinů interagujících 
s mikrotubuly a plazmatickou membránou nebo aktinovými 
filamenty 

Prvotním záměrem bylo najít a identifikovat nové proteiny asociované s 

mikrotubuly, které spadají mezi netradiční MAP nebo mají nějakou jinou specifickou 

vlastnost významnou z hlediska buněčného růstu a vývoje, např. že interagují kromě 

mikrotubulů navíc s aktinem či plazmatickou membránou. U vybraných identifikovaných 

proteinů byl úmysl postupovat i dále, tedy je vizualizovat a pomocí biochemických metod 

či mikroskopického pozorování buněk je charakterizovat a popsat jejich fyziologické 

funkce. 

Interakční partneři mikrotubulů a plazmatické membrány byli identifikováni na 

základě dvou stěžejních experimentů popsaných níže, tedy pomocí identifikace partnerů 

interagujících s mikrotubuly a plazmatickou membránou z mikrosomální frakce a pomocí 

identifikace partnerů mikrotubulů z membránových svleček. 

Další potenciální interaktoři mikrotubulů a aktinu byli predikováni na základě 

literatury a bioinformatické analýzy. 

 

4.1.1 Identifikace proteinů interagujících s mikrotubuly a 
plazmatickou membránou 

4.1.1.1 Izolace proteinů interagujících s mikrotubuly z mikrozomální frakce 
Proteiny mikrosomální frakce byly izolovány ze suspenzních tabákových buněk 

BY-2. Izolované proteiny byly inkubovány s polymerovaným tubulinem a 

kosedimentovány přes sacharózový polštář. Sedimentující proteiny byly rozděleny 

pomocí dvourozměrné elektroforézy, barveny stříbrem a po vyřezání identifikovány 

MALDI-TOF analýzou (Obrázek 4-1).  
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Obrázek 4-1 Identifikace proteinů mikrozomální frakce BY-2, které kosedimentovaly 
s polymerovaným tubulinem. Mezi identifikovanými proteiny jsou i proteiny s primárně 
odlišnou funkcí – enzymy [translační elongační faktor (EF-2), mitochondriální elongační 
faktor Tu (EF-TuM), fosfoglycerát kináza, glyceraldehyd-3-fosfát dehydrogenáza], chaperon 
(Hsp70-3) či protein DREPP, paralog evoluční novinky MAP18 u Arabidopsis. 
 

 

Vzhledem k tomu, že identifikované proteiny pocházejí z mikrosomální frakce a 

zároveň se vážou na polymerovaný tubulin in vitro, lze s vysokou mírou 

pravděpodobnosti předpokládat, že se i v živých systémech budou vázat na plazmatickou 

membránu a mikrotubuly. U takto identifikovaných proteinů však zůstává otázkou, zda je 

interakce s danými strukturami přímá, zprostředkovaná dalším proteinem či zda jsou 
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součástí větších komplexů. Ze seznamu identifikovaných proteinů uvedených výše je 

v naší laboratoři bližší pozornost věnována rostlinně specifickému proteinu DREPP, 

jehož charakterizace a identifikace mikrotubuly-vazebné domény či motivu je součástí 

doktorské práce Mgr. Stanislava Vosolsobě. Kromě proteinu DREPP stojí za povšimnutí 

proteiny, které nejsou řazeny mezi klasické proteiny asociované s mikrotubuly - enzymy 

elongační translační faktor 2 (EF2), mitochondriální elongační faktor Tu (EF-TuM), 

fosfoglycerát kináza, glyceraldehyd-3-fosfát dehydrogenáza (GAPDH) a chaperon 

Hsp70-3. Dva poslední jsem později izolovala v dalších experimentech a byli 

identifikováni i jako interakční partneři NtHsp90_MT (viz níže), Hsp70 byl dále 

identifikován jako interakční partner mikotubulů pomocí taxolové kosedimentace (viz 

níže) a v literatuře je Hsp70 zmiňován jako součást komplexu proteinů asociovaných 

s flotilinem, markerem lipidových raftů, a podílejících se na signalizaci v rostlinné buňce 

(Ho et al., 2009). Vzhledem k několika nezávislým identifikacím těchto proteinů jako 

interaktorů s mikrotubuly, popř. plazmatickou membránou, je jen otázkou času, kdy bude 

navrženo molekulární schema jejich vzájemné interakce a přesněji popsány jejich 

fyziologické role. 

 

4.1.1.2 Izolace interagujících partnerů mikrotubulů a plazmatické membrány 
z membránových svleček 
Membránové svlečky jsou útvary vzniklé po lýze protoplastů a odstranění 

cytoplasmy spolu s organelami, včetně jádra. V případě rostlinných svleček jsou tvořené 

zbytky plazmatické membrány a asociovaným cytoskeletem z kortikální oblasti, který lze 

imunofluorescenčně vizualizovat (viz např. Obrázek 4-3C). Kromě toho jde o struktury 

velmi vhodné k izolaci proteinů, které se specificky vážou na plazmatickou membránu, 

čehož bylo využito pro náš účel. Protoplasty získané z buněk BY-2 byly přichyceny poly-

L-lysinem na velké Petriho misky, lyzovány a promyty tak, aby na miskách zůstaly pouze 

svlečky. Proteiny ze svleček byly rozpuštěny neionickým detergentem CHAPS, 

inkubovány s polymerovaným tubulinem a kosedimentovány přes sacharózový polštář. 

Interagující proteiny byly děleny SDS elektroforézou (Obrázek 4-2, Obrázek 4-3) a 

identifikovány pomocí MALDI-TOF. Seznam identifikovaných proteinů je uveden níže 

(Tabulka 4-1). 
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Obrázek 4-2 Proteiny z tabáku identifikované z membránových svleček: viz tabulka. 1-Hsp90-2; 2-
MFP-b; 3 – methionin syntáza; 4-EF-2. Na vloženém obrázku je membránová svlečka 
s imunofluorescenčně označenými mikrotubuly. Měřítko 30 µm. 
 
Vzorek č. název proteinu číslo v databázi 
1  homolog heat-shock proteinu 90-2 z 

Nicotiana benthamiana  
(NCBI accession HQ834904, 
následně pojmenován jako 
NtHsp90_MT) 

2 MFP-b (ß-oxidace mastných kyselin) gi|551444 
3 methionin syntáza  gi|8439545 
4 translační faktor elongační faktor EF2  gi|1841462 
 
Tabulka 4-1 Proteiny identifikované jako interakční partneři plazmatické membrány i mikrotubulů 
z membránových svleček. 

 

 

Mezi jinými byl tímto přístupem identifikován protein z rodiny Hsp90 (heat shock 

protein 90), který již byl několikrát popsán jako interakční partner mikrotubulů 

(Freudenreich a Nick, 1998; Petrášek et al., 1998) a jehož fyziologické funkci jsem se 

dále věnovala. I u tohoto přístupu však musíme mít na paměti, že není zcela jasné a musí 

být následně ověřeno (např. pomocí kosedimentace rekombinantního proteinu 

s mikrotubuly), zda příslušný protein interaguje s mikrotubuly přímo či nepřímo. 

 

4.1.2 Predikce proteinů zprostředkovávajících interakce 
aktinového a mikrotubulárního cytoskeletu  
Na základě literatury byl k bližší charakterizaci a objasnění funkcí v rostlinné 

buňce vybrán protein, který potenciálně zprostředkovává interakce mezi mikrotubuly a 
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dalšími buněčnými strukturami. Jedná se o protein CLASP (CLIP associated protein), 

zástupce ze skupiny +TIP (+tip interacting proteins), proteinů spadajících mezi klasické 

proteiny asociované s mikrotubuly. +TIP tvoří komplexy na plus konci mikrotubulů a 

v živočišných buňkách často vážou další buněčné struktury (Akhmanova a Hoogenraad, 

2005). V závislosti na přítomnosti či nepřítomnosti dalších členů +TIP v komplexu je 

regulována dynamika plus konce mikrotubulu. Vzhledem k tomu, že tyto komplexy se 

jednak nacházejí u rostlinných buněk v kortikální oblasti, která je zodpovědná za přenos 

signálů z vnějšího prostředí a podílí se významně na morfogenezi buněk, a jednak jsou 

poměrně variabilní v čase co do složení, a navíc v živočišných buňkách interagují 

s dalšími buněčnými strukturami, lze předpokládat, že i u rostlin budou mít podobné 

funkce a zprostředkovávat interakce rostoucích konců mikrotubulů s jinými buněčnými 

strukturami. Interakce CLASP s aktinem byla doložena u živočichů (Tsvetkov et al., 

2007), u rostlin zatím doložena nebyla (Ambrose et al., 2007; Kirik, 2007). 

 

4.1.3 Podíl na identifikaci nových proteinů interagujících s 
mikrotubuly a plazmatickou membránou nebo aktinovými 
filamenty 
Přípravu proteinů k identifikaci partnerů interagujících s mikrotubuly a 

plazmatickou membránou z mikrosomální frakce prováděli Dr. Kateřina Schwarzerová, 

Dr. Jindřiška Fišerová a Mgr. Stanislav Vosolsobě. Přípravu proteinů k identifikaci 

mikrotubuly-vazebných partnerů z membránových svleček jsem prováděla osobně. 

Potenciální interaktory mikrotubulů a aktinu predikovaly na základě literatury a 

bioinformatické analýzy Dr. Kateřina Schwarzerová a Dr. Jindřiška Fišerová. MALDI-

TOF analýzu prováděl Dr. Zbyněk Zdráhal (MU Brno). 

 

4.1.4 Publikace 
Výsledky z identifikace mikrotubulárních partnerů z membránových svleček jsou 

součástí publikace „Hsp90 binds microtubules and is involved in the reorganization of the 

microtubular network in angiosperms“. Ostatní uvedené jsou dále zpracovávány v rámci 

doktorské práce Mgr. Stanislava Vosolsobě. 

Publikace je součástí práce na konci jako Příloha 3. 
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4.2 Hsp90 a jeho funkce na mikrotubulech v rostlinných 
buňkách 

4.2.1 Identifikace Hsp90 jako interakčního partnera kortikálních 
mikrotubulů 

Hsp90 byl identifikován jako interakční partner kortikálních mikrotubulů třemi 

nezávislými způsoby tak, aby byla vyloučena kontaminace vzorku mikrotubuly 

pocházejícími z mitotických struktur. Byl izolován z membránových svleček z BY-2 a 

kosedimentován s polymerovaným tubulinem. Dále byl v naší spolupracující laboratoři (P. 

Nick, Karlsruhe, Německo) jeho homolog z rýže identifikován nezávisle na našich 

experimentech mezi proteiny kosedimentujícími s mikrotubuly v přítomnosti taxolu a 

zároveň jako protein vázající se na α -tubulin metodou EPC-afinitní chromatografie. 

Testované proteiny byly izolovány z rýžových koleoptilí proto, aby se ve vzorku 

nenacházely dělící se buňky a byly tak identifikovány proteiny vázající se specificky 

pouze na kortikální mikrotubuly. Izolované proteiny všemi třemi způsoby byly rozděleny 

SDS elektroforézou a identifikovány pomocí MALDI-TOF. Seznam všech 

identifikovaných proteinů z BY-2 i rýže je uveden v tabulkách (Tabulka 4-1; Tabulka 

4-2).  

Při srovnání spekter interagujících proteinů z rýže identifikovaných díky EPC-

afinitní chromatografii a taxolové kosedimentaci (Obrázek 4-3A,B, šipky) bylo jasné, že 

se oběma způsoby z rýže podařilo izolovat Hsp81-1*

Za účelem identifikace zajímavých kandidátů z tabákových BY-2 buněk, resp. 

membránových svleček, byl porovnán totální extrakt ze svleček s proteiny 

kosedimentujícími s mikrotubuly (Obrázek 4-3). Mimo jiné (

, protein z rodiny Hsp90 (Swissprot 

accession A2YWQ1, následně byl námi označován jako OsHsp90_MT). 

Tabulka 4-1) byl 

identifikován homolog Nicotiana tabacum heat-shock proteinu 90 z N. benthamiana 

(následně námi označován jako NtHsp90_MT, NCBI accession HQ834904, Obrázek 4-3, 

šipka). Všemi třemi přístupy směřujícími k identifikaci vazebného partnera mikrotubulů 

byl tedy identifikován člen rodiny heat-shock proteinů 90, a to jak v jednoděložné rýži, 

tak dvouděložném tabáku. Tento protein byl nazván OsHsp90_MT a NtHsp90_MT, aby 

byla specifikována konkrétní Hsp90 izoforma, která byla izolována z mikrotubulů, 

klonována a exprimována pro následné experimenty. 
                                                 
* v literatuře se setkáme s pojmenováním Hsp81 (nejčastěji u Arabidopsis), Hsp82 (u rýže) i Hsp90 (např. 
tabák) Jedná se však o tytéž homology. 
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Vedle Hsp90 proteinu byly metodou taxolové kosedimentace s mikrotubuly jako 

interakční partneři mikrotubulů izolovány Hsp70 chaperoniny (Swissprot accessions 

Q40693, Q84TA1, Q5KQJ9, Q2QZ41) a taxolovou kosedimentací a dokonce i metodou 

EPC afinitní chromatografie izolována fosfolipáza D, PLD (Swissprot accession 

Q43007). To je zajímavé jednak z hlediska pozdějších experimentů, kdy jsem pull down 

metodou izolovala Hsp70 jako interakčního partnera GFP-Hsp90_MT a jednak z hlediska 

toho, že stejné proteiny, tedy PLD i Hsp70, jsou interakčními partnery flotilinu, 

markerového proteinu lipidových raftů (Ho et al., 2009). Tyto nezávislé výsledky 

nasvědčují, že v kortikální oblasti u rostlin existuje mnohomolekulární komplex (Hsp90, 

Hsp70, PLD) významný v signalizačních procesech, který je jednak přímo napojen na 

mikrotubulární cytoskelet, ale také na plazmatickou membránu. 

 

 

 
Obrázek 4-3 Izolace heat-shock proteinu 90 interagujícího s kortikálními mikrotubuly. (A) 
Proteinové profily rozpustných extraktů z necyklujících rýžových koleoptilí eluovaných pomocí KCl 
z kolony na afinitní chromatografii s navázaným ethyl-N-fenylkarbamátem (EPC). Eluované 
proteiny byly separovány SDS-PAGE a barveny modří Coomassie. Šipka směřuje na pruh 
odpovídající OsHsp90_MT, který byl identifikován pomocí MALDI-TOF anaýzy. Připojený 
obrázek znázorňuje princip metody popsané v části Materiály a metody. (B) Profil proteinů 
izolovaných metodou kosedimentace s mikrotubuly z necyklujících rýžových koleoptilí. SMAPs - 
potenciální MAP navázané na mikrotubuly a odpojené z mikrotubulárního precipitátu (PMTs) po 
ošetření 0.7 M NaCl, šipka ukazuje OsHsp90_MT (identifikovaný MALDI-TOF analýzou). Závorka 
označuje tubulin, M – marker velikosti. (C) Profil proteinů rozpuštěných z membránových svleček 
připravených z buněk BY-2 (MG). Taxolem stabilizované mikrotubuly před přidáním extraktu z 
membránových svleček (MTs). Profil proteinů rozpuštěných z membránových svleček a 
kosedimentovaných s mikrotubuly stabilizovanými taxolem (SMAPs). M - marker velikosti. Hsp90 
jako protein interagující s mikrotubuly identifikovaný pomocí MALDI-TOF (šipka). Vložený 
obrázek ukazuje imunofluorescenčně značené mikrotubuly v membránových svlečkách. Měřítko: 30 
µm. 
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Proteiny z rýže nalezené na 
mikrotubulech polymerovaných pomocí 
taxolu 

Číslo v databázi Swissprot (Swissprot 
accession) 

α-tubulin  Q43605 
β-tubuliny  Q43594, P46265 
složky tubulin-skládajícího CCT-
chaperonového komplexu  

Q75HJ3, Q6AV23 

Hsp70 chaperoniny Q40693, Q84TA1, Q5KQJ9, Q2QZ41 
iniciační faktor 4A-1  Q54AC9 
fosfolipáza D  Q43007 
sacharóza-UDP glukozyltransferáza  Q7G7N0 
fenylalaninamoniumlyáza  Q6K1Q8 
lipoxygenáza L-2  P29250 
sacharózasyntáza  P31924 
heat-shock protein 90, syn. Hsp81-1  A2YWQ1, následně nazvaný 

OsHsp90_MT 
 
Rýžové proteiny identifikované v 
tubulin-vazebných frakcích získaných 
pomocí EPC-afinitní chromatografie 

Číslo v databázi Swissprot (Swissprot 
accession) 

sacharóza-UDP glukozyltransferáza  Q7G7N0 
sacharózasyntáza  P31924 
fosfolipáza D  Q43007 
Hsp81-1  A2YWQ1, následně nazvaný 

OsHsp90_MT 
 
Tabulka 4-2 Proteiny z rýžových koleoptilí interagující s mikrotubuly či tubulinem, určené dvěma 
nezávislými metodami a následně identifikované pomocí MALDI-TOF. 
 

 

4.2.2 Doména potenciálně zodpovědná za vazbu na mikrotubuly 
u Hsp90_MT 

Oba mikrotubuly-vazebné Hsp90 proteiny z tabáku i rýže mají charakteristické 

vlastnosti cytoplazmatických Hsp90 (Obrázek 4-4A). Ty zahrnují vysoce konzervovanou 

N-terminální ATP-vazebnou kapsu, která je důležitá pro aktivaci klientních proteinů 

(Grenert et al., 1999; Pearl a Prodromou, 2000) a je také cílem inhibitorů geldanamycinu 

(GDA) a radicicolu (Neckers et al., 1999; Pearl a Prodromou, 2000; Prodromou et al., 

1997; Sharma et al., 1998; Stebbins et al., 1997). Dále obsahují cytosolické Hsp90 

konzervovaný domnělý vazebný motiv pro kasein-kinázu II KEISDDE, C-terminální 

MEEVD motiv zprostředkovávající vazbu ko-chaperonů, např. p60 (Krishna a Gloor, 

2001; Meyer et al., 2003), a imunofilinů (Young et al., 2001) a deset konzervovaných 
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sekvenčních bloků charakteristických pro cytosolické Hsp90 (Krishna a Gloor, 2001). 

Hsp90 jsou obecně vysoce konzervované a alignmenty dvou mikrotubuly-vazebných 

Hsp90 s ostatními cytosolickými Hsp90 ze Solanaceae, Arabidopsis thaliana, Vitis 

vinifera a rýže jsou z cca 90% identické (nepublikovaná data). Pokud vytvoříme fylogenii 

na základě neighbour-joining algoritmu (Obrázek 4-4B), naše dvě mikrotubuly-vazebné 

Hsp90 sekvence klastrují s cytosolickými Hsp90 typu II-IV [klasifikace dle Krishny a 

Gloora, 2001 (Krishna a Gloor, 2001)], zatímco s Hsp90 typu I nalezneme nižší 

podobnost. Hlavní rozdíly mezi Hsp90 proteiny jsou lokalizovány do dvou variabilních 

úseků, které jsou bohaté na aminokyselinové zbytky kyseliny glutamové a lysinu 

(variabilní KE-bohaté oblasti, Obrázek 4-4A, Obrázek 4-4C) a o kterých se předpokládá, 

že zprostředkovávají rychlé interakce s klientními proteiny (Cadepond et al., 1994; Smith, 

1993). Oba dva úseky se vyznačují několikrát za sebou se opakujícími změnami náboje, 

danými pozitivním K a negativními E, D (ukázáno na prvním úseku, Obrázek 4-4C). 

Podobná opakování obsahující KE zprostředkovávají vazbu na mikrotubuly u kuřecího 

nervového MAP1B (Noble et al., 1989) a zřejmě i u rostlinného AtMAP18 (Wang et al., 

2007b) či proteinu adenomatous polyposis coli [APC (Deka et al., 1998; Moseley et al., 

2007)]. V těchto KE-bohatých úsecích je podobnost obou Hsp90 vázajících se na 

mikrotubuly s AtMAP18 větší než s Hsp90 typu I (Obrázek 4-4D). Nicméně tato predikce 

mikrotubuly-vazebné domény u Hsp90_MT proteinů je pouze na základě alignmentů a je 

nutné ji v budoucnu ověřit experimentálně pomocí rekombinantních úseků Hsp90_MT. 
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Obrázek 4-4 Hsp90 proteiny vázající mikrotubuly mají specifická KE-bohatá opakování. (A) Oba 
mikrotubuly vázající Hsp90 proteiny z rýže i z tabáku obsahují charakteristické úseky popsané u jiných 
cytosolických Hsp90: N-terminální ATP a geldanamycin (GDA) vazebné místo (zeleně), domnělý kasein-
kinázy II (CKII) vazebný motiv KEISDDE (žlutě) a C-terminální MEEVD motiv zprostředkující vazbu 
kochaperonů jako p60 (oranžově). Rozdíly mezi různými Hsp90 proteiny jsou hlavně ve dvou variabilních 
úsecích bohatých na K a E aminokyselinové zbytky (červeně). (B) Pokud vytvoříme fylogenii mezi 
sekvencemi cytosolických Hsp90, objeví se klastr dvou mikrotubuly-vazebných proteinů (NtHsp90_MT, 
OsHsp90_MT, červené tečky) s typem II-IV cytoplazmatických Hsp90 a ne s Hsp90 typu I. Sekvence 
zvýrazněné zelenými tečkami byly dále koalignovány (viz (C)). (C) Pozitivní (K) a negativní (E) náboje ve 
dvou variabilních úsecích následující v několika opakováních jsou pro příklad ukázány u prvních KE-
bohatého opakování a koalignovány s mikrotubuly-vazebným motivem z proteinu MAP18 u Arabidopsis. 
(D) Ve dvou KE-bohatých úsecích je podobnost obou mikrotubuly-vyzebných Hsp90 s AtMAP18 větší než 
s Hsp90 proteiny typu I. 
 

 

4.2.3 Hsp90_MT interaguje s mikrotubuly a tubulinem a dalšími 
interakčními partnery in vitro 

Identifikace Hsp90_MT jako vazebného partnera mikrotubulů či tubulinu pomocí 

taxolové kosedimentace s mikrotubuly, EPC-afinitní chromatografie a kosedimentace 

proteinů izolovaných ze svleček s mikrotubuly nerozlišuje, zda interakce Hsp90 s 

mikrotubuly je přímá či nepřímo zprostředkovaná jiným proteinem. Ani v předchozích 

studiích (Petrášek et al., 1998; Freudenreich a Nick, 1998) nebyla otázka přímé či 

nepřímé vazby zodpovězena, neboť kolokalizace Hsp90 s mikrotubuly byla pozorována 

na základě imunofluorescenčního značení mikrotubulů a Hsp90. Ke zjištění toho, zda je 
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NtHsp90_MT schopen vázat mikrotubuly per se, byl exprimován rekombinantní protein 

ve fúzi s His-kotvou v E. coli [kmen BL21(DE3).RIL] za využití pET28 vektoru. Fúzní 

protein byl purifikován na Ni-NTA koloně a následně byla in vitro testována jeho vazba 

na mikrotubuly. Rekombinantní protein byl inkubován s polymerovaným hovězím 

neurotubulinem, který byl stabilizovaný taxolem, a s BSA (bovine serum albumin) jako 

negativní kontrolou vazby na mikrotubuly. Proteiny byly kosedimentovány přes 

sacharózový polštář. Mikrotubuly z peletu (P), proteiny sacharózového polštáře (C) a 

supernatantu (S) obsahující nezpolymerované tubulinové heterodimery a nenavázaný 

NtHsp90_MT byly rozděleny na SDS elektroforéze a vizualizovány Coomassie Brilliant 

Blue barvou (Obrázek 4-5A). NtHsp90_MT sedimentoval pouze za přítomnosti 

mikrotubulů (Obrázek 4-5A, P pro pelet). Naproti tomu BSA byl přítomen výhradně 

v rozpustné frakci [Obrázek 4-5A, C pro polštář (cushion) a S pro supernatant], ať už 

byly přítomny mikrotubuly či ne. Z těchto dat vyplývá, že NtHsp90_MT kosedimentuje 

s mikrotubuly. Ve vzorcích s Hsp90_MT byl také přítomen pruh o molekulární hmotnosti 

mezi 30 a 40 kDa. MALDI-TOF analýza jej určila jako produkt částečné degradace 

Hsp90_MT (Obrázek 4-6).  

Vzhledem k tomu, že Hsp90_MT váže tubulinové heterodimery (byl identifikován 

jako interaktor α-tubulinu pomocí EPC-afinitní chromatografie, rekombinantní 

Hsp90_MT váže heterodimery tubulinu, viz níže Obrázek 4-8), jeho kosedimentace 

s polymerovaným tubulinem může být blokována přítomností většího množství 

nezpolymerovaného tubulinu ve vzorku. Proto byl experiment dokumentovaný na 

Obrázek 4-5A opakován s ultracentrifugací polymerovaného tubulinu zařazenou před 

inkubaci s Hsp90_MT, aby byl oddělen všechen potenciálně nezpolymerovaný tubulin 

(zůstává v supernatantu). Polymerovaný tubulin z peletu byl resuspendován 

v polymeračním pufru a teprve následně inkubován s rekombinantním NtHsp90_MT. 

Tato modifikace vyústila v podstatně vyšší množství NtHsp90_MT kosedimentujícího 

s mikrotubuly (Obrázek 4-5B, P) ve srovnání s jeho množstvím v supernatantu (Obrázek 

4-5B, S, srovnejte poměry Hsp90_MT v supernatantu a peletu na Obrázek 4-5A) a 

ukazuje, že nezpolymerovaný tubulin je schopen vazby na rekombinantní Hsp90_MT a 

konkuruje tak jeho kosedimentaci s mikrotubuly.  
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Obrázek 4-5 Purifikovaný rekombinantní Hsp90_MT váže mikrotubuly in vitro. (A) Purifikovaný 
rekombinantní protein NtHsp90_MT byl inkubován s mikrotubuly stabilizovanými taxolem, obohacenými 
o BSA, negativní kontrolu, a centrifugován přes sacharózový polštář. Mikrotubulární pelet (P), sacharózový 
polštář (C), a supernatant (S) obsahující tubulinové heterodimery a nenavázaný NtHsp90_MT byly děleny 
na SDS-PAGE. NtHsp90_MT sedimentoval v přítomnosti mikrotubulů do peletu (P), zatímco BSA se 
vyskytoval pouze v rozpustné frakci (C a S). 
(B) Tentýž experiment jako je popsaný v (A) s krokem centrifugace nezpolymerovaného tubulinu navíc, 
aby byl odstraněn přebytek nezpolymerovaného tubulinu (detaily viz Materiály a metody). Množství 
nezpolymerovaného tubulinu v supernatantu (S) pokleslo. Současně bylo více NtHsp90_MT v peletu (P), 
pokud byly přítomny mikrotubuly. Množství NtHsp90_MT v nepřítomnosti mikrotubulů bylo zanedbatelné. 
(C) GDA neblokuje mikrotubuly-vazebnou aktivitu Hsp90_MT in vitro. Purifikovaný rekombinantní 
protein NtHsp90_MT byl inkubován s taxolem stabilizovanými mikrotubuly a GDA, abychom testovali 
inhibici mikrotubuly-vazebné aktivity. Experimenty byly prováděny ve 37°C, abychom zabránili 
depolymeraci mikrotubulů. NtHsp90_MT kosedimentoval s mikrotubuly (P) také v přítomnosti GDA (první 
řada). GDA tedy nebrání Hsp90_MT ve vazbě mikrotubulů in vitro. 
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Obrázek 4-6 Pruh o velikosti mezi 30 a 40 kDa přítomný vždy spolu s rekombinantním Hsp90_MT 
byl pomocí MALDI-TOF identifikován jako jeho degradační produkt. 
 

 

Z literatury je známo, že ATP se váže na Hsp90 a reguluje vazbu jeho klientních 

proteinů (Pearl a Prodromou, 2000). Byla tedy testována podobná regulace v případě 

kosedimentace rekombinantního Hsp90_MT s mikrotubuly, kdy polymerovaný tubulin 

byl inkubován s NtHsp90_MT za přítomnosti ATP. Vazebná aktivita NtHsp90_MT na 

mikrotubuly však přítomností ATP ovlivněna nebyla (Obrázek 4-7, srovnejte množství 

Hsp90_MT v (AP) bez ATP oproti množství Hsp90 v (AP) s ATP).  

 

 

 
Obrázek 4-7 Kosedimentace rekombinantního Hsp90_MT s polymerovaným tubulinem za přidání 
ATP. Přidání ATP nezvyšuje množství Hsp90_MT v peletu v přítomnosti mikrotubulů (srovnejte 
množství Hsp90_MT v (AP) bez ATP oproti množství Hsp90 v (AP) s 1 mM ATP)). 
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Dále byla in vitro kosedimentace testována v přítomnosti geldanamycinu (GDA), 

což je inhibitor vazby některých klientních proteinů, který se váže do ATP-vazebné 

domény. Ani GDA nemá vliv na vazbu NtHsp90_MT k mikrotubulům (Obrázek 4-5C). 

GDA nesnižuje množství NtHsp90_MT v peletu, což je v souladu s předchozím 

výsledkem, kdy ATP naopak nezvyšuje množství NtHsp90_MT kosedimentovaného s 

mikrotubuly. Stejný výsledek byl získán, když byla provedena kosedimentace 

mikrotubulů s cytosolickým extraktem pocházejícím z GFP-Hsp90_MT exprimujících 

BY-2 buněk v přítomnosti GDA (Obrázek 4-13J). GFP-Hsp90_MT kosedimentoval 

s mikrotubuly stejnou měrou, když byl do vzorku přidán GDA. GFP-Hsp90_MT byl 

imunodetegován pomocí anti-GFP protilátky. 

Vzhledem k tomu, že Hsp90_MT má schopnost vázat i tubulinové heterodimery, 

bylo testováno, zda inhibiční efekt GDA neplatí pouze pro vazbu Hsp90_MT na 

heterodimery  tubulinu. Hovězí tubulin byl inkubován za nepolymeračních podmínek 

(4°C) s rekombinantním Hsp90_MT, GDA a protilátkou DM1A. Celý komplex byl 

posléze imobilizován pomocí proteinu G na agarózových kuličkách, denaturován a dělen 

SDS elektroforézou. Ukázalo se, že GDA neinhibuje ani vazbu heterodimerního tubulinu, 

protože množství Hsp90_MT navázaného na tubulin bylo v přítomnosti GDA stejné jako 

bez GDA (Obrázek 4-8). Vzhledem k tomu, že GDA ani ATP neovlivňují vazbu na 

mikrotubuly ani na tubulin, lze závěrem říci, že za přímou vazbu na mikrotubuly je u 

Hsp90_MT zodpovědná jiná doména než ATP-vazebná kapsa. Předpokládáme, že by se 

mohlo jednat o KE-bohatou oblast. Předpoklad je dále testován v naší laboratoři v rámci 

diplomové práce Bc. Martiny Benákové. 

 

 
Obrázek 4-8 Vazba Hsp90_MT na heterodimer tubulinu není inhibována GDA. Rekombinantní 
Hsp90_MT byl inkubován s tubulinem při 4°C, aby bylo zabráněno jeho polymeraci, a s protilátkou DM1A. 
Komplex byl zachycen pomocí proteinu G na agarózových kuličkách, denaturován a dělen na SDS-PAGE. 
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Hsp90 se v buňce podílí na skládání a stabilitě proteinů uplatňujících se v buněčné 

signalizaci (Wegele et al., 2004), u rostlin je Hsp90 součástí kaskád reagujících na 

patogena (Takahashi et al., 2003; Zhang et al., 2004; Belkhadir et al., 2004; Sangster a 

Queitsch, 2005; Botër et al., 2007). Jeho četné funkce jsou dány množstvím klientních a 

interagujících proteinů, které byly identifikovány zatím jen u živočichů (Wegele et al., 

2004). Díky GFP-Hsp90_MT exprimující linii byl k dispozici fúzní protein GFP-

NtHsp90_MT, na který se váže protilátka anti-GFP (Obrázek 4-13J). Pokusili jsme se 

proto některé rostlinné interagující proteiny Hsp90_MT identifikovat pomocí 

imunoprecipitace. Totální extrakt z BY-2 buněk exprimujících GFP-Hsp90_MT byl 

inkubován s anti-GFP protilátkou a komplexy anti-GFP protilátky s GFP-Hsp90_MT a 

navázanými interagujícími proteiny byly zachyceny pomocí proteinu G na agarózových 

kuličkách. Navázané proteiny byly děleny SDS-PAGE (Obrázek 4-9A) a identifikovány 

pomocí MALDI-TOF. Pro kontrolu byla vazba GFP-Hsp90_MT na protein G ještě 

ověřena imunodetekcí pomocí téže myší anti-GFP protilátky (Obrázek 4-9B).  

 

http://www.springerlink.com/content/55268450445605g1/fulltext.html#CR46�
http://www.springerlink.com/content/55268450445605g1/fulltext.html#CR54�
http://www.springerlink.com/content/55268450445605g1/fulltext.html#CR35�
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Obrázek 4-9 Identifikace interakčních partnerů GFP-Hsp90_MT. Extrakt z buněk exprimujících GFP-
Hsp90_MT byl inkubován s anti-GFP protilátkou. GFP-Hsp90_MT spolu s navázanými interakčními 
partnery byl zachycen pomocí proteinu G na agarózových kuličkách, denaturován, dělen pomocí SDS-
PAGE a barven stříbrem (A, druhý pruh). Identita GFP-Hsp90_MT byla ověřena imunodetekcí pomocí 
monoklonální myší anti-GFP protilátky (B). M – marker velikosti. Interakční partneři byli určeni pomocí 
MALDI-TOF. 
 

 

Tímto způsobem byl identifikován protein z rodiny Hsp70 (heat shock protein 70) 

a cytosolická glyceraldehyd-3-fosfát dehydrogenáza (GAPDH; Obrázek 4-9). Hsp70 je 

dlouho znám jako interakční partner Hsp90 (Wegele et al., 2004) a na základě naší 

taxolové kosedimentace bylo zjištěno, že interaguje i s mikrotubuly. Interakce Hsp70 

s mikrotubuly byla publikována i jinými autory (Ho et al., 2009). GAPDH, ačkoli je 

enzymem glykolýzy, byla u živočichů popsána jako protein interagující přímo 

A B 
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s mikrotubuly a podílející se tak na interakci mikrotubulů s membránami a na 

vezikulárním transportu (Andrade et al., 2004; Tisdale et al., 2009).  

4.2.4 GFP-Hsp90_MT kolokalizuje s mikrotubuly in vivo a in situ, 
kolokalizace je závislá na exogenních podmínkách 

Aby bylo možno testovat vazbu Hsp90 na mikrotubuly, byly vytvořeny tabákové 

linie BY-2 exprimující fúzní proteiny GFP-NtHsp90_MT či GFP-OsHsp90_MT. 

Lokalizace obou fúzních proteinů byla stejná (nepublikovaná data). Jako negativní 

kontrola byla používána BY-2 linie exprimující volné GFP (Obrázek 4-10, Obrázek 

4-11B). Lokalizace GFP-Hsp90_MT byla převážně cytoplazmatická, ale byly pozorovány 

též struktury připomínající mikrotubuly, např. v ekvatoriální rovině buněk připravujících 

se k mitóze (Obrázek 4-10A) byl GFP-Hsp90_MT signál lokalizován v místě 

předprofázového prstence (PPB). U buněk v metafázi byl signál GFP-Hsp90_MT 

soustředěn v oblasti dělícího vřeténka (Obrázek 4-10B) a u buněk v telofázi byl přítomen 

dvojitý prstenec připomínající fragmoplast (Obrázek 4-11A, Obrázek 4-10C, video 1 

„H90 fragmoplast xyt“ na přiloženém CD, popis v Příloze 1). Zatímco volné GFP bylo u 

buněk v telofázi distribuováno rovnoměrně v jejich středu (Obrázek 4-11B), lokalizace 

GFP-Hsp90_MT měla vzhled charakteristické prstovité struktury omezené na úzkou 

oblast okolo vznikající buněčné desky (Obrázek 4-11A, Obrázek 4-10C, video 1 „H90 

fragmoplast xyt“ na přiloženém CD, popis v Příloze 1). 

Lokalizace Hsp90_MT na mikrotubulech byla in vivo nejlépe pozorovatelná v 

oblasti fragmoplastu, proto byl testován vliv cytoskeletálních drog na lokalizaci GFP-

Hsp90_MT na fragmoplastu. Po 30 min působení 10 µM taxolu se lokalizace GFP-

Hsp90_MT na fragmoplastu nemění. Volné GFP svoji lokalizaci po působení taxolu také 

nemění (Obrázek 4-12). Po depolymeraci mikrotubulů po 30 min působení 10 µM 

oryzalinu dochází k rozpadu vřeténka i fragmoplastu, lokalizace GFP-Hsp90_MT se stává 

nespecifickou, ale podobný efekt pozorujeme i u volného GFP (Obrázek 4-12). 

Lokalizaci Hsp90_MT na mikrotubulech, kterou jsme předpokládali na základě 

kosedimentace Hsp90 s mikrotubuly a kterou naznačilo in vivo pozorování stabilně 

exprimujících linií, jsme dále testovali v týchž liniích pomocí imunofluorescenčního 

značení mikrotubulů. Za normálních podmínek byl GFP-Hsp90_MT lokalizován 

převážně do cytoplazmy, v telofázi ale jasně kolokalizoval s fragmoplastem (Obrázek 

4-11C, Obrázek 4-13C, Obrázek 4-13I). Méně jasná, ale stále specifická lokalizace byla 

pozorována u PPB a vřeténka (Obrázek 4-13A, Obrázek 4-13B, Obrázek 4-13G, Obrázek 
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4-13H). Volné GFP (kontrola) nekolokalizovalo s mikrotubuly ve fragmoplastu (Obrázek 

4-11D) ani v PPB ani ve vřeténku (Obrázek 4-13D, Obrázek 4-13E). Mezi lokalizací 

GFP-NtHsp90_MT (Obrázek 4-11C, Obrázek 4-13A-C) a GFP-OsHsp90_MT (Obrázek 

4-13G-I) nebyly pozorovány rozdíly, stejně jako tomu bylo u in vivo pozorování. 

In vivo byla lokalizace Hsp90_MT spíše cytosolická, na kortikálních 

mikrotubulech byla špatně vidět. Aby byl odstíněn signál GFP-Hsp90_MT pocházející 

z cytoplasmy, byly izolovány membránové svlečky z buněčné linie exprimující GFP-

Hsp90_MT a v nich byly imunofluorescenčně obarveny mikrotubuly. Tím byl odstraněn 

vnitřní obsah buňky a bylo umožněno lepší pozorování kortikální vrstvy. GFP-

Hsp90_MT signál skutečně dekoroval kortikální mikrotubuly (Obrázek 4-18K) a složení 

obou dvou kanálů asociaci potvrdilo. GFP-Hsp90_MT se tedy skutečně váže na kortikální 

mikrotubuly. Tato jeho schopnost byla potvrzena i in vitro pomocí kosedimentace 

s polymerovaným tubulinem (Obrázek 4-13J). Tyto výsledky mimo jiné znamenají, že 

GFP neinterferuje s vazbou Hsp90_MT na mikrotubuly, protože byl lokalizován jednak 

na mikrotubulech in vivo (Obrázek 4-11A), jednak na kortikálních mikrotubulech 

v imunofluorescenčně značených svlečkách (Obrázek 4-18K-M). 

Zajímalo nás, co se stane s distribucí GFP-Hsp90_MT, pokud bude narušen 

mikrotubulární cytoskelet. Proto byly mikrotubuly vystaveny chladovému stresu, který 

má za následek jejich depolymeraci (Schwarzerová et al., 2006). Následně byly 

mikrotubuly imunofluorescenčně označeny. Vedle rozpadu mikrotubulů byly 

zaznamenány změny v distribuci GFP-Hsp90_MT v buňce – lokalizace připomínala jeho 

lokalizaci v membránových svlečkách (Obrázek 4-18L), zároveň však Hsp90_MT 

zřetelněji kolokalizoval s mikrotubuly (Obrázek 4-14A). Zřetelnější kolokalizace 

s mikrotubuly byla pozorována i v buňkách, které byly po působení chladu přesunuty na 5 

min do laboratorní teploty, a bylo jim tak umožněno obnovovat mikrotubulární cytoskelet 

(Obrázek 4-14B). Podobný efekt nebyl pozorován u volného GFP a nejedná se tedy o 

nespecifickou reakci cytosolických proteinů na chlad (Obrázek 4-14A, B). Obdobný efekt, 

co se týče kolokalizace s mikrotubuly, ale v menší míře, byl pozorován po vystavení 

buněk vysoké teplotě (50°C) a jejich regeneraci v laboratorní teplotě. Při 50°C byla 

zřetelná i změna v distribuci GFP-Hsp90_MT do ohraničených struktur připomínajících 

lokalizaci v membránových svlečkách (Obrázek 4-14C, D).  
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Obrázek 4-10 In vivo lokalizace Hsp90_MT na mikrotubulech. Lokalizace GFP-Hsp90_MT ve 
stabilně exprimující linii byla pozorována pod konfokálním skenovacím mikroskopem. Hsp90_MT 
byl nalezen ve strukturách připomínajících předprofázový prstenec (PPB) (A), vřeténko (B) a 
fragmoplast (C). Jako negativní kontrolu jsme používali buňky tabáku exprimující volné GFP (D-
F). V premitotických buňkách se volné GFP nacházelo v cytoplazmě uvnitř jádra (2D), což bylo v 
jasném kontrastu ke kruhu v ekvatoriální rovině, který se vyskytoval u fúzního proteinu GFP-
Hsp90_MT (A). Rozdíl byl méně jasný u buněk v metafázi (srovnejte (B) a (E)), což může být 
dáno tím, že v tomto stádiu se cytoplazma aglomeruje okolo vřeténka. Ale během telofáze byla 
lokalizace GFP-Hsp90_MT oproti volnému GFP odlišná. Volné GFP se tu nacházelo všude v 
buněčném středu (F), zatímco Hsp90_MT tvořil strukturu s prstovitými výběžky připomínající 
fragmoplast (C). Měřítko 20 μm. 
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Obrázek 4-11 Lokalizace Hsp90 na mikrotubulech. (A) GFP-NtHsp90_MT ve stabilně 
exprimující buněčné linii tabáku byla pozorována pod konfokálním mikroskopem. Hsp90_MT byl 
nalezen na mikrotubulárních strukturách ve fragmoplastu u telofázních buněk. (B) Linie 
exprimující volné GFP, buňka v telofázi s fragmoplastem. GFP nebylo lokalizováno na 
mikrotubulech fragmoplastu. Měřítko 20 μm. (C) GFP-NtHsp90_MT exprimující linie (zelený 
kanál) s imunofluorescenčně značenými mikrotubuly (červený kanál). U buněk v telofázi 
kolokalizoval GFP-NtHsp90_MT s mikrotubuly fragmoplastu. (D) Linie exprimující volné GFP 
(zelený kanál) s imunofluorescenčně značenými mikrotubuly (červený kanál). Mikrotubuly 
fragmoplastu v buňkách v telofázi nebyly dekorovány GFP. Měřítko 15 μm. 
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Obrázek 4-12 Cytoskeletální drogy taxol a oryzalin nezpůsobují specifické efekty u GFP-Hsp90_MT 
ve fragmoplastu, popř. vřeténku. Po působení 10 µM taxolu se uspořádání GFP-Hsp90_MT ani volného 
GFP (B) v oblasti fragmoplastu oproti kontrole (A) nemění. Po působení 10 µM oryzalinu dochází 
k rozpadu mikrotubulárních struktur fragmoplastu i vřeténka a signál GFP-Hsp90_MT i volného GFP se 
stává difúzní (C). Měřítko 20 µm. 
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Obrázek 4-13 NtHsp90_MT i OsHsp90_MT asociovaly s PPB, vřeténkem i fragmoplastem v 
GFP-Hsp90_MT exprimujících liniích s imunofluorescenčně značenými mikrotubuly; GFP-
fúze neinterferuje s vazbou mikrotubulů in vitro. Mikrotubuly (červený kanál) v GFP-Hsp90_MT 
(A, B, C), volné GFP (D, E, F) a GFP-Hsp82_MT stabilně exprimujících liniích byly vizualizovány 
pomocí DM1A protilátky proti α-tubulinu. Hsp90_MT nebo Hsp82_MT (zelený kanál) byly 
lokalizovány ve všech mikrotubulárních strukturách u linií exprimujících GFP-Hsp90_MT nebo 
Hsp82_MT: v PPB (A, G), vřeténku (B, H) a fragmoplastu (C, I), zatímco volné GFP nebylo na 
těchto mikrotubulárních strukturách u linie exprimující volné GFP nalezeno (PPB, (D), vřeténko, (E), 
fragmoplast, (F)). Měřítko 15 μm. (J) Byl izolován totá lní proteinový extrakt z linií exprimujících 
GFP-Hsp90_MT a volné GFP a kosedimentován s polymerovaným tubulinem in vitro. Proteiny byly 
děleny SDS-PAGE, přeneseny na PVDF membránu a GFP bylo imunotedegováno primární myší 
anti-GFP protilátkou (Roche) a kozí anti-myší protilátkou konjugovanou s křenovou peroxidázou 
(Stressgene) za využití ECL detekčního systému. Hsp90_MT kosedimentoval s mikrotubuly (P, 
první sloupec), takže připojený GFP neinhibuje vazbu mikrotubulů k Hsp90_MT. Nenavázaný 
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Hsp90_MT zůstává v supernatantu (Hsp90, S, první sloupec). Volné GFP se na mikrotubuly neváže 
vůbec (P, druhý sloupec) a zůstává v supernatantu (S, druhý sloupec). 
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Obrázek 4-14 Imunofluorescenčně značené mikrotubuly v buňkách vystavených 1 h působení 0°C 
nebo 50°C a navrácených na 5 min do 26°C. U GFP-Hsp90_MT exprimující linie dochází ve všech 
případech ke změně v distribuci GFP-Hsp90_MT – přípomíná jeho distribuci v membránových 
svlečkách a zřetelněji kolokalizuje s mikrotubuly. Efekt je zřetelný hlavně po působení chladu (A) a 
zpětném navrácení do 26°C (B), méně za působení tepla (C) a regeneraci buněk (D, šipka naznačuje 
kolokalizaci). U linie exprimující volné GFP se distribuce signálu volného GFP nemění. Měřítko 20 µm. 
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4.2.5 Fyziologická role vazby Hsp90 na mikrotubuly v BY-2: 
GDA snižuje schopnost obnovy mikrotubulů po chladovém 
stresu a ovlivňuje procesy v buňce vyžadující reorganizaci 
mikrotubulů 
Po experimentech dokládajících přímou vazbu rostlinného Hsp90_MT na 

mikrotubuly vyvstala otázka, jakou má tato vazba funkci v rostlinných buňkách. Proto byl 

za pomoci kolegů z Karlsruhe analyzován fenotyp linií stabilně exprimujících GFP-

NtHsp90_MT a GFP-OsHsp90_MT. Viabilita, míra elongace buněk a synchronizace 

dělení [division synchrony, (Maisch a Nick, 2007)] se signifikantně nelišila od 

netransformovaných BY-2 buněk nebo buněk exprimujících volné GFP (data ústně 

sdělena kolegy z Karlsruhe). 

Na základě síly signálu GFP exprimovaly linie GFP-Hsp90_MT a Os-Hsp90_MT 

fúzní protein různou měrou – OsHsp90_MT byl exprimován mnohem více. V průběhu 

času však tato linie přestávala GFP-fúzní protein exprimovat, proto byla dále používána 

již jen linie exprimující GFP-NtHsp90_MT. 

Funkce Hsp90 byla farmakologicky inhibována GDA, vysoce specifickým a 

široce užívaným inhibitorem Hsp90 (Whitesell et al., 1994). GDA se váže na ATP-

vazebné místo (ATP-binding pocket) a blokuje tak aktivitu Hsp90 (Prodromou et al., 

1997). Nejdříve byl testován vliv inhibice Hsp90 na liniích exprimujících volné GFP, 

NtHsp90_MT i OsHsp90_MT a na linii BY-2 wt. Bez ohledu na linii bylo při pozorování 

ve světelném mikroskopu zaznamenáno rozpouštění cytoplazmatických provazců 

(Obrázek 4-15). Na identifikaci buněčné struktury, která je působením GDA postižena, 

byly využity různé markerové linie a byl sledován vliv dvoudenního působení GDA na 

GFP-Hsp90_MT, endoplazmatické retikulum (ER, linie exprimující GFP-HDEL) a na 

protein CLASP asociovaný s mikrotubuly (linie exprimující GFP-CLASP). Největší efekt 

GDA byl pozorován u proteinu GFP-Hsp90_MT, jenž difundoval do cytoplazmy a jehož 

signál se stal nespecifickým. Lokalizace GFP-CLASP na příčných přepážkách ani na 

mikrotubulech oproti kontrole narušena nebyla, u linie s vizualizovaným ER kromě 

absence cytoplazmatických provazců nebyly pozorovány změny ani ve struktuře, ani v 

pohybu ER (Obrázek 4-16, video 2 „HDEL GDA dynamika ER“ na CD, popis v Příloze 

1). Stejné rozpouštění cytoplazmatických provazců pozorovali i Van Gestel et al. (2002) 

u buněk ošetřených latrunkulinem (droga způsobující depolymeraci aktinových filament). 

Byl tedy imunofluorescenčně označen aktinový i mikrotubulární cytoskelet po 

dvoudenním působení GDA. Nápadnější změny byly překvapivě pozorovány u 
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aktinových filament, která depolymerovala, na rozdíl od pouze dezorganizovaných 

mikrotubulů (Obrázek 4-17). Je přitom zajímavé, že dvoudenní působení GDA nesnižuje 

viabilitu - koncentrace GDA 178 nM ani koncentrace desetkrát vyšší (1,78 µM GDA) ani 

v jedné z obou GFP-Hsp90_MT exprimujích liniích ani v linii exprimující volné GFP a 

wt BY-2 příliš nesnížila po dvou dnech viabilitu oproti kontrole bez GDA (Graf 4-1). 

Tyto koncentrace jsou tedy fyziologicky aktivní (Queitsch et al., 2002), nemají však 

nežádoucí nespecifický ničivý efekt na všechny buněčné struktury. 

 

 

 
Obrázek 4-15 K rozpouštění cytoplazmatických provazců po dvoudenní inhibici Hsp90 působením 
GDA dochází u všech testovaných linií. Měřítko 100 µm. 
 
 



79 
 

 
Obrázek 4-16 GDA po 2 dnech působení postihuje specificky lokalizaci pouze u GFP-
Hsp90. Lokalizace ostatních struktur (endoplazmatického retikula – označeno GFP-HDEL a 
GFP-CLASP) zůstává nenarušená. Měřítko 20 µm. 
 



80 
 

 

 
Obrázek 4-17 Inhibicí Hsp90 je ovlivněn spíše aktinový cytoskelet. Buňky GFP-Hsp90_MT exprimující 
linie byly vystaveny působení GDA (2 dny) a následně v nich byly označeny mikrotubuly (A; MT), nebo 
současně mikrotubuly a aktinová filamenta (B; MT, AF). Inhibicí Hsp90 není ovlivněna organizace 
mikrotubulárního cytoskeletu, naopak aktinová filamenta se za působení GDA rozpadají (B). Kontrolní 
buňky bez vlivu GDA (C). Měřítko 20 µm.  
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Graf 4-1 Viabilita buněk po 2 dnech působení GDA se nesnižuje. K – neošetřené buňky, GDA- 
buňky ošetřené 1,78 µM GDA, Hsp90 – GFP-NtHsp90_MT exprimující linie, Hsp82 – GFP-
OsHsp90_MT exprimující linie, fGFP – volné GFP exprimující linie, BY-2 – netransformovaná wt 
linie. Chybové úsečky = standardní chyba, n = 6. 
 

 

Efekt inhibice Hsp90 se projeví, až pokud je Hsp90 inhibován současně 

s působením dalšího stresového faktoru po dostatečně dlouhou dobu. Při působení 

chladem (0°C) či teplem (42°C) se inhibice Hsp90 projeví u všech testovaných linií 

poklesem viability oproti kontrole bez GDA až po 5 hodinách (obr Graf 4-2 - Graf 4-4). 

Pokud jsou buňky vystaveny stresu 50°C, rozdíl ve snížení viability bez GDA a 

v přítomnosti GDA se projeví již po 3 hodinách u všech testovaných linií, po 5 hodinách 

už u linie exprimující GFP-Hsp90_MT a wt BY-2 nesnižuje GDA viabilitu oproti 

kontrole bez GDA (Graf 4-4). Působení Hsp90 je tedy významné ve 

stresových podmínkách, které ještě pro buňky nejsou plně destruktivní, ale kdy v nich 

probíhají obranné či ochranné procesy. V tomto rozmezí síly působení stresoru je tedy na 

viabilitě jako na ukazateli možno zaznamenat i vliv inhibice funkce Hsp90.  
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Graf 4-2 Viabilita buněk za působení GDA při 42°C se výrazně snižuje jen u 
netransformované linie BY-2 až po 5 h. GDA- buňky ošetřené 1,78 µM GDA, Hsp90 – GFP-
NtHsp90_MT exprimující linie, Hsp82 – GFP-OsHsp90_MT exprimující linie, BY-2 – 
netransformovaná linie. Chybové úsečky = standardní chyba, n = 6. 

 

 
Graf 4-3 Viabilita buněk za působení GDA při 0°C se výrazně snižuje u všech linií až po 5 h. 
GDA- buňky ošetřené 1,78 µM GDA, Hsp90 – GFP-NtHsp90_MT exprimující linie, fGFP – 
volné GFP exprimující linie, BY-2 – netransformovaná linie. Chybové úsečky = standardní 
chyba, n = 6. 
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Graf 4-4 Viabilita buněk ošetřených GDA při 50°C se snižuje oproti neošetřeným již 
po 3 h. GDA- buňky ošetřené 1,78 µM GDA, Hsp90 – GFP-NtHsp90_MT exprimující linie, 
Hsp82 – GFP-OsHsp90_MT exprimující linie, fGFP – volné GFP exprimující linie, BY-2 – 
netransformovaná wt linie. Chybové úsečky = standardní chyba, n = 6. 

 

 

Jako významný projev inhibice Hsp90 se ukázal pokles mitotické aktivity již 

během 24 hodin po ošetření GDA (Obrázek 4-18O). V rámci testovaných koncentrací se 

při 178 nM GDA projevil rozdíl mezi kontrolními buňkami a buňkami exprimujícími 

GFP-Hsp90_MT. U kontrolních buněk byla silněji inhibována mitóza než u buněk 

exprimujících GFP-Hsp90_MT. Při koncentraci vyšší, tedy 1,78 µM GDA, byla mitóza 

inhibována u obou testovaných liniích. Tento výsledek napovídá tomu, že Hsp90 se u 

rostlin podílí na průběhu buněčného cyklu a také že buňky se zvýšeným množstvím 

Hsp90 (tj. buňky exprimující GFP-Hsp90_MT) jsou více odolné vůči inhibitoru GDA. 

Pro bližší charakterizaci vlivu GDA na průběh buněčného cyklu byly synchronizovány 

BY-2 a GFP-Hsp90_MT exprimující buňky (Obrázek 4-19A). GDA blokoval buněčný 

cyklus v interfázi, mezi G1 a S/G2 fází. Buňky ošetřené 1,78 µM GDA po vymytí 

afidikolinu nevstupovaly do mitózy, zatímco u kontrolních buněk bylo mitotického 

maxima dosaženo průměrně za 11 h po vymytí afidikolinu. GDA tedy nepochybně 

blokuje buněčné dělení buď předtím, než je sestaveno mitotické vřeténko, nebo inhibicí 

dalších buněčných událostí během celého buněčného cyklu. Při srovnání velikosti jader 

po 7 h po vymytí afidikolinu (Obrázek 4-19B), kdy kontrolní buňky byly v pozdní G2 

fázi buněčného cyklu, byla jejich jádra větší, což naznačuje dokončenou S fázi. Buňky 

ošetřené GDA měly menší jádra odpovídající G1 fázi. K ještě bližšímu určení fáze, kde 

GDA působí, byla využita průtoková cytometrie izolovaných jader (podle Smetana et al., 
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2012). Po 24 h ošetření GDA vzrostlo množství buněk v G1 fázi na úkor buněk 

nacházejících se v S a G2 fázi o 10%. V buňkách neošetřených GDA však takový nárůst 

nebyl změřen, GDA tedy blokuje buněčný cyklus v G1 fázi (Obrázek 4-19C).  

Pro kontrolu byl testován vliv GDA v průběhu mitózy. Na uspořádání vřeténka ani 

na jeho mikrotubuly však GDA neměl žádný vliv (Obrázek 4-20). 

Vzhledem k tomu, že v buňkách vystavených chladovému stresu byla pozorována 

zřetelnější kolokalizace Hsp90_MT s mikrotubuly než v buňkách neošetřených, byly dále 

testovány „ochranné“ schopnosti Hsp90_MT v souvislosti s mikrotubuly. Proto byl 

testován vliv inhibitoru GDA na obnovu kortikálních mikrotubulů po chladovém stresu. 

Ošetření chladem účinně eliminuje kortikální mikrotubuly, některé tubulinové dimery 

jsou poté sekvestrovány do jádra (Schwarzerová et al., 2006). Po zahřátí se v rámci minut 

z tohoto sekvestrovaného tubulinu ustanoví nová mikrotubulární síť. Pokud je Hsp90 

potřebný v procesech reorganizace mikrotubulů, dá se očekávat, že jeho inhibice GDA se 

projeví právě při obnově mikrotubulů po chladovém stresu. 

Poté, co byl prověřen předpoklad pro potenciální funkci Hsp90 v reorganizaci 

kortikálních mikrotubulů, totiž jeho lokalizace na nich (kortikálních mikrotubulech), byl 

testován efekt GDA na obnovu mikrotubulů po chladem indukované depolymeraci. Jako 

kontrola ke GFP-Hsp90_MT exprimující linii sloužila linie stabilně exprimující volné 

GFP (Obrázek 4-18A-J). Nejprve bylo sledováno, zda ošetření GDA (1,78 µM, 1 h, 

pokojová teplota) samo o sobě ovlivňuje kortikální mikrotubuly, ale nebyly pozorovány 

žádné rozdíly mezi ošetřenými (Obrázek 4-18I, J) a neošetřenými buňkami (Obrázek 

4-18G, H). Buňky, které byly vystaveny chladu (0°C) po dobu 1 hodiny za účelem 

depolymerace mikrotubulů, byly před fixací a následným imunofluorescenčním značením 

mikrotubulů přeneseny na 5 min do 26°C. Repolymerace mikrotubulů byla jasně 

blokována v přítomnosti GDA (Obrázek 4-18C-F), zatímco v jeho nepřítomnosti se 

mikrotubuly obnovovaly bez problémů (Obrázek 4-18A, B). Buňky overexprimující 

GFP-Hsp90_MT navíc byly rezistentnější ke GDA (Obrázek 4-18C). V těchto buňkách 

v přítomnosti 178 nM GDA repolymerovaly mikrotubuly rychleji než v buňkách 

overexprimujících GFP (Obrázek 4-18D), protože signifikantně více buněk mělo zcela 

polymerované mikrotubuly po testovaných 5 min obnovy (Obrázek 4-18N). Tento 

výsledek znamená, že overexprese Hsp90_MT snižuje citlivost mikrotubulárního 

cytoskeletu ke GDA, zřejmě díky většímu množství přítomného Hsp90 napomáhajícího 

mikrotubulům při repolymeraci v buňkách ošetřených 178 nM GDA. V souladu s tímto 
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vyšší koncentrace GDA (1,78 µM) blokovala obnovu mikrotubulů po chladovém stresu 

v obou, tedy GFP-NtHsp90_MT (Obrázek 4-18E) a GFP overexprimujících (Obrázek 

4-18F) buňkách. Výsledky jasně ukazují, že inhibice Hsp90 pomocí GDA narušuje rané 

fáze repolymerace mikrotubulů. 

 

 
Obrázek 4-18 Události vyžadující plasticitu mikrotubulů jsou postiženy inhibicí specifického Hsp90 
pomocí GDA. (A-J) Geldanamycin narušuje obnovu mikrotubulů v tabákových buňkách po ošetření 
chladem. Ukázány jsou imunofluorescenčně značené mikrotubuly v buňkách exprimujících GFP-
Hsp90_MT nebo GFP (A-J). Po 1 h působení chladu v přítomnosti 1,78 μM GDA a následném přesunutí na 
5 min do 26°C obnovovaly buňky obou overexpresních linií - GFP-Hsp90_MT (E) i volného GFP (F) 
špatně své mikrotubuly ve srovnání s kontrolními buňkami ošetřenými chladem, ale bez GDA ((A) GFP-
Hsp90_MT overexprimující buňka, (B) buňka overexprimující volné GFP). GFP-Hsp90_MT overexpresní 
buňky (C) byly rezistentnější k 0,178 μM GDA ve srovnání s buňkami overexprimujícími volné GFP (D). 
Hodinové ošetření GFP-Hsp90_MT (I) a volné GFP exprimujících buněk (J) 1,78 μM GDA nezpůsobilo 
změny v organizaci mikrotubulů ve srovnání s neošetřenými buňkami exprimujícími GFP-Hsp90_MT (G) a 
volné GFP (H). Měřítko 15 μm. (K-M) Imunofluorescenčně značené kortikální mikrotubuly (červený kanál) 
v membránových svlečkách izolovaných z GFP-Hsp90_MT exprimujících buněk (zelený kanál). GFP-
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Hsp90_MT (L) dekoruje kortikální mikrotubuly [K; šipky v (L) a (K)]. Složený obrázek (M). Měřítko 30 
μm. (N) Po ošetření 0,178 µM GDA mělo plně obnovené mikrotubuly více buněk (osa y, v procentech) u 
linie overexprimující GFP-Hsp90_MT než u linie overexprimující volné GFP. V 1,78 µM GDA nebyly ani 
u jedné z linií nalezeny buňky s plně obnovenými mikrotubuly. Chybové úsečky = standardní chyba, n = 6-
19. (O) Mitotická aktivita byla inhibována GDA. 1,78 µM GDA blokoval mitózu už během prvních 24 h 
ošetření v obou buněčných liniích, zatímco při ošetření 100 nM GDA byla netransformovaná linie BY-2 
citlivější. Hsp90: GFP-Hsp90_MT overexprimující linie. Chybové úsečky = standardní chyba, n = 6. 
 

 



87 
 

 
Obrázek 4-19 buňky ošetřené GDA inhibujícím Hsp90 nevstupují do mitózy. (A) BY-2 a GFP-
Hsp90_MT linie byly synchronizovány afidikolinem (Sigma-Aldrich) a byly spočítány jejich mitotické 
indexy. Buňky ošetřené 1,78 µM GDA po vymytí afidikolinu nevstupovaly do mitózy, zatímco u 
kontrolních buněk bylo mitotického maxima dosaženo průměrně za 11 h po vymytí afidikolinu. GDA tedy 
nepochybně blokuje buněčné dělení buď předtím, než je sestaveno mitotické vřeténko, nebo inhibicí dalších 
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buněčných událostí během celého buněčného cyklu. Při srovnání velikosti jader po 7 h po vymytí 
afidikolinu (B), kdy kontrolní buňky byly v pozdní G2 fázi buněčného cyklu, byla jejich jádra větší, což 
naznačuje dokončenou S fázi. Buňky ošetřené GDA měly menší jádra odpovídající G1 fázi. Měřítko 20 µm. 
(C) Na průtokovou cytometrii izolovaných jader byly třídenní buňky BY-2 ošetřeny 1,78 μM GDA a 
kultivovány po dalších 24 h. Distribuce mezi G1 fázi (první maximum v každém grafu) a G2 fázi (druhé 
maximum v každém grafu) je znázorněna v procentech. GDA blokuje postup buněčného cyklu v G1 fázi, 
jak je zřejmé z 10% nárůstu množství buněk v G1 fázi po 24 h ošetření GDA. 
 

 

 
Obrázek 4-20 Inhibice Hsp90 (24 h působením GDA) u rostlin nezpůsobuje rozpad vřeténka v žádné 
z fází mitózy. Buňky exprimující β -tubulin byly vystaveny 24 h působení 1,78 µM GDA, obarveny 
barvivem Hoechst pro in vivo pozorování a sledovány pod konfokálním mikroskopem. Struktura ani 
mikrotubulární cytoskelet nejsou inhibicí Hsp90 narušeny. Měřítko 20 µm. 
 

 

4.2.6 Podíl práce na kapitole o Hsp90 
Téměř všechny výsledky uvedené v kapitole o Hsp90 jsem získala sama pod 

vedením školitelky Dr. Kateřiny Schwarzerové. Izolaci interakčních partnerů mikrotubulů 

u rýže pomocí EPC-afinitní chromatografie a taxolové kosedimentace s mikrotubuly 

prováděla Aleksandra Zimmermann (Univerzita Karlsruhe). Identifikaci proteinů pomocí 



89 
 

MALDI-TOF analýzy provedli Dr. Dimitri Heintz (IBMP, Štrasburk) a Dr. Petr Halada 

(Mikrobiologický ústav AV ČR). Průtokovou cytometrii provedl Dr. Ondřej Smetana. 

4.2.7 Publikace 
Vybrané výsledky z kapitoly o Hsp90 byly uveřejněny v publikaci „Hsp90 binds 

microtubules and is involved in the reorganization of the microtubular network in 

angiosperms“. 

Publikace je součástí práce na konci jako Příloha 3. 
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4.3 Lokalizace a funkce proteinu CLASP v rostlinných 
buňkách¨ 

Protein CLASP se řadí ke klasickým MAP, přesněji k +TIP proteinům, které se u 

živočichů vyznačují vazbou na plus konce mikrotubulů a četnými vzájemnými 

interakcemi. Také jsou zprostředkovateli interakcí s dalšími buněčnými strukturami, např. 

kortikální oblastí, aktinovými filamenty nebo Golgiho aparátem (Akhmanova et al., 2001; 

Akhmanova a Hoogenraad, 2005; Efimov et al., 2007; Tsvetkov et al., 2007). Dá se tedy 

předpokládat, že u rostlin bude mít protein CLASP specifické funkce spojené se 

specifickými mikrotubulárními strukturami. CLASP by dokonce mohl zprostředkovávat 

interakce s dalšími buněčnými strukturami a podílet se tak na procesech růstu, dělení a 

vývoje rostlinné buňky. 

 

4.3.1 Izolace NtCLASP, porovnání s homology z ostatních 
organizmů 
Celá, doposud neznámá NtCLASP sekvence byla amplifikována z cDNA ze 

třídenních BY-2 buněk, ověřena postupně sekvenací (primery viz Materiály a metody, 

Obrázek 3-1) a aminokyselinová sekvence byla porovnána s homology z Arabidopsis 

thaliana, CLASP1 a CLASP2 z Homo sapiens (viz Příloha 2). CLASP obsahuje 3 

konzervované úseky (N-terminální, střední a C-terminální úsek) spojené variabilními 

úseky, kde se mezi sebou liší i oba rostlinné proteiny (viz Příloha 2). Protein z tabáku má 

1439 aminokyselin, 158 kDa a sdílí 72% homologii s proteinem z Arabidopsis a cca 30% 

homologii s proteiny z Homo sapiens, obsahuje několik HEAT domén a adaptin-N 

doménu, která by se potenciálně mohla podílet na směřování váčků na TGN a 

plazmatickou membránu (Obrázek 4-21; Efimov et al., 2007). Přítomnost mikrotubuly-

vazebného motivu s opakujícími se opačně nabitými aminokyselinami K a E (lysin a 

kyselina glutamová) je nejednoznačná, žádné specifické opakování jako u Hsp90_MT 

nebylo nalezeno.  
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Obrázek 4-21 Doménové složení proteinu CLASP u tabáku, Arabidopsis a člověka. Pro Arabidopsis a 
tabák bylo generováno pomocí programu SMART. Domény lidského CLASP převzaty z Mimori-Kiyosue 
et al. (2005). 
 

 

4.3.2 Fenotyp linie BY-2 stabilně exprimující GFP-NtCLASP 
U linie exprimující GFP-CLASP jsem se snažila nalézt charakteristické 

fenotypové znaky, které souvisí s funkcí mikrotubulů a jejich vlivem na morfogenezi. 

Buňky této linie ve srovnání s netransformovanou wt BY-2 linií jsou širší a jejich dělení 

je soustředěno v prvních dvou dnech po subkultivaci, zatímco wt BY-2 se nejvíce dělí ve 

2. a 3. dni (Obrázek 4-22). Organizace mikrotubulů se u linie exprimující GFP-CLASP 

neliší od jejich organizace v netransformovaných buňkách BY-2 (Obrázek 4-23).  
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Obrázek 4-22 Fenotypová charakteristika linie stabilně exprimující GFP-CLASP. Dvoudenní buňky 
linie stabilně exprimující CLASP byly širší oproti netransformovaným wt BY-2 a měly tendenci se více 
dělit ve 2. dni po subkultivaci. Chybové úsečky = standardní chyba, n = 6 optických polí s cca 200 buňkami. 
Měřítko 50 µm. 
 

 

 
Obrázek 4-23 Imunofluorescenční značení mikrotubulů u linie stabilně exprimující GFP-CLASP a u 
kontrolní BY-2 linie. GFP-CLASP jasně kolokalizuje s mikrotubuly i zachovává svou lokalizaci na 
přepážkách dvou sousedících buněk. Organizace mikrotubulů v buňkách GFP-CLASP stabilně exprimující 
linie (A) se neliší od netransformovaných buněk BY-2 (B). Měřítko 20 µm. 



93 
 

U nově získaných linií byla sledována lokalizace fúzního proteinu na 

mikrotubulech in vivo a in situ. U buněk připravujících se k buněčnému dělení se GFP-

CLASP in vivo nacházel na mikrotubulech předprofázového prstence i v oblasti 

předprofázového košíčku (Obrázek 4-24B, C), v průběhu dělení se nacházel na 

mikrotubulech vřeténka (Obrázek 4-24D) a posléze i v oblasti fragmoplastu (Obrázek 

4-24E).  
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Obrázek 4-24 Lokalizace GFP-CLASP během buněčného cyklu BY-2. Lokalizace GFP-CLASP v 
kortikální oblasti v interfázi připomíná lokalizaci mikrotubulů (A). CLASP asociuje s předprofázovým 
prstencem (B; PPB) i předprofázovým košíčkem (C; PPK), vřeténkem (D) i s mikrotubuly fragmoplastu (E). 
Charakteristická je jeho lokalizace na přepážkách dvou sousedících buněk (F). Při overexpresi (posuzováno 
dle síly signálu) tvoří v kortikální oblasti kruhovité útvary (G). GFP-CLASP nevykazuje žádnou dynamiku 
(pohyb), jak bylo zjištěno pomocí časosběrného snímání pod TIRF mikroskopem (H). Měřítko 10 µm. 
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Obrázek 4-25 Lokalizace GFP-CLASP na přepážkách sousedních buněk nezávisí na stáří buněk. 1d = 
jednodenní, atd. Měřítko 10 µm. 

 

 

U buněk, ve kterých byly imunofluorescenčně obarveny mikrotubuly, GFP-

CLASP kolokalizoval s kortikálními mikrotubuly v interfázi (Obrázek 4-23A, Obrázek 

4-26A). U PPB (Obrázek 4-26B), dělícího vřeténka (Obrázek 4-26C) a fragmoplastu 

(Obrázek 4-26D; Obrázek 4-30D) byla kolokalizace GFP-CLASP s mikrotubuly také 

zřetelná.  
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Obrázek 4-26 CLASP kolokalizuje se všemi mikrotubulárními strukturami během buněčného cyklu 
BY-2. V linii stabilně exprimující GFP-CLASP byly imunofluorescenčně označeny mikroubuly a 
pozorovány pod konfokálním mikroskopem. CLASP kolokalizoval s kortikálními mikrotubuly v interfázi 
(A), předprofázovém prstenci (B), vřeténku (C) i fragmoplastu (D). Měřítko 20µm. 
 

 

V interfázi se lokalizace GFP-CLASP in vivo na mikrotubulech lišila podle míry 

exprese fúzního proteinu v dané buňce. V souladu s publikovanými daty u jiných MAP i 

u CLASP samotného (Ambrose a Wasteneys, 2008; Dixit et al., 2006) byl na 

mikrotubulech lokalizován v tečkách (Obrázek 4-24F), po celé délce (Obrázek 4-24A) a 

při vysoké míře exprese v kruzích (Obrázek 4-24G). Překvapivě se GFP-CLASP 
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v tabákových buňkách nepohyboval spolu s plus konci mikrotubulů, jak je tomu u 

živočišných buněk (Akhmanova et al., 2001). Ani při pozorování pod TIRF mikroskopem 

nebyl zaznamenán žádný pohyb molekul, pouze neměnící se lokalizace na jednotlivých 

mikrotubulech (Obrázek 4-24H). Na druhou stranu lokalizace GFP-CLASP se v buňkách 

ovlivněných taxolem, a tedy se stabilizovanými mikrotubuly, nepatrně mění – CLASP se 

shlukuje do větších teček a ztrácí se jeho distribuce podél celých mikrotubulů (Obrázek 

4-28B). Při stabilizaci mikrotubulů je zřejmě ovlivněna i částečná dynamika CLASP, 

kterou ovšem nejsme schopni u tabákových buněk časosběrným snímáním zaznamenat. 

4.3.3 Interakce CLASP s dalšími buněčnými strukturami u 
rostlin 
Velice nápadná je lokalizace GFP-CLASP na přepážkách dvou sousedních buněk. 

Tato lokalizace nezávisí u tabákových buněk na jejich stáří (Obrázek 4-25) a je zřetelná i 

po imunofluorescenčním značení mikrotubulů, s nimiž CLASP na přepážkách 

kolokalizuje (Obrázek 4-23A). Z pozorování buněk exprimujících GFP-CLASP 

s označenou plazmatickou membránou pomocí FM4-64 vyplynulo, že na přepážkách 

CLASP kolokalizuje s plazmatickou membránou (PM, Obrázek 4-27A, šipky). 

V přepážkách CLASP není lokalizován na plazmodezmech, protože po ošetření buněk 80 

mM sacharózou se GFP-CLASP z přepážek odpojuje částečně, v 320 mM sacharóze 

úplně (Obrázek 4-27B). Jeho vazba na mikrotubuly je v přepážkách zřejmě volnější, 

neboť mikrotubuly si i v 320 mM sacharóze zachovávají organizaci blížící se kontrolním 

buňkám, přestože jsou jasně plazmolyzované (Obrázek 4-27B). Na druhou stranu CLASP 

zůstává částečně na přepážkách i v buňkách, které byly ošetřeny 10 µM oryzalinem, 

zatímco mikrotubuly jsou v této koncentraci plně depolymerovány (Obrázek 4-28A). 

Různá míra změny v lokalizaci GFP-CLASP po ošetření oryzalinem závisí 

pravděpodobně na míře exprese GFP-CLASP, protože u buněk se silnou expresí můžeme 

ještě pozorovat zbytky mikrotubulů a kroužků (Obrázek 4-28A, šipka).  
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Obrázek 4-27 GFP-CLASP v rozích na přepážkách buněk kolokalizuje s plazmatickou membránou. 
V linii exprimující GFP-CLASP byla vizualizována plazmatická membrána pomocí FM4-64. Obě struktury 
kolokalizují na buněčných přepážkách (A, šipky). (B) GFP-CLASP se odpojuje z buněčných přepážek 
v plazmolyzovaných buňkách, přičemž k výraznějšímu odpojení dochází za působení 320 mM sacharózy. 
Mikrotubuly v β-tubulin exprimujících buňkách svou organizaci zachovávají i v 320 mM sacharóze. 
Měřítko 20 µm. 
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Obrázek 4-28 Vliv cytoskeletálních drog na lokalizaci GFP-CLASP. Efekt působení oryzalinu závisí na 
míře exprese GFP-CLASP (A). Při nižší expresi mizí GFP-CLASP z buněčných přepážek, zatímco při vyšší 
zůstává na buněčných přepážkách a někde jsou zachované i kroužky způsobené nadměrnou expresí (šipka). 
Při působení taxolu dochází pouze k mírným změnám v lokalizaci GFP-CLASP oproti kontrole – shlukuje 
se do větších teček a mizí jeho lokalizace podél celých mikrotubulů (B). Měřítko 20 µm. 
 

 

Pro objasnění funkce lokalizace CLASP na přepážkách bylo testováno, kdy je 

během buněčného cyklu daná lokalizace ustanovena. Vzhledem k tomu, že v buňkách 

s fragmoplastem se GFP-CLASP nenachází na stávající plazmatické membráně mateřské 

buňky (Obrázek 4-27C), ale na mikrotubulech fragmoplastu, převážně na jeho okrajích 

(Obrázek 4-24E, video 3 „CLASP fragmoplast xyt“ na přiloženém CD, popis v Příloze 1), 

nefunguje CLASP jako molekulární značka pro mikrotubuly fragmoplastu k připojení 

buněčné desky a napojení plazmatických membrán nově vzniklých dceřiných buněk.  

V literatuře se dříve objevily domněnky o možné interakci CLASP i s aktinem a 

jeho funkci jako spojníku mezi mikrotubuly a aktinovými filamenty. Tato otázka ještě 

nebyla uspokojivě zodpovězena, proto byla i mnou testována kolokalizace CLASP 
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s aktinovými filamenty. Byly využity mnou vytvořené fluorescenční markery GFP-

CLASP, mCherryCLASP v kombinaci s mCherry-fimbrinem či GFP-fimbrinem (vždy 

jedna struktura červeně značená s druhou zeleně značenou) a infiltrovány spodní pokožky 

listů tabáku Nicotiana benthamiana. Oba fluorescenční markery CLASP značily dlouhá 

vlákna odpovídající s nejvyšší pravděpodobností mikrotubulům. Aktinová filamenta 

vizualizovaná pomocí fimbrinu tvořila typickou síť, jejíž organizace však 

nekorespondovala s lokalizací CLASP (Obrázek 4-29). Výjimečně bylo uvnitř buňky 

možné nalézt místa, kde se oba signály překrývaly (Obrázek 4-29, šipka) a snad jen 

v lalocích pokožkových buněk se CLASP vyskytoval současně s aktinovými filamenty 

častěji. Relevance této lokalizace vzhledem k silné expresi CLASP však bude muset být 

dále testována. Pro srovnání organizace cytoskeletálních struktur byl infiltrován zároveň 

GFP-CLASP a mCherry-tubulin, ale jejich kolokalizaci není možné posoudit vzhledem k 

tomu, že mCherry-tubulin neoznačuje specificky mikrotubuly (Obrázek 4-29C). 

Alternativní přístup, kdy byla aktinová filamenta značena imunofluorescenčně v linii 

exprimující GFP-CLASP, nevnesl do celého problému příliš jasno. GFP-CLASP se 

nacházel ve vláknitých strukturách, které však spíše připomínaly mikrotubuly (Obrázek 

4-30D) a které se s aktinovými filamenty stýkaly zřídka (Obrázek 4-30, šipky). K učinění 

jednoznačného závěru by pomohla kosedimentace rekombinantního CLASP a 

polymerovaného aktinu. 
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Obrázek 4-29 Lokalizace CLASP je odlišná od lokalizace aktinových filament. Spodní pokožka listů 
tabáku byla infiltrována Agrobacteriem tumefaciens nesoucím konstrukty pro expresi mCherry-CLASP a 
GFP-fimbrinu (A), GFP-CLASP a mCherry-fimbrinu (B). Kolokalizace byla pozorována pouze v 
periferních oblastech buňky a zcela výjimečně na vláknitých strukturách (A, šipky). Kolokalizaci GFP-
CLASP a mCherry tubulinu není možné posoudit vzhledem k tomu, že mCherry-tubulin neoznačuje 
specificky mikrotubuly (C). Měřítko 20µm. 
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Obrázek 4-30 Imunofluorescenční značení aktinových filament (AF) a mikrotubulů (MT) v buňkách 
linie exprimující GFP-CLASP. Kolokalizaci aktinových filament a GFP-CLASP v perinukleární oblasti je 
možno vysledovat pouze výjimečně (A; zvětšená oblast - šipky; B; šipky), zatímco kolokalizace GFP-
CLASP s mikrotubuly v interfázi i ve fragmoplastu je nápadná (C, D). Měřítko 20µm. 
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4.3.4 Identifikace interakčních partnerů CLASP prozatím není 
možná 

Za účelem identifikace interakčních partnerů proteinu CLASP či testu jeho přímé 

interakce kosedimentací s aktinem byl za využití plazmidu pET28 vytvořen konstrukt pro 

expresi rekombinantních AtCLASP i NtCLASP s N-terminální His-kotvou. Ačkoli 

vkládané úseky, jejich blízké okolí i zachování čtecího rámce bylo ověřeno sekvenací, ani 

jeden z proteinů se následně nepodařilo exprimovat: Byly testovány též různé expresní 

kmeny E. coli (BL21(DE3).RIL, Rozetta) i nejrůznější podmínky indukce (koncentrace 

IPTG) a kultivace po indukci (teplota 14°C, 18°C, 37°C). Alternativní přístup, totiž 

identifikace interakčních partnerů metodou pull down za využití anti-GFP protilátky a 

proteinu G, taktéž selhal, a to z důvodu neschopnosti anti-GFP protilátky vázat GFP-

CLASP.  

 

4.3.5 Podíl práce na kapitole o CLASP 
Veškeré výsledky týkající se proteinu CLASP jsem získala sama, pod vedením 

své školitelky a konzultanta. 

 

4.3.6 Perspektiva výzkumu role CLASP u rostlin 
Tyto výsledky nejsou prozatím uzavřeny. Zatím chybí některá důležitá data, která 

by propojila získané výsledky do ucelené studie a umožnila publikaci. Přínos si slibujeme 

např. od sledování vlivu exprese CLASP v buňkách s inducibilní expresí GFP-CLASP 

nebo sledování vlivu jeho umlčení pomocí RNAi. Také sledování organizace mikrotubulů 

za overexprese CLASP v BY-2 by mohla přinést zajímavé výsledky. Budeme se dále 

snažit i o expresi rekombinantního CLASP, aby bylo možné identifikovat jeho interakční 

partnery. Tato tematika je velice slibná vzhledem k roli CLASP v růstu buněk, organizaci 

struktur podílejících se na cytokinezi, v samotném buněčném dělení a v interakcích 

s dalšími buněčnými strukturami a bude zkoumána v naší laboratoři dále v rámci 

budoucích projektů či vypsaných diplomových prací. 
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4.4 Toxicita hlinitých iontů 

Plazmatická membrána a mikrotubuly jsou struktury, které spolu v rostlinné buňce 

interagují, ať už přímo či nepřímo, v průběhu mnoha buněčných dějů, např. signalizace, 

růstu rostlin, atd. Následující výsledky přispívají k pochopení buněčných procesů 

zahrnujících děje na plazmatické membráně a mikrotubulech za specifických podmínek 

působení stresu hlinitých iontů (Al). Dlouho se předpokládalo, že mikrotubuly a 

plazmatická membrána jsou strukturami uplatňujícími se společně při zástavě růstu 

kořene za působení Al stresu. Naše výsledky však ukazují, že v raných fázích působení Al 

stresu tomu tak není a na zastavení růstu kořenů se podílejí změny spojené pouze 

s plazmatickou membránou. 

Následující oddíl je převzat z publikace „Loss of membrane fluidity and 

endocytosis inhibition are involved in rapid aluminum-induced root growth cessation in 

Arabidopsis thaliana“. 

Níže uvedených výsledků bylo dosaženo převážně společnými silami spoluautorů 

publikace, svůj podíl vždy specifikuji v daném výsledkovém bloku.  

 

4.4.1 K inhibici růstu kořenů dochází již během dvou minut 
působení Al 
(Na získání následujících výsledků jsem se významně podílela) 

Semenáčky Arabidopsis, které rostly 3-4 dny na standardním MS médiu na 

šikmém agaru, byly přeneseny do miniaturních růstových komor, aby je bylo možno 

vystavit působení testovaných médií a současně pozorovat pod mikroskopem. Aby bylo 

zabráněno potenciálním interakcím Al se složkami MS růstového média, bylo na 

experimenty s Al používáno minimální médium s 1% sacharózou. Protože Al toxicita se 

projevuje za nízkého pH, bylo pH udržováno u všech experimentů na hodnotě 4,0, pokud 

není uvedeno jinak. 

Typická růstová křivka kořenů semenáčků Arabidopsis rostoucích 15 min ve 

standardním MS médiu (pH 5,8) v hydroponickém kultivačním systému je ukázána na 

obrázku 4-31. K určitému prodlužování kořene docházelo po promytí 1% sacharózou 

nezávisle na pH média. Promytí 1% sacharózou obohacenou o 100 μM AlCl 3 dramaticky 

inhibovalo růst kořene, a to již během prvních 2 min, i dále během dalších 30 min 
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působení Al. Podobně i 50 μM AlCl 3 způsoboval rychlou inhibici růstu, i když v menší 

míře. 

Protože Al toxicita je provázená depolarizací plazmatické membrány, bylo využito 

fluorescenční barvivo DiSBAC2(3) (DallAsta et al., 1997) citlivé na změny napětí, aby 

mohl být zhodnocen tento efekt. K depolarizaci plazmatické membrány došlo téměř 

vzápětí po promytí 100 μM AlCl3 (Obrázek 4-36), což znamená, že kultivace kořenů 

Arabidopsis v našem hydroponickém systému je ve srovnání s jinými kultivačními 

metodami vhodná pro výzkum toxicity Al.  

 

 

 
Obrázek 4-31 Zastavení růstu kořenů vlivem Al. Růst byl měřen prvních 15 min ve standardním MS 
médiu (pH 5,8). Následovalo promytí testovaným médiem v 1% sacharóze. Promytí samotnou sacharózou, 
ať už o pH 4,0 nebo 5,8, způsobilo náhlé zrychlení růstu kořenů. Promytí 1% sacharózou obsahující 50 μM 
AlCl3 o pH 4,0 výrazně snížilo rychlost růstu, zatímco promytí 1% sacharózou obsahující 100 μM AlCl 3 
zastavilo růst téměř zcela už po 2 min aplikace. 
 

 

4.4.2 Al zvyšuje rigiditu plazmatické membrány, což přispívá k 
inhibici růstu kořene 
(Tato data jsou výsledkem práce spoluautorů) 

Již dříve bylo zjištěno, že Al zvyšuje tuhost v membránách in vitro 

rekonstituovaných z lipidů mozkových buněk (Verstraeten et al., 1997). Protože 

depolarizace membrány je přímo daná vlastnostmi membrány, byla dále zkoumána 

fluidita plazmatické membrány. Mikrozomální membrány byly připraveny ze semenáčků 
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Arabidopsis a frakce plazmatické membrány byla purifikována sekvenčním dvoufázovým 

dělením (Larsson et al., 1994). Fluidita plazmatické membrány byla hodnocena 

spektrofluorometricky na základě fluorescence barviva laurdan (Parasassi et al., 1990). 

Generalizovaná polarizační spektra ukázala, že přidání AlCl3, o pH 4,0 k izolovaným 

plazmatickým membránám zřetelně zvyšuje tuhost membrány v koncentrační závislosti v 

porovnání s médiem pouze o nízkém pH (Obrázek 4-32A). Tato rigidizace způsobená Al 

se dá částečně zvrátit přidáním benzyl alkoholu, který činí membránu tekutější (Obrázek 

4-32B).  

Bylo testováno, zda zvýšená tuhost plazmatické membrány může vysvětlit Al 

způsobenou inhibici růstu kořenů. Byl tedy hodnocen efekt přidání benzyl alkoholu do 

média s Al. Obrázek 4-32C ukazuje, že kořeny se prodloužily o 200% v porovnání s MS 

médiem, pokud rostly v 1% sacharóze o pH 4,0 nebo 5,8. To znamená, že zrychlení růstu 

kořenů je nezávislé na pH. Přidání benzyl alkoholu (cílová koncentrace 10 mM) k 1% 

sacharóze o pH 4,0 bez Al po dobu 30 min neměnilo signifikantně rychlost růstu, která 

dosahovala ~200% ve srovnání s MS médiem o pH 5,8. Obohacení 1% sacharózového 

média o buď 50 μM AlCl 3, nebo 100 μM AlCl3 snížilo přírůstek na ~30% a ~7% (v 

pořadí k odpovídající koncentraci) ve srovnání s kořeny v kontrolním MS médiu o pH 5,8 

a v souladu s výše zjištěnou inhibicí růstu způsobenou Al (Obrázek 4-31). Obohacení 

média obsahujícího Al benzyl alkoholem částečně obnovilo růst a přírůstek na ~60% a 

~30% podle toho, zda byl použit 50 či 100 μM AlCl3 (Obrázek 4-32C). 

 

 



107 
 

 
Obrázek 4-32 Al-indukovaná rigidizace membrán se podílí na inhibici růstu kořene. (A, B) 
Spektrofluorometrická analýza izolovaných plazmatických membrán z Arabidopsis thaliana za využití 
fluorescenčního barviva laurdan. Membrány byly promyty acetátovým pufrem (37 mM acetát sodný, pH 
4,5) a barveny laurdanem (blíže viz Materiály a metody v publikaci) a bylo zaznamenáno excitační 
spektrum (kontrola). Následně byly ze zásobních roztoků přidávány AlCl3, benzyl alkohol (BA) nebo 
kombinace obou tak, aby byla dosažena cílová koncentrace, a byla znovu zaznamenána excitační spektra. 
Pro každý vzorek byla zaznamenána dvě excitační spektra v rozsahu 320-410 nm s různými emisními 
délkami 430 a 480 nm. Generalizovaná polarizace byla vypočítána pro každý bod excitačního spektra (blíže 
viz Materiály a metody v publikaci). (C) Růst kořenů Arabidopsis thaliana během prvních 30 min ošetření 
1% sacharózou o pH 4,0 nebo 5,8 a 1% sacharózou s AlCl3 a benzyl alkoholem o daných koncentracích. pH 
média bylo 4,0, pokud není uvedeno jinak. Směrnice růstových křivek byly vypočítány pro každý kořen 
jako procenta směrnice růstu téhož kořene v MS médiu. Chybové úsečky = standardní chyba, n = 10. 
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4.4.3 Endocytóza v epidermálních buňkách kořene je 
inhibována během 10 po vystavení Al 
(Tyto experimenty prováděla Dr. Schwarzerová) 

Ke sledování tvorby endocytických váčků byla využita fluorescenční barva FM4-

64 (Aniento a Robinson, 2005). V kontrolních kořenech barvených 4 μM FM4 -64 se 

barva inkorporovala do plazmatické membrány pokožkových buněk, kde silně 

fluoreskovala, a také byla internalizována jasně svítícími endocytickými váčky (Obrázek 

4-33A). Vzápětí po promytí barvícím médiem navíc obohaceným 100 μM AlCl 3 však 

fluorescence plazmatických membrán na buněčné periferii zmizela, zatímco fluorescence 

endozómů v cytoplazmě přetrvávala (Obrázek 4-33B). Zhášení fluorescence může být 

buď výsledkem změn v plazmatické membráně způsobených Al, nebo Al může přímo 

interagovat s barvou a ovlivňovat tak její schopnost fluorescence. Aby byla vyloučena 

druhá možnost, byly kořeny ošetřeny nejprve médiem obsahujícím 100 μM AlCl 3. Poté 

bylo Al vymyto a kořeny inkubovány ve 4 μM FM4-64 po dobu 10 min a pozorovány 

pod konfokálním mikroskopem. Krátké ošetření (5 min) Al předem výrazně neinhibovalo 

internalizaci FM4-64 do endozómů (Obrázek 4-33D). Ale už desetiminutové působení Al 

předem částečně inhibovalo endocytické procesy (Obrázek 4-33E) a dvacetiminutové 

ošetření vyústilo v úplnou inhibici endocytózy, po které nebyly pozorovány žádné 

endozómy (Obrázek 4-33F). Ošetření předem médiem o nízkém pH (4,0) endocytické 

procesy neovlivnilo (Obrázek 4-33C). Protože FM4-64 se přesvědčivě inkorporovalo do 

plazmatické membrány, byl učiněn závěr, že ošetření Al předem na nejméně 10 min 

způsobuje změny v plazmatické membráně. Tyto změny přetrvávají i po odstranění Al z 

média a brání endozomální internalizaci barvy. 
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Obrázek 4-33 In vivo pozorování fluorescenčního barviva FM4-64 v buňkách kořenové špičky 
Arabidopsis ukázalo inhibici endocytózy během 10 min vystavení Al. (A, B) Zhášení FM4-64 
v plazmatické membráně v přítomnosti Al. (A) Jednoduchý konfokální řez epidermální vrstvou kořenové 
špičky ošetřené 20 min 4 μM FM 4-64 v 1% sacharóze o pH 4,0. Jsou zde viditelné jasně obarvené 
plazmatické membrány a inkorporované endozomální vezikuly (vložený obrázek v A). (B) Tentýž kořen 
vzápětí po promytí 4 μM FM4 -64 v 1% sacharóze se 100 μM AlCl 3, pH 4,0. Ošetření Al zřetelně 
redukovalo fluorescenci FM4-64 plazmatických membrán, ačkoli fluorescence endozómů (vložený obrázek 
v B) ovlivněna nebyla. (C-F) Inhibice endocytózy Al. Pro kontroly byly kořeny 30 min pre-inkubovány 
v 1% sacharóze o pH 4,0, pak následovalo 10 min promytí 1% sacharózou se 4 μM FM4 -64 (pH 5,8) (C). 
Při ošetřování Al byly kořeny pre-inkubovány v 1% sacharóze, pH 4,0 se 100 μM AlCl 3 5 min (D) nebo 10 
min (E) nebo 20 min (F), pak následovalo promytí 4 μM FM4 -64 1% sacharózou  (pH 5,8) bez Al. Obrázky 
jsou jednovrstevné konfokální snímky napříš epidermální vrstvou kořenové špičky Šipky ukazují 
endocytické váčky v cytoplazmě. Měřítko = 20 μm. 
 

 

4.4.4 Al stabilizuje kortikální mikrotubuly, zatímco nízké pH 
způsobuje jejich dezorganizaci 
(Na těchto výsledcích jsem se významně podílela) 

V odpovědi rostlin na Al toxicitu je zahrnut jak mikrotubulární, tak aktinový 

cytoskelet (Zheng a Yang, 2005; Schwarzerová et al., 2002; Poschenrieder et al., 2008). 

Není ale známo, v kterých určitých případech Al stabilizuje či destabilizuje mikrotubuly, 

jak rané jsou tyto efekty, které pletivo kořene je specificky postiženo a jak tyto změny 

ovlivňují růst kořene. Imunofluorescenční vizualizace mikrotubulárního cytoskeletu za 

využití protilátky proti α -tubulinu a konfokální mikroskopie ukázala, že mikrotubuly 

laterálních buněk kořenové čepičky v kontrolním MS médiu o pH 5,8 tvořily typické 

transverzálně orientované svazky (Obrázek 4-34A). Ošetření MS médiem o pH 4,0 po 
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dobu 30 min mělo za následek vznik výrazně náhodného uspořádání a depolymerizaci 

mikrotubulů (Obrázek 4-34B), zatímco ošetření 1% sacharózou o pH 5,8 nemělo žádný 

efekt (Obrázek 4-34C). To naznačuje, že za destrukci mikrotubulárních svazků je spíše 

zodpovědné nízké pH než složení média. A vskutku, ošetření 1% sacharózou o pH 4,0 

mělo za následek výraznou dezorganizaci mikrotubulů během prvních 30 min působení 

(Obrázek 4-34D), která se po 1 h působení změnila až v téměř úplnou dezorganizaci nebo 

ztrátu mikrotubulů (Obrázek 4-34E). V přítomnosti 100 μM AlCl 3 v pH 4,0 zůstala po 30 

min většina mikrotubulů v transverzálním uspořádání (Obrázek 4-34F). Transverzální 

uspořádání přetrvalo i po 30 min, i když se po 1 h inkubace fluorescence v cytoplazmě 

stávala slabě difúzní, což značí depolymeraci mikrotubulů. Mikrotubulů bylo navíc méně 

a jejich svazky byly tenčí (Obrázek 4-34G). Po 6 h inkubace byla pozorovatelná téměř 

úplná depolymerace mikrotubulů (Obrázek 4-34H). Lze tedy shrnout, že Al během 

prvních 30 min stabilizuje kortikální mikrotubuly v laterálních buňkách kořenové čepičky, 

na rozdíl od nízkého pH, které způsobuje náhodné uspořádání, ačkoli po delším působení 

Al dochází k postupné dezintegraci mikrotubulů. Tento efekt byl pozorován též v 

pokožkových buňkách kořenové čepičky (nepublikovaná data). 
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Obrázek 4-34 Kořeny ošetřené Al mají transverzálně uspořádané mikrotubuly v prvních 30 min. 
Nepřímé imunofluorescenční značení mikrotubulů v laterálních buňkách kořenové čepičky u semenáčků 
Arabidopsis thaliana za využití anti-α-tubulinové protilátky a konfokální mikroskopie. Obrázky ukazují 
kortikální oblast buněk. Kořeny ošetřené MS médiem o pH 5,8 (A) a pH 4,0 (B), 1% sacharózou, pH 5,8 
(C), 1% sacharózou, pH 4,0 (D) po dobu 30 min, 1% sacharózou, pH 4,0 po dobu 1 h (E), 1% sacharózou se 
100 μM AlCl3, pH 4,0 30 min (F), 1 h (G) a 6 h (H). Měřítka = 20 mm. 
 

 

4.4.5 Inhibice dynamiky mikrotubulů neovlivňuje růst kořenů 
Arabidopsis thaliana během 30 minut ošetření 
(Tyto výsledky získaly především Dr. Havelková a Dr. Schwarzerová) 

K zastavení růstu kořene indukovanému Al docházelo v našich experimentech již 

během prvních 2 min. To znamená, že Al velmi rychle působí na proces či procesy 

nezbytné k růstu kořene. Dále bylo pozorováno, že Al v kořenech Arabidopsis zřetelně 

stabilizoval mikrotubuly a inhiboval endocytózu během prvních 30 min působení. Mohly 

by se změny v mikrotubulární síti a inhibice endocytózy podílet na tak rychlém zastavení 
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růstu kořene? Pro zodpovězení této otázky byl zkoumán vliv stabilizace mikrotubulů a 

transportu váčků na inhibici růstu kořene během prvních 30 min. Byl využit inhibitor 

dynamiky mikrotubulů (taxol) a inhibitor transportu váčků (brefeldin A). Naše výsledky 

ukazují, že stabilizace mikrotubulů 40 μM taxolem nemá žádný vliv na rychlost růstu 

během prvních 30 min (Obrázek 4-35A). Kořeny narostly o ~200%, když byly promyty 

1% sacharózou o pH 5,8 za přidání taxolu, což bylo srovnatelné s příslušnými kontrolami 

(pro srovnání viz Obrázek 4-32C). V souladu s tím měl růst kořenů vždy lineární průběh, 

pokud bylo médium obohaceno o taxol (Obrázek 4-35B). Ošetření 50 μM brefeldi nem A 

však růst kořenů zpomalilo ve srovnání s kontrolou (Obrázek 4-35A; srovnejte s 1% 

sacharózou o pH 5,8 na Obrázek 4-32C). Každý kořen rostoucí v testovaném médiu s 

brefeldinem A měl jasnou tendenci zpomalovat postupně svůj růst v závěru 30 

minutového časového úseku (Obrázek 4-35C). 

Vzhledem k tomu, že inhibice transportu váčků brefeldinem A vedla během 30 

min k zastavení růstu kořenů, byl učiněn závěr, že procesy transportu váčků, zahrnující 

také endocytózu, jsou nezbytné pro rychlý růst kořenů v 1% sacharóze během prvních 30 

min. Naopak ale naše experimenty ukázaly, že inhibice mikrotubulární dynamiky 

neovlivňuje rychlost růstu kořenů během prvních 30 min působení. 

 

 
Obrázek 4-35 Inhibice transportu váčků, ale nikoli stabilizace mikrotubulů, vede ke zpomalení růstu 
kořenů během 30 min. (A) Růst kořenů Arabidopsis thaliana během 30 min ošetření 1% sacharózou s 40 
μM taxolem nebo 50 μM brefeldinem A (BFA), pH = 5,8. Směrnice růstových křivek v  testovaném médiu 
byly procentuálním vyjádřením růstu oproti směrnici růstu téhož kořene v MS médiu. Zatímco ošetření 
taxolem neovlivnilo růst kořenů – byl srovnatelný s kontrolou, brefeldin A potlačoval růst kořene během 
prvních 30 min ošetření. Chybové úsečky = standardní chyba, n = 6. (B, C) Růstové křivky 
reprezentativních kořenů ošetřených 40 μM taxolem (B) nebo 50 μM brefeldinem A (C). Růst  byl měřen 
během prvních 15 min ve standardním MS médiu (pH 5,8) a poté po promytí testovaným médiem v 1% 
sacharóze. Taxolem ošetřené kořeny měly takřka lineární průběh růstu (B), zatímco kořeny ošetřené 
brefeldinem A postupně svůj růst během 30 min testované periody zpomalovaly (C).  
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Obrázek 4-36 Sledování transmembránového potenciálu. Transmembránový potenciál kořenových 
buněk byl detegován pomocí fluorescenčního barviva DiSBAC2(3), jehož intenzita je ukázána v zástupujích 
barvách. Modrá barva je pozadí. Při depolarizaci vstupuje barvivo do buňky a zvyšuje fluorescenci, jejíž 
stoupající intenzita je dokumentována barvami od azurové po červenou. (E). Je ukázán jeden konfokální řez 
epidermální vrstvou buněk kořenové špičky. (A, B) Kořeny ošetřené po dobu 5 min 1% sacharózou (pH 
4,5) obohacenou o 4 μM DiSBAC2(3) (A) a poté promyté 1% sacharózou obohacenou o 100 μM AlCl3, pH 
4,5 a 4 μM DiSBAC2(3) po dobu 5 min (B). (C, D) Kořen ošetřený 1% sacharózou se 4 μM DiSBAC2(3) po 
dobu 5 min (C) a poté promytý 1mM KCN a 1 mM SHAM na 5 min (D). Měřítko = 20 μm. (F) Hodnocení 
rozsahu depolarizace v pokožkových buňkách kořene. Metoda je blíže popsána v S1 dodatku v publikaci. 
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Obrázek 4-37 Po 2 dnech kultivace v médiu obsahujícím 100 μM AlCl 3 a 10 mM benzyl alkohol není 
růst kořenů zachován. Třídenní kořeny rostly v hydroponii s testovaným médiem po dobu dalších 2 dnů a 
jejich délka byla měřena každých 24 hodin. Zatímco 10 mM benzyl alkohol zachraňuje částečně růst kořenů 
během prvních 30 min působení Al, po delší době kultivace se projevuje inhibice růstu kořenů. Po 48 h již 
nelze zlepšující efekt benzyl alkoholu detegovat. 10 mM benzyl alkohol sám o sobě také inhibuje růst 
kořenů během 2 dnů kultivace. Chybové úsečky = standardní chyba, n = 30. 

 

 

4.4.6 Podíl práce na kapitole o toxicitě hlinitých iontů 
Při řešení problematiky toxicity hlinitých iontů jsem osobně prováděla 

imunofluorescenční značení mikrotubulů v kořenech Arabidopsis, dále jsem se podílela 

na kultivaci rostlin v hydroponii, snímání a měření růstu kořenů a na měření depolarizace 

membrán. 

4.4.7 Publikace 
Výše uvedené výsledky byly uvěřejněny v publikaci “Loss of membrane fluidity 

and endocytosis inhibition are involved in rapid aluminum-induced root growth cessation 

in Arabidopsis thaliana”. Publikace je přiložena na konci práce jako Přílohu 4. 
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5 Diskuze 
Ve své práci jsem se pomocí různých přístupů pokusila identifikovat některé nové 

proteiny asociované s mikrotubuly. Zajímaly mne především ty proteiny, které navíc 

kromě vazby mikrotubulů vážou i další struktury a mohly by tak v rostlinné buňce 

vykonávat specifické funkce. Jako první mne zajímali interakční partneři mikrotubulů a 

plazmatické membrány. Byla využita podstata klasického přístupu, totiž taxolová 

kosedimentace s mikrotubuly, která ale byla modifikována tak, aby již na začátku byl 

výběr proteinů zúžen na ty, které se nacházejí na plazmatické membráně. Byly tedy 

použity buď proteiny z mikrozomální frakce, nebo z membránových svleček BY-2. 

Těmito přístupy byli odhaleni jako interakční partneři mikrotubulů překvapivě pouze 

proteiny, které nelze zařadit mezi „klasické“ konzervované MAP. Byly to enzymy 

metabolických drah (např. GAPDH, fosfoglycerát kináza a další) a translace (např. EF2), 

chaperony (Hsp90, Hsp70) a rostlinně specifické proteiny (DREPP). Jednomu z nich, 

proteinu Hsp90, jsem se posléze rozhodla věnovat blíže. Těmto proteinům nebyla 

dlouhou dobu jako MAP věnována pozornost, přestože se mezi identifikovanými 

interaktory mikrotubulů objevují opakovaně. Vzhledem k jejich dalším interakcím 

v buňce navíc většinou není jednoduché prokázat či více specifikovat jejich funkci na 

mikrotubulech. Jejich významnější funkce mohou vazbu na mikrotubuly zakrývat, nebo 

samotný protein bez svých dalších partnerů či mimo specifické fyziologické podmínky 

není schopen svou funkci na mikrotubulech vykonávat. To znemožňuje např. analýzu 

s použitím rekombinantních proteinů in vitro, kde v reakci chybějí cytosolické faktory, 

které vazbu podmiňují. 

Některé proteiny, určené na počátku naší práce jako interaktory mikrotubulů, např. 

Hsp70 a GAPDH, byly později v našich experimentech identifikovány i jako interakční 

partneři Hsp90_MT. Několik nezávislých identifikací těchto proteinů jako interaktorů s 

mikrotubuly, popř. jako součástí komplexů interagujících s mikrotubuly (např. Ho et al., 

2009) přímo vyzývá k návrhu molekulárního schématu jejich vzájemných interakcí a k 

detailnějšímu průzkumu jejich fyziologických funkcí souvisejících s mikrotubuly.  

V druhé řadě mne zajímaly proteiny, o kterých je již na základě poznatků 

z živočišných buněk známo, že se kromě mikrotubulů vážou i na další buněčné struktury. 

Velkou skupinou těchto proteinů jsou +TIP proteiny, které spadají mezi klasické MAP a 

zprostředkovávají interakce mezi aktinem, kortikální oblastí a dalšími strukturami. Je ale 

zajímavé, že u rostlin homology některých významných živočišných +TIP chybí. Dá se 



116 
 

tedy předpokládat, že dva známé rostlinné +TIP, tedy EB1 a CLASP, budou u rostlin 

zastávat i role ostatních chybějících, nebo mít jiné specifické funkce spojené se 

specifickými mikrotubulárními strukturami u rostlin. U proteinu CLASP u živočichů byla 

zjištěna jeho vazba na F-aktin (Tsvetkov et al., 2007), a proto jsme se mu jako 

potenciálnímu zprostředkovateli interakcí mikrotubulů s dalšími buněčnými strukturami u 

rostlin rozhodli blíže věnovat.  

 

5.1 Funkce vazby Hsp90 na mikrotubuly 
Následující text je převzat z naší publikace „Hsp90 binds microtubules and is 

involved in the reorganization of the microtubular network in angiosperms“ rozšířen a 

doplněn. 

 

Hsp90 je již dlouho znám jako protein asociovaný s mikrotubuly. V předchozích 

experimentech byl rostlinný Hsp90 z cytosolických extraktů kopurifikován s 

tubulinovými heterodimery i s polymerovanými mikrotubuly (Freudenreich a Nick, 1998). 

Stejné metody vedly k identifikaci Hsp90 jako interaktora mikrotubulů i v našich 

experimentech (kapitola 4.1.1.2). Metody, které byly námi použity pro identifikaci Hsp90 

jako proteinu asociovaného s mikrotubuly, však vždy využívaly cytosolických extraktů. 

Tento přístup ovšem nedovoluje určit, zda je vazba kandidátního proteinu přímá, nebo 

zprostředkovaná jiným cytosolickým faktorem. Stejný problém vyvstává i v případě 

metody imunofluorescenční kolokalizace Hsp90 s mikrotubuly v buňkách, použité např. v 

práci Petráška et al. (1998). Ani zde nelze rozlišit mezi přímou a nepřímou vazbou. 

Dalším problémem přístupů využívajících protilátky jsou i reakce protilátek s různými 

členy rozsáhlé rodiny Hsp90.  

V naší současné práci byl izolován a klonován jeden specifický rostlinný Hsp90, 

který asociuje s mikrotubuly (byl izolován jednak homolog z rýže, jednak z tabáku a byly 

nazvány NtHsp90_MT a OsHsp90_MT), a byla vytvořena fúze této jedné specifické 

izoformy s GFP (GFP-Hsp90_MT). Tento fúzní protein v našich experimentech 

kolokalizoval s mikrotubuly fragmoplastu a s kortikálními mikrotubuly v membránových 

svlečkách. Nicméně pozorování lokalizace proteinu označeného GFP také nevypovídá o 

přímé či nepřímé vazbě na mikrotubuly. Z tohoto důvodu byl exprimován a purifikován 

rekombinantní tabákový Hsp90_MT. Rekombinantní protein byl použit ke kosedimentaci 

s polymerovanými mikrotubuly in vitro za nepřítomnosti dalších cytosolických proteinů. 
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Vzhledem k tomu, že rekombinantní protein kosedimentoval s mikrotubuly, lze uzavřít, 

že mezi Hsp90_MT a mikrotubuly se jedná o vazbu přímou. 

Rozhodli jsme se dále charakterizovat vazebnou doménu, zodpovědnou za 

interakci s mikrotubuly. Pro svou funkci jako chaperon Hsp90 využívá aktivátor ATP. 

Zajímalo nás tedy, zda vazba ATP hraje roli také v interakci s mikrotubuly. Dodání ATP 

do reakční směsi v kosedimentačním experimentu nezvýšilo ani jinak nezměnilo 

schopnost Hsp90_MT vázat mikrotubuly in vitro, takže proces je buď na ATP nezávislý, 

jak již bylo dříve navrženo (Jakob et al., 1995), nebo je v procesu využíváno GTP ze 

vzorku (Marcu et al., 2000). Geldanamycin (GDA), který se jako inhibitor váže do ATP-

vazebné kapsy u Hsp90, také nebránil vazbě Hsp90_MT na mikrotubuly in vitro, což 

potvrdilo fakt, že ATP-vazebná doména v interakci s mikrotubuly roli nehraje. Dále byla 

testována možnost, že GDA inhibuje pouze vazbu tubulinových heterodimerů. 

Rekombinantní Hsp90_MT byl tedy inkubován s tubulinem za nepolymeračních 

podmínek (4°C) a jejich vazba byla testována pomocí protilátky DM1A a proteinu G. 

Ukázalo se, že množství navázaného rekombinantního Hsp90_MT na tubulin se neliší 

v přítomnosti GDA. Všechny tyto výsledky konzistentně ukazují, že ATP-vazebná kapsa 

není doménou, která se účastní vazby mezi Hsp90 a mikrotubuly. Doménami 

podezřelými ze zprostředkování interakce mezi molekulou a mikrotubuly tak zůstává KE-

bohatá oblast, avšak tento hypotetický výsledek musí být ověřen experimentálně.  

Naše výsledky několikrát nezávisle ukázaly, že Hsp90_MT se váže nejen na 

mikrotubuly, ale i na tubulinové dimery. Jednak Hsp90 interagoval s α-tubulinem při 

EPC-afinitní chromatografii. Jednak se rekombinantní Hsp90_MT vázal na 

nepolymerovaný tubulin, což bylo zjištěno na základě  imunoprecipitačních experimentů 

za využití protilátky proti α -tubulinu DM1A a proteinu G. A dále pokud byl z in vitro 

kosedimentační reakce odstraněn nezpolymerovaný tubulin, kosedimentovalo více 

Hsp90_MT molekul s mikrotubuly do peletu a méně jich zůstalo nenavázaných v 

supernatantu. V živočišných buňkách interaguje Hsp90 s tubulinovými dimery také 

(Sanchez et al., 1988; Weis et al., 2010). Vazba GFP-Hsp90_MT na mikrotubuly a 

zároveň tubulinové dimery může být tedy důvodem velmi nezřetelné vizualizace 

mikrotubulů v buňkách exprimujících GFP-Hsp90_MT in vivo. Bylo by velmi zajímavé 

specifikovat funkce Hsp90_MT vázaného na tubulinové dimery oproti Hsp90_MT 

vázanému na mikrotubuly. 

Asociace Hsp90 s tubulinem či mikrotubuly byla u živočišných buněk pozorována 

v různých podobách. Studie živočišných Hsp90 byly ale také založeny na experimentech 
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s buněčnými extrakty a s protilátkami, které nerozlišovaly různé specifické Hsp90. 

Asociace homologů Hsp90 s mikrotubuly byla pozorována v ciliích a kortexu buněk 

Tetrahymena (Williams a Nelsen, 1997). V lidských buňkách se Hsp90 vázal přednostně 

na mikrotubuly obsahující acetylovaný tubulin (Giustiniani et al., 2009). Hsp90 jako 

součást heterokomplexu s klientními proteiny a imunofilinem interagoval s dyneinem, 

motorovým proteinem retrográdního transportu po mikrotubulech směrem k jádru 

(Galigniana et al., 2004; Harrell et al., 2004; Pratt et al., 2004). Dále byl Hsp90 nalezen v 

centrozómech u octomilky (Lange et al., 2000) a podílel se na sestavování γ-tubulinového 

kruhového komplexu (Glover, 2005). Vzhledem k četným způsobům interakce Hsp90 

s mikrotubuly u živočichů je možné, že i interakce Hsp90 s rostlinnými mikrotubuly 

popsané v naší studii jsou doprovázeny ještě dalšími nezjištěnými funkcemi.  

Asociace rostlinného Hsp90_MT s mikrotubuly je přechodná, má krátké trvání a 

je spíše slabá. Usuzujeme tak proto, že na membránových svlečkách, kde byly 

mikrotubuly a Hsp90 vizualizovány imunofluorescenčně, byl signál GFP-Hsp90_MT na 

kortikálních mikrotubulech zřetelný, ale v živých buňkách byla kolokalizace mikrotubulů 

a proteinu zřetelná mnohem méně. Kromě faktu, že v živých buňkách se GFP-Hsp90_MT 

váže též na volnou frakci tubulinu a samozřejmě další cytosolické proteiny, které 

v případě svleček nebyly přítomné, může být důvodem horší kolokalizace právě i to, že 

interakce Hsp90_MT s mikrotubuly je krátkodobého charakteru. Podobná krátkodobá a 

přechodná asociace vysoce dynamických heterokomplexů zprostředkovaná Hsp90 byla 

zjištěna i u savčích buněk (Pratt et al., 1999). Na druhou stranu krátkodobá interakce 

může naznačovat další funkce Hsp90, které vyžadují jiné jeho interakční partnery, ale 

s mikrotubuly či heterodimery tubulinu souvisí. Naše výsledky ukazují, že Hsp90_MT 

interaguje s cytosolickou glyceraldehyd-3-fosfát dehydrogenázou (GAPDH). GAPDH, 

ačkoli je enzymem glykolýzy, byla u živočichů popsána také jako protein interagující 

přímo s mikrotubuly (Walsh et al., 1989). Díky této své interakci se podílí na interakci 

mikrotubulů s membránami a na vezikulárním transportu (Andrade et al., 2004; Tisdale et 

al., 2009). Je možné, že Hsp90_MT spolu s GAPDH by se u rostlin mohl podílet na 

podobných funkcích. Vazba GAPDH na mikrotubuly zatím u rostlin zkoumána nebyla. 

Na základě našich výsledků můžeme uvažovat o tom, že Hsp90 její vazbu na mikrotubuly 

zprostředkovává, ale můžeme spekulovat i o tom, že GAPDH naopak modifikuje vazbu 

Hsp90_MT na mikrotubuly. 

Jinou možnou rolí Hsp90 související s mikrotubuly může být i jeho účast 

v signálních kaskádách. Hsp90 byl námi izolován z membránových svleček, což z něj činí 
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kandidátní protein na zprostředkování interakce mezi plazmatickou membránou a 

mikrotubuly. Zároveň Hsp90_MT váže Hsp70 (Wegele et al., 2004; naše výsledky) a 

Hsp70 byl také identifikován jako interakční partner mikrotubulů (Ho et al., 2009; naše 

výsledky) a zároveň součást komplexu, který je asociovaný s flotilinem (Ho et al., 2009). 

Flotilin je součástí lipidových raftů (Martin et al., 2005), o nichž se předpokládá, že 

působí u rostlin stejně jako u živočichů jako signalizační platformy (Martin et al., 2005; 

Dunkley et al., 2006) a jsou funkčně propojené s cytoskeletem díky PLDδ (Ho et al., 

2009). Hsp90 by se v rámci komplexu mohl u rostlin podílet na aktivaci či deaktivaci 

proteinů signálních a vývojových drah, stejně jako je tomu u živočichů (Rutherford a 

Zuker, 1994; Rutherford a Lindquist, 1998). Objasnění vazebné hierarchie a role 

jednotlivých členů tohoto komplexu by jistě bylo přínosné pro pochopení další funkce 

Hsp90 u rostlin. 

Při hledání funkcí Hsp90 souvisejícími s mikrotubuly u rostlin jsme se nejprve 

zaměřili na linie stabilně exprimující GFP-NtHsp90_MT či GFP-OsHsp90_MT. 

Nepodařilo se nám však u nich vysledovat žádný výrazný fenotyp, pouze nepatrně 

sníženou citlivost k mikrotubuly-depolymerujícímu oryzalinu. To by mohlo naznačovat 

mírně zvýšený turn-over mikrotubulů u linie overexprimující GFP-Hsp90_MT. Na 

mikroskopické úrovni ale oryzalin ani taxol nezpůsobil specifické změny v lokalizaci 

GFP-Hsp90_MT oproti změnám u volného GFP. Proto byl k určení významu vazby 

Hsp90 na mikrotubuly využit specifický inhibitor GDA, který se váže do ATP-vazebné 

kapsy Hsp90 a zabraňuje následné aktivaci jeho klientních proteinů (Grenert et al., 1999; 

Prodromou et al., 1997). Za kontrolních podmínek neměl samotný GDA vliv na viabilitu 

buněk ani během 5 h ani 2 dnů. Jeho efekt se na viabilitě buněk u všech testovaných linií 

projevil až v momentě, kdy na ně zároveň působil další stresový faktor, buď chlad (0°C), 

nebo teplo (50°C). Za působení stresorů zřejmě Hsp90 plní svou funkci molekulárního 

chaperonu a je-li jeho funkce inhibována GDA, buňky ztrácejí možnost opravy 

poškozených proteinů a již během 3-5 h umírají. Je ovšem zajímavé, jak GDA sám o sobě 

působí na buňky během 2 dnů. Dvoudenní působení GDA u buněk různých markerových 

linií způsobovalo vždy rozpouštění cytoplazmatických provazců. U GFP-Hsp90_MT byla 

zaznamenána i změna jeho lokalizace v buňce (stala se difúzní), ale ostatní struktury 

postiženy nebyly (např. endoplazmatické retikulum, protein CLASP ani samotné 

mikrotubuly). Jedinou výjimku tvořila aktinová filamenta, která po dvoudenní inhibici 

Hsp90 depolymerovala. Inhibice Hsp90 tedy ovlivňuje za normálních podmínek spíše 

aktinový cytoskelet. Rozpouštění cytoplazmatických provazců je s jejich depolymerací 
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zřejmě spojeno, protože podobný efekt pozoroval i Van Gestel et al. (2002) po působení 

latrunkulinu. Tento jev ale bude nutno ještě blíže prozkoumat. 

Nás ale především zajímala funkce Hsp90 na mikrotubulech. Vzhledem 

k ochranné funkci, kterou u Hsp90 naznačily pokusy s viabilitou buněk za jeho inhibice, 

byly nejprve sledovány jeho „ochranné“ schopnosti při narušení mikrotubulárního 

cytoskeletu. Mikrotubuly v GFP-Hsp90_MT exprimujících buňkách byly vystaveny 

chladovému stresu, který má za následek jejich depolymeraci (Schwarzerová et al., 2006), 

a označeny imunofluorescenčně. Hlavní změny, vedle rozpadu mikrotubulů, byly 

zaznamenány v distribuci GFP-Hsp90_MT – Hsp90_MT zřetelněji kolokalizoval 

s mikrotubuly. Zřetelnější kolokalizace s mikrotubuly byla pozorována i v buňkách, které 

byly po působení chladu přesunuty na 5 min do laboratorní teploty, a bylo jim tak 

umožněno obnovovat mikrotubulární cytoskelet. Po vystavení buněk vysoké teplotě 

(50°C) byla také pozorována jasnější kolokalizace s mikrotubuly. Podobný efekt nebyl 

pozorován u volného GFP, a nejedná se tedy o nespecifickou reakci cytosolických 

proteinů na chlad či teplo. Při působení obou teplotních stresorů připomínala lokalizace 

GFP-Hsp90_MT v ošetřených buňkách svým vzhledem jeho distribuci v membránových 

svlečkách. Není tedy jasné, zda ona „patchy“ lokalizace GFP-Hsp90_MT není způsobena 

příliš drastickým působením chladu či tepla na plazmatickou membránu, jejíž rozpad lze 

pozorovat právě díky Hsp90_MT, který s ní podle našich výsledků interaguje. 

Ke specifikaci funkce Hsp90 na mikrotubulech vedly zatím tři indicie. Zaprvé, 

vliv inhibice Hsp90 se projevil na viabilitě buněk až při působení dalšího stresoru. 

Zadruhé a konzistentně s předchozím, v organizaci mikrotubulů během samotné inhibice 

Hsp90 pomocí GDA bez působení dalšího stresoru nebyly pozorovány žádné změny. 

Zatřetí, lokalizace GFP-Hsp90_MT na kortikálních mikrotubulech byla překvapivě 

zřetelnější za působení chladu a hlavně po jejich obnově po působení chladu. Následně 

byly tedy sledovány události, ke kterým na mikrotubulech dochází za omezujících 

podmínek prostředí a kdy se projevuje jejich plasticita (možná by byl výstižnější termín 

„flexibilita mikrotubulů v rámci buněčného cyklu a za různých podmínek prostředí“ či 

„potenciál k přestavbám“, aby nedošlo k omylu, že „plasticita“ značí ohebnost, ale 

v zájmu jednoduchosti budu používat tento jednoslovný termín), tj. kdy celá 

mikrotubulární síť prochází rozsáhlými přestavbami. Takovou situaci představuje obnova 

kortikálních mikrotubulů po jejich depolymeraci indukované chladem (Pokorná et al., 

2004; Schwarzerová et al., 2006). Obnova kortikálních mikrotubulů po působení chladu 

byla tedy událostí, která slibovala, že se funkce Hsp90_MT na mikrotubulech projeví. A 
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vskutku – v buňkách ošetřených GDA byla zaznamenána porucha v obnovování 

mikrotubulární sítě. Za laboratorní teploty neměla tatáž koncentrace GDA na organizaci 

mikrotubulů vliv, což znamená, že Hsp90 není třeba k organizaci mikrotubulů per se, ale 

stává se limitujícím za podmínek jejich rychlé přestavby. GDA jako specifický inhibitor 

Hsp90 tedy ovlivňuje reorganizaci mikrotubulů. V souladu s tím buňky, které 

overexprimují Hsp90_MT, obnovují po chladu mikrotubuly rychleji než kontrolní buňky. 

Tato fakta naznačují, že Hsp90_MT je nutný pro plasticitu mikrotubulů. Podle našich 

výsledků z in vitro kosedimentace samotný GDA neblokuje a samotný ATP pozitivně 

neovlivňuje přímou vazbu Hsp90_MT na mikrotubuly. Je tedy možné, že i interakce 

Hsp90_MT s mikrotubuly in vivo by mohla být spíše modulována jeho klientními 

proteiny [přehled viz Wegele et al. (2004)], jejichž vazba na Hsp90_MT je vazbou GDA 

či ATP ovlivňována. V procesu by se mohly podílet i další interagující proteiny, jako např. 

GAPDH, která u živočichů moduluje vazbu dalších proteinů na mikrotubuly (Tisdale et 

al., 2009) a u rostlin byla námi identifikována jako interakční partner obou – Hsp90_MT i 

mikrotubulů. Hledání dalších těchto faktorů ovlivňujících interakci bude naším hlavním 

zájmem v budoucnu v rámci zadané diplomové či navazující doktorské práce.  

Vraťme se však k funkci Hsp90 při reorganizaci mikrotubulární sítě. Podobná role 

Hsp90 v plasticitě mikrotubulární sítě jako u rostlin byla ukázána u octomilky. Hsp90 zde 

byl nalezen jako centrální součást centrozómu (Lange et al., 2000). U buněk v interfázi 

nebyly mikrotubuly GDA ovlivněny. Po ošetření GDA však vznikaly abnormální 

centrozómy a následkem toho byla poškozena vřeténka u buněk v mitóze (Lange et al., 

2000). Centrozómy také nebyly schopny obnovit svou mikrotubulární nukleační aktivitu, 

pokud byly ošetřeny GDA (de Carcer et al., 2001). Nukleace mikrotubulů u živočichů 

vyžaduje další proteiny interagující s Hsp90 v centrozómu, jako např. Polo kinázu (de 

Carcer, 2004; Glover, 2005). Hsp90 je také nutný, aby se do centrozómu dopravily jeho 

další proteiny, např. Msps (homolog XMAP215/chTOG u octomilky) a cyklin B u 

octomilky i člověka (Basto et al., 2007). Vzhledem k vlivu Hsp90 na obnovu mikrotubulů 

po jejich chladové depolymeraci (naše výsledky) je možné, že Hsp90_MT by mohl hrát 

důležitou roli i v nukleačních místech mikrotubulů u acentrozomálních rostlinných buněk, 

kde k nukleaci dochází na roztroušených místech (Murata et al., 2005). Je také 

pravděpodobné, že v acentrozomálních buňkách funguje Hsp90 ve spolupráci s dalšími 

proteiny nukleujícími mikrotubuly. Další studie role Hsp90 v nukleaci mikrotubulů v 

acentrozomálních rostlinných buňkách a charakterizace jeho interagujících proteinů by 



122 
 

mohla vést k lepšímu porozumění molekulárního mechanismu nukleace mikrotubulů u 

rostlin. 

Naše experimenty s inhibitorem Hsp90 GDA ukazují, že Hsp90 také hraje roli v 

postupu buněčného cyklu. V nerostlinných buňkách se inhibice Hsp90 projeví následným 

zastavením buněčného cyklu v různých stádiích. Molekulární mechanismy těchto efektů 

se liší v závislosti na buněčném typu (Zajac et al., 2008). Přestože je pravděpodobné, že v 

rámci eukaryot je role Hsp90 v regulaci buněčného cyklu rozšířená, přesný molekulární 

mechanismus působení inhibice Hsp90 na průběh buněčného cyklu u tabáku vyžaduje 

další průzkum. Naše výsledky ukazují, že BY-2 jsou blokovány v G1 fázi, takže u tabáku 

GDA blokuje postup buněčného cyklu ještě před sestavením mitotických vřetének. 

Mitotická vřeténka působením GDA na rozdíl od živočichů narušena nejsou (naše 

výsledky). Ještě ale zbývá zjistit, zda funkce Hsp90_MT ve vazbě na mikrotubuly a blok 

v postupu buněčného cyklu spolu souvisí, nebo zda jsou to u rostlin nezávislé procesy 

kontrolované Hsp90.  

 

5.1.1 Závěr kapitoly o funkci vazby Hsp90 na mikrotubulech 
Rekombinantní Hsp90_MT přímo interaguje s mikrotubuly a tubulinem in vitro. 

Jeho vazba na mikrotubuly ani samotný tubulin in vitro není ovlivněna ani ATP ani GDA. 

GFP-Hsp90_MT in vivo kolokalizuje s mikrotubuly fragmoplastu a s kortikálními 

mikrotubuly v membránových svlečkách. Podílí se na obnově mikrotubulů po jejich 

depolymeraci a je tedy možné, že se účastní nukleace mikrotubulů u acentrozomálních 

rostlin. Inhibice Hsp90 blokuje buněčný cyklus rostlinných buněk v G1 fázi, přičemž 

souvislost inhibice buněčného cyklu s mikrotubuly není zatím objasněna. Hsp90_MT 

interaguje s Hsp70 a GAPDH. Význam těchto interakcí v rostlinných buňkách není jasný, 

ale je možné, že modulují vazbu dalších proteinů či struktur na mikrotubuly a podílejí se 

na signalizaci či vezikulárním transportu. 

Přiřazení určité funkce určitému proteinu je jednoznačné, pokud protein vykonává 

jedinou úlohu, jako např. katalyzující krok v metabolické dráze. Proteiny, které jsou 

všudypřítomné a interagují s velkým množstvím partnerů, je o mnoho složitější 

analyzovat, protože testy založené na jejich inhibici nebo získání funkce mají pleiotropní 

efekty. To často vede k dojmu, že tyto proteiny nevykonávají specifickou funkci. Ale 

právě tyto na první pohled nepříliš specifické proteiny jsou klíčové pro vývojovou a 

evoluční plasticitu. Díky svým mnohočetným interakcím jsou tyto proteiny právě těmi 
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činiteli, které jsou základem celých interakčních sítí (Uhrig, 2006). Jako doplněk ke své 

primární funkci vykonávají tyto proteiny několik vedlejších funkcí, které se mohou 

vyvinout v novou hlavní funkci v odlišném funkčním kontextu (Kurakin 2005). Naše 

ústřední zjištění, že Hsp90_MT jako relativně všudypřítomný protein má specifické 

funkce za omezujících podmínek prostředí (obnova mikrotubulů po chladovém stresu), by 

bylo v souladu s jeho rolí jako fenotypického kapacitátoru (Queitsch et al., 2002). 
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5.2 CLASP a jeho role v rostlinné buňce 
Protein CLASP spadá mezi +TIP proteiny, klasické MAP, které se u živočichů 

vyznačují vazbou na plus konce mikrotubulů, četnými vzájemnými interakcemi a 

zprostředkováváním interakcí s dalšími buněčnými strukturami, např. kortikální oblastí, 

aktinovými filamenty nebo Golgiho aparátem (Akhmanova et al., 2001; Akhmanova a 

Hoogenraad, 2005; Efimov et al., 2007; Tsvetkov et al., 2007). Dá se tedy předpokládat, 

že u rostlin bude protein CLASP, jeden ze dvou známých přítomných +TIP (EB1 a 

CLASP), zastávat i role ostatních chybějících, nebo mít jiné specifické funkce spojené se 

specifickými mikrotubulárními strukturami u rostlin. Také by se mohl vzhledem ke své 

zjištěné interakci s F-aktinem u živočichů (Tsvetkov et al., 2007) podílet na procesech 

růstu, dělení a vývoje rostlinné buňky. 

Celá sekvence CLASP byla izolována z buněčné suspenze tabáku BY-2 a 

potvrzena sekvenací. Vzhledem k tomu, že sekvence NtCLASP není k dispozici 

v publikovaných databázích, tabáková aminokyselinová sekvence byla porovnávána se 

sekvencí CLASP z Arabidopsis. Při porovnání sekvencí s proteinem CLASP 

z Arabidopsis a člověka bylo zjištěno, že protein je složen ze tří konzervovaných úseků 

[N-terminálního obsahujícího TOG doménu, středního a C-terminálního úseku 

obsahujícího MAST doménu (Kirik et al., 2007)] spojených variabilními úseky, ve 

kterých se mezi sebou liší i oba rostlinné proteiny. 

Pozorování fenotypu buněk BY-2 exprimujích GFP-CLASP odhalilo, že buňky 

jsou oproti kontrolním netransformovaným BY-2 širší, tedy že rozměr buněk kolmý na 

osu buňky v řetízku je vyšší než u netransformovaných buněk ve stejné fázi buněčného 

cyklu (Obrázek 4-22). Bylo by vhodné od sebe oddělit vliv buněčného dělení a exprese 

GFP-CLASP pod 35S promotorem na šířku buněk. K tomu bude sloužit linie BY-2 

s inducibilní expresí GFP-CLASP, která bude v naší laboratoři záhy testována. Pomocí 

indukované exprese GFP-CLASP bude také možné zjistit, zda zvýšené mitotické indexy 

v 1. a 2. dni po subkultivaci GFP-CLASP exprimujících buněk jsou dány overexpresí 

CLASP nebo momentálním stavem kultury. Zvýšení mitotické aktivity vlivem 

overexprese CLASP by bylo konzistentní se zjištěným snížením dělení u clasp-1 mutant 

Arabidopsis, postrádajících funkční protein CLASP (Ambrose et al., 2007). Také 

zvětšená šířka buněk u GFP-CLASP exprimující BY-2 linie je v souladu s tím, že 

mutantní rostliny Arabidopsis clasp-1 mají naopak menší buňky (Ambrose et al., 2007). 

CLASP se tedy zřejmě u rostlin podílí na buněčné expanzi. 
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CLASP se u rostlin nachází podle míry exprese v nepohyblivých tečkách zřejmě 

odpovídajících plus koncům mikrotubulů nebo častěji podél celých mikrotubulů 

(Ambrose et al., 2007; naše výsledky). Podobná závislost lokalizace na míře exprese byla 

pozorována u rostlin i u dalšího +TIP proteinu, EB1, který při nízké míře exprese byl 

lokalizován výhradně na plus konci mikrotubulů, zatímco při vyšší míře exprese se 

nacházel podél celých mikrotubulárních polymerů (Van Damme et al., 2004b, Dixit et al., 

2006). Tuto pravděpodobně arteficiální lokalizaci při vysoké expresi je nutné brát v potaz 

i při posuzování např. kolokalizací s dalšími buněčnými strukturami, v našem případě 

např. s aktinem po infiltraci CLASP (viz níže). U asociace rostlinných CLASP a jejich 

živočišných protějšků na plus konci mikrotubulů je výrazný rozdíl v pohyblivosti CLASP. 

Zatímco u živočichů je pohyb zřetelný díky typickým kometkám značícím pohybující se 

plus konce mikrotubulů (Akhmanova et al., 2001; Mimori-Kiyosue et al., 2005), u tabáku 

je CLASP velmi statický, podobně jako u Arabidopsis, kde byla jeho lokalizace na plus 

konci oproti živočichům relativně nízká a pohyb byl pozorován pouze při nízké expresi 

(Ambrose et al., 2007). Na druhou stranu lokalizace GFP-CLASP se v buňkách se 

stabilizovanými mikrotubuly nepatrně mění – CLASP se shlukuje do větších teček. Při 

stabilizaci mikrotubulů taxolem je zřejmě ovlivněna částečná dynamika rostlinného 

CLASP, kterou ovšem nejsme schopni u tabákových buněk časosběrným snímáním 

zaznamenat. Je ale možné, že přednostní lokalizace NtCLASP podél celých mikrotubulů 

a jeho snížená pohyblivost oproti živočišnému CLASP vypovídá i o jeho specificitě 

v rostlinách a naznačuje jeho rostlinně specifické funkce, které mohou být spojené 

s odlišným uspořádáním mikrotubulárního cytoskeletu.  

U živočišného i u CLASP z Arabidopsis byla navržena jeho stabilizační funkce na 

mikrotubulech (Mimori-Kiyosue et al., 2005; Ambrose et al., 2007; Kirik et al., 2007). 

Naše pozorování BY-2 exprimujících GFP-CLASP pod 35S promotorem tuto funkci také 

naznačuje, neboť u buněk se silnou expresí byly i po působení oryzalinu zachovány 

mikrotubuly a kroužky označené GFP-CLASP (Obrázek 4-28A). Je tedy pravděpodobné, 

že funkce stabilizace mikrotubulů je u CLASP v rámci eukaryot zachována, ale přesný 

rozdíl působení oryzalinu na mikrotubuly u netransformovaných BY-2 a u buněk 

exprimujících GFP-CLASP bude muset být ještě testován. Také bude muset být ověřeno, 

že GFP-CLASP interaguje s mikrotubuly i v momentě, kdy jsou ošetřeny oryzalinem, a 

že tedy jeho zachovaná lokalizace v tečkách a kroužcích v kortikální oblasti není dána 

jeho na mikrotubulech nezávislým chováním nebo interakcí s jinou buněčnou strukturou, 

např. plazmatickou membránou. 
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Při hledání specifických fenotypových projevů overexprese GFP-CLASP u BY-2 

byla sledována organizace mikrotubulů v interfázi. Zdá se, že organizace 

imunofluorescenčně značených mikrotubulů u GFP-CLASP overexprimující linie BY-2 

se neliší od jejich organizace u netransformovaných buněk. Naopak u Arabidopsis clasp-1 

byly pozorovány změny v rozestupech mezi jednotlivými mikrotubulárními svazky, 

zkracování mikrotubulů ve vřeténku a fragmoplastu (Ambrose et al., 2007). Přesnějším 

rozdílům v organizaci mikrotubulů v linii BY-2 exprimující GFP-CLASP v interfázi a 

během buněčného cyklu se však budeme dále věnovat, např. v rámci zadané diplomové 

práce. Je zvláštní, že kolokalizace CLASP s mikrotubuly byla při různých opakováních 

imunofluorescenčního značení mikrotubulů různě jasná, u některých buněk byl jeho 

signál difúzní, přestože se jedná o MAP. Zřejmě závisí extrémně na podmínkách v 

průběhu imunofluorescenčního značení. Toto zjištění vrhá i poněkud příznivější světlo na 

předchozí výsledky s GFP-Hsp90_MT, který na kortikálních mikrotubulech byl v celých 

buňkách špatně pozorovatelný, a zároveň vyzývá k opatrnosti při interpretaci dat 

z pozorování fúzních proteinů na imunofluorescenčně značených strukturách. 

Během výše zmíněných pozorování byly vysledovány pouze mírné projevy 

overexprese GFP-CLASP u buněk BY-2. Při pozorování jeho lokalizace v průběhu 

buněčného cyklu však byl jeden aspekt velice nápadný, a to lokalizace GFP-CLASP na 

okrajích přepážek dvou sousedících buněk. Pozorování je v souladu s publikovanou 

lokalizací AtCLASP na přepážkách buněk v kořenech Arabidopsis (Ambrose et al., 2011). 

Nahromadění GFP-CLASP selektivně na přepážkách připomíná selektivní chování 

CLASP u živočichů, kde je výhradně lokalizován v kortikální oblasti vedoucího konce 

migrujících buněk (Akhmanova et al., 2001). Můžeme tedy spekulovat o tom, za jakých 

okolností či s přispěním jakých dalších proteinů či struktur CLASP tohoto selektivního 

rozmístění dosahuje. Rozmístění na rostlinných přepážkách není rovnoměrné, jako je 

tomu např. u forminů FH4 a FH8 (Deeks et al., 2005), ale soustřeďuje se spíše k okrajům 

přepážek do od sebe oddělených struktur. Vzhledem k oddělenosti těchto struktur a 

občasnému výskytu i na ploše přepážky jsme testovali lokalizaci CLASP v místech 

připojení Hechtových provazců a výskytu plazmodezmů pomocí plazmolýzy. Ukázalo se 

však, že v plazmolyzovaných buňkách se lokalizace CLASP na přepážkách se stoupající 

koncentrací sacharózy (80 mM a 320 mM) postupně ztrácí, takže zřejmě s plazmodezmy 

souviset nebude. Do jaké míry pouze částečné odpojení CLASP v 80 mM sacharóze 

svědčí také o interakci s plazmatickou membránou, zůstává zatím ne zcela vyřešenou 

otázkou. Na druhou stranu pro interakci CLASP s plazmatickou membránou svědčí i to, 
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že pokud není ovlivněna plazmatická membrána, jako tomu bylo v pokusech 

s plazmolýzou, ale je ovlivněn mikrotubulární cytoskelet, CLASP svou lokalizaci na 

přepážkách zachovává. V buňkách, které byly ošetřeny oryzalinem, zůstává totiž CLASP 

částečně na přepážkách, zatímco mikrotubuly jsou v této koncentraci plně 

depolymerovány. Různá míra změny v lokalizaci GFP-CLASP po ošetření oryzalinem 

závisí pravděpodobně ale i na míře exprese GFP-CLASP, protože u buněk se silnou 

expresí můžeme ještě pozorovat zbytky mikrotubulů a kroužků (Obrázek 4-28A, šipka).  

Dále umístění na okrajích vyvolalo otázku, zda CLASP funguje jako molekulární 

značka na plazmatické membráně mateřské buňky pro připojení nově vznikající buněčné 

desky ke stávající plazmatické membráně. Byly tedy pozorovány buňky po dnech 

v průběhu kultivačního intervalu a sledováno, zda se tato lokalizace omezuje na mladé 

buňky záhy po cytokinezi. Bylo ale zjištěno, že lokalizace na přepážkách dvou 

sousedních buněk se vyskytuje v buňkách ve všech sledovaných dnech po subkultivaci a 

že tedy na době, před kterou proběhla cytokineze, nezávisí (Obrázek 4-25). Při 

pozorování rostoucího fragmoplastu také nebyl zaznamenán výskyt GFP-CLASP na 

plazmatické membráně mateřské buňky, ale pouze na okrajích fragmoplastu (video 3 

„CLASP fragmoplast xyt“ na CD, popis v Příloze 1). Jako molekulární značka pro 

připojení buněčné desky k mateřské plazmatické membráně CLASP tedy zřejmě 

nefunguje a spíš se na CLASP napojují až kortikální mikrotubuly nově oddělených 

dceřiných buněk. Tento předpoklad však bude nutno experimentálně ověřit. Je totiž 

možné, že CLASP se aktivně podílí na interakci mikrotubulů fragmoplastu 

s plazmatickou membránou. Po zmizení mikrotubulů fragmoplastu CLASP zůstává 

v kortikální oblasti v místě, kde se tvoří nová buněčná stěna a kde vzniká ostrá hrana 

buňky. Jak je ale v těchto rozích CLASP ukotven? Asociuje zde s plazmatickou 

membránou? Vzhledem k tomu, co bylo zjištěno již dříve, že se CLASP se podílí na 

připojení mikrotubulů do kortikální oblasti jak u živočichů, tak u rostlinných interfázních 

mikrotubulů (Akhmanova et al., 2001; Ambrose a Wasteneys, 2008), byla tato otázka 

nasnadě. A skutečně se na základě našeho pozorování kolokalizace GFP-CLASP a 

plazmatické membrány na sousedících hranách zdá, že v rozích buněk se GFP-CLASP 

nachází na plazmatické membráně (Obrázek 4-27). Je tedy možné, že CLASP u 

rostlinných buněk kotví mikrotubuly na přepážkách k plazmatické membráně. Přímou 

interakci však bude nutno ještě ověřit. 

Naše pozorování lokalizace na přepážkách sousedních buněk je v souladu 

s lokalizací AtCLASP v buňkách kořene (Ambrose et al., 2011). Autoři této lokalizaci 
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připisují roli stabilizace mikrotubulů na ostrých hranách buňky, kde již mikrotubuly 

nemají paralelní organizaci, ale naopak longitudinální a rostou směrem k hraně buňky. 

CLASP v těchto místech snižuje frekvenci katastrof mikrotubulů, ke kterým dochází 

vlivem přílišného ohnutí mikrotubulu okolo hrany buňky, až desetkrát a umožňuje tak 

mikrotubulům růst okolo ostré hrany a ohýbat se. Pokud totiž CLASP chybí (u clasp-1 

mutant), buňky mají více zakulacené hrany a hyperparalelní mikrotubuly, protože na ostré 

hraně buňky dojde vždy ke katastrofě mikrotubulu. CLASP tedy přispívá k nastolení 

orientace svazků mikrotubulů v rostlinných buňkách, které nemají centrum organizující 

jejich uspořádání (Ambrose a Wasteneys, 2008; Ambrose et al., 2011). Situace ale je 

zřejmě ještě komplikovanější. Podle nejnovějších výsledků CLASP na přepážkách hraje 

také roli v umísťování předprofázového prstence a reorientaci buněčného dělení 

v závislosti na míře exprese MAP65, auxinovém transportu a funkci transkripčních 

faktorů PLETHORA (Dhonukshe et al., 2012).  

CLASP náleží mezi +TIP proteiny, jejichž vlastností je schopnost 

zprostředkovávat interakce mikrotubulů s dalšími buněčnými strukturami (Akhmanova a 

Hoogenraad, 2005; Galjart, 2010). V mnoha významných buněčných dějích zahrnujících 

dělení a růst buňky a vývoj rostlinných orgánů se uplatňují obě dvě cytoskeletální složky, 

mikrotubuly i aktinová filamenta, tyto dvě musí tedy spolu nějak interagovat, 

pravděpodobně prostřednictvím dalších proteinů. Jedním z nich by mohl být i CLASP, 

neboť u jeho lidského homologu bylo ukázáno, že asociuje přímo s F-aktinem (Tsvetkov 

et al., 2007). U rostlin však zatím lokalizace CLASP na aktinových mikrofilamentech 

ukázána nebyla, nutno však podotknout, že byla testována pouze nepřímo pomocí drogy 

latrunkulinu (Ambrose et al., 2007). Naše výsledky založené na imunofluorescenčním 

značení aktinových filament v GFP-CLASP exprimující linii ukazují místy kolokalizaci 

těchto dvou struktur v kortikální oblasti (Obrázek 4-30A, B šipky). Mohlo by jít o místa, 

kde se stýkají mikrotubuly s aktinovými filamenty. Podobně i u buněk pokožky listu 

tabáku (Nicotiana benthamiana) byla po současné infiltraci konstrukty pro expresi 

mCherry-CLASP a GFP-fimbrinu pozorována občasná kolokalizace (Obrázek 4-29A, 

šipka). Prominentní sítě mikrotubulů a aktinových filament označené fúzními 

fluorescenčními markery jsou sice v buňce organizovány odlišně, nicméně lze nalézt i 

místa, kde se stýkají. Je pravda, že se nejedná o výraznou kolokalizaci a u tranzientní 

exprese CLASP po infiltraci je třeba mít na paměti artefakty vzniklé jeho nadměrnou 

expresí, protože značí souvisle a silně celé mikrotubuly, ale jedná se o doklad možné 

interakce CLASP a aktinových filament in vivo a in situ. Přímou interakci všech tří 
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struktur, tedy mikrotubulů, CLASP a aktinových filament bude ale třeba dále testovat. 

Tyto testy ale zatím nejsou možné, protože se nepodařilo purifikovat rekombinantní 

protein CLASP ani z Arabidopsis, ani z tabáku, aby mohla být testována vazba 

mikrotubulů a aktinu in vitro, popř. nalezeni jeho další interakční partneři v rostlinných 

buňkách. Exprese rekombinantního CLASP se nezdařila, přestože byly testovány různé 

podmínky exprese i bakteriální kmeny. Podobný neúspěch však zaznamenali i Tsvetkov 

et al. (2007), kterým se taktéž nepodařilo purifikovat rekombinantní CLASP použitelný 

pro dané analýzy in vitro. Možným vysvětlením neúspěšné exprese je velikost proteinu 

(CLASP sám o sobě má 1439 aminokyselin a předpokládanou Mw 158 kDa). 

 

5.2.1 Závěr kapitoly o roli CLASP v rostlinných buňkách 
Z cDNA byl amplifikován a osekvenován CLASP z tabáku, byly vytvořeny 

fluorescenční markery mCherry-CLASP a GFP-CLASP a linie stabilně exprimující GFP-

CLASP. Buňky této linie byly širší oproti kontrolním netransformovaným buňkám a 

v rámci kultivačního cyklu se dříve dělily. GFP-CLASP se v BY-2 nachází na 

kortikálních mikrotubulech, předprofázovém prstenci, vřeténku i fragmoplastu. Výrazná 

je jeho lokalizace na přepážkách sousedních buněk. Domnívám se, že by CLASP 

v rostlinných buňkách mohl interagovat s plazmatickou membránou a aktinovými 

filamenty.  

Výsledky týkající se role CLASP v rostlinných buňkách nejsou prozatím uzavřeny 

do jednotícího celku. Přínos si slibuji např. od sledování vlivu exprese CLASP v buňkách 

s inducibilní expresí GFP-CLASP nebo sledování vlivu jeho umlčení pomocí RNAi. Také 

přesná měření organizace mikrotubulů v GFP-CLASP exprimující linii BY-2 by mohla 

přinést zajímavé výsledky. Velký úspěch by znamenala i zdařilá exprese rekombinantního 

CLASP. Bylo by tak možné identifikovat jeho interakční partnery. Tato tematika je velice 

slibná vzhledem k roli CLASP v růstu buněk, organizaci struktur podílejících se na 

cytokinezi, v samotném buněčném dělení a v interakcích s dalšími buněčnými strukturami. 

Bude dále zkoumána v naší laboratoři v rámci budoucích projektů či studentských prací. 
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5.3 Toxicita hlinitých iontů 
Předchozí výsledky byly zaměřeny na události především v kortikální oblasti 

rostlinných buněk a věnovaly se proteinům, které se nejen vážou na mikrotubuly, ale tím, 

že interagují i s dalšími buněčnými strukturami, mají význam ve vnitrobuněčné 

komunikaci. Především výsledky z výzkumu funkce Hsp90_MT vazby na mikrotubuly 

nás přivádějí blízko k událostem v buňce za působení stresu z vnějšího prostředí a k 

buněčné signalizaci. Např. bylo ukázáno, že Hsp90_MT se účastní obnovy mikrotubulů 

po působení chladového stresu. Mikrotubuly jsou ostatně strukturami, které jsou jako 

jedny z prvních postiženy působením stresu a jejich organizace či dynamika vypovídá o 

stavu buňky. Zřejmě proto na ně byla soustředěna pozornost i v testech působení 

významného stresového faktoru z hlediska celosvětové produkce plodin, a to hlinitých 

iontů (Al). Mikrotubuly mění svou organizaci za působení hlinitých iontů již po jedné 

minutě (!) a byly i dlouho považovány za jeden z prvních cílů působení Al. Naše 

výsledky (zahrnuté v přiložené publikaci) však mikrotubuly staví spíše do pozice markeru 

působení Al a změny v organizaci mikrotubulárního cytoskeletu dávají do souvislosti 

s událostmi na plazmatické membráně. Tím se ovšem dostáváme zpět k interakci 

mikrotubulů a plazmatické membrány a k proteinům, které tuto interakci 

zprostředkovávají. Je možné [a nasvědčuje tomu i fakt, že působením Al jsou ovlivněny i 

komponenty fosfolipidové signalizace (Pejchar et al., 2008)], že i za působení Al se 

v signalizaci uplatňuje komplex mikrotubulů napojených přes PLD a další interaktory 

včetně Hsp70 a Hsp90 na lipidové rafty v plazmatické membráně. Alternativní možností 

nevylučující však fosfolipidovou signalizaci je strukturální propojení mikrotubulů 

s plazmatickou membránou a vzájemné ovlivňování mikrotubulů a PM na základě změn 

fluidity membrány. V tomto smyslu vypovídá i naše publikovaná práce „Loss of 

membrane fluidity and endocytosis inhibition are inv olved in rapid aluminum-induced 

root growth cessation in Arabidopsis thaliana“, ze které je následující oddíl volně převzat. 

 

5.3.1 Al rychle inhibuje růst kořenů Arabidopsis a indukuje 
depolarizaci buněk kořenové špičky 
Ačkoli toxicita hlinitých iontů je studována již dlouhou dobu, není známá prvotní 

příčina zastavení růstu kořenů, které Al indukuje. V naší práci byly využity rostliny 

Arabidopsis, u kterých byly testovány první změny ve fluiditě plazmatické membrány, 

endocytóze a organizaci kortikálních mikrotubulů v kořenové špičce po působení Al. 
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K testům byly využívány miniaturní hydroponické kultivační systémy. Hydroponická 

kultivace nám umožnila měnit růstové médium bez toho, že by na kořeny působil 

mechanický stres, zajistila rychlý a stejnoměrný přístup testovaného média ke kořenům a 

umožnila okamžité pozorování kořenů pod mikroskopem. Na krátkodobá ošetření 

(minuty) byl používán roztok 1% sacharózy z důvodu, aby bylo zabráněno možné 

interakci Al iontů se složkami růstového média. Koncentrace pozitivně nabitých forem 

hliníku v médiu byla za testovaných podmínek >80 µM v případě použití 100 µM a >40 

µM v případě použití 50 µM AlCl3.  

Inhibice růstu kořene a depolarizace plazmatické membrány představují dva 

z nejčasnějších fenoménů Al toxicity u kořenů různých rostlinných druhů (Verstraeten a 

Oteiza, 2000; Barcelo a Poschenrieder, 2002). V našich hydroponických kultivačních 

systémech byla zřetelná dramatická inhibice růstu kořene už během prvních dvou minut 

po vystavení 100 µM AlCl3, což je zřejmě zatím nejrychlejší známá růstová odpověď na 

působení Al. Depolarizace membrány detegovaná vzrůstem fluorescence barvy 

DiSBAC2(3) citlivé na změny transmembránového potenciálu byla zaznamenána během 

prvních minut po ošetření (viz Obrázek 4-36). Fluorescenční značka na detekci 

depolarizace membrány způsobené Al byla poprvé použita autory Sivaguru et al. (2005), 

kteří zaznamenali rozsáhlou depolarizaci plazmatické membrány v suspenzních 

tabákových buňkách po 60 min ošetření Al. Naše měření za využití DiSBAC2(3) ukázala 

téměř okamžitou depolarizaci plazmatické membrány v pokožkových buňkách kořene A. 

thaliana, což je v souladu s rychlými změnami způsobenými Al na plazmatické 

membráně pozorovanými u buněk kořene (Sivaguru et al., 2003; Sivaguru et al., 1999a). 

Znamená to, že efekty způsobené Al u našeho experimentálního modelu jsou v dobrém 

souladu s efekty popsanými u jiných rostlinných druhů a za jiných experimentálních 

podmínek.  

Dramatická inhibice růstu kořene způsobená Al byla v ostrém kontrastu se 

zrychleným růstem v minimálním médiu obsahujícím 1% sacharózu bez Al. Zde se růst 

zvýšil o téměř 200% ve srovnání s kontrolním MS médiem. Zrychlení růstu může být 

následkem náhlé výměny MS média osmoticky méně aktivním minimálním médiem (1% 

sacharózou), která vede ke zrychlení buněčné expanze poháněné turgorovým tlakem. Po 

24 h kultivace měly rostliny kultivované v 1% sacharóze v porovnání s rostlinami v MS 

médiu kratší kořeny (viz Obrázek 4-37), což je konzistentní s pozorováním, že zrychlení 

růstu bylo pouze přechodné.  
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5.3.2 Rigidizace membrány způsobená Al přispívá k inhibici 
růstu kořene 
Al zvyšuje rigiditu membrán rekonstituovaných in vitro ze syntetických lipidů, 

které byly izolovány z mozkových tkání (Verstraeten et al., 1997). Podobně a 

konzistentně s předchozím zjištěním i naše spektrofluorometrická měření ukázala, že Al 

zvyšuje rigiditu plazmatických membrán z A. thaliana in vitro. Během 

spektrofluorometrických měření in vitro se pokles fluidity membrán objevil okamžitě po 

přidání Al. Okamžitý vliv na membránovou fluiditu má Al i in vivo, protože přidání 

benzyl alkoholu, který zmírňuje ztužující efekt Al, vyúsťuje v okamžitou obnovu růstu 

kořenů (viz Obrázek 4-32). Tyto výsledky demonstrují, že rigidizace membrán způsobená 

Al významně přispívá k rychlému zastavení růstu kořenů během Al stresu. Zmírňující 

efekt benzyl alkoholu u kořenů ošetřených všemi koncentracemi Al užívanými v naší 

studii znamená, že námi používané koncentrace Al jsou fyziologicky přijatelné a 

relevantní pro tento typ studie. Protože však benzyl alkohol obnovil růst kořenů pouze 

částečně, rigidizace membrány není pravděpodobně jedinou příčinou inhibice růstu 

kořenů. Tomu nasvědčuje i dlouhodobá kultivace kořenů v médiu obsahujícím Al a 

zároveň benzyl alkohol, protože zde se již vytrácí jeho zmírňující efekt (viz Obrázek 

4-37). To můžeme vysvětlit tím, že ztužující efekt Al na plazmatickou membránu může 

vyvolat některé další efekty během raných fází Al stresu. Příkladem může být vznik 

oxidativního stresu brzy po vystavení kořenů Al. Jak ukázali Kaneko et al. (2007) a 

Verstraeten a Oteiza (2000), sbalování lipidů v membránách indukované Al je faktorem, 

který přispívá ke zvýšení a rozšíření peroxidace lipidů. Oxidativní stres pozorovaný 

v rostlinných buňkách může být tedy výsledkem zvýšené tuhosti membrán způsobené Al. 

Snížení fluidity membrán může také přímo ovlivnit fosfoinozitolový metabolismus 

v plazmatické mmbráně. Například hydrolýza PIP2 a aktivita PI-PLC v in in vitro 

rekonstituovaných lipozómech byly inhibovány následkem snížené fluidity membrány 

indukované Al (Verstraeten a Oteiza, 2002). Proto navrhujeme hypotézu, že rigidizace 

plazmatické membrány pravděpodobně stojí na začátku kaskády událostí, které se 

objevují v rostlinných buňkách během Al stresu. Pokud vezmeme v potaz biologickou 

důležitost plazmatické membrány, můžeme hypoteticky uvažovat, že efekt Al na její 

vlastnosti může být obecným společným jmenovatelem Al toxicity u všech eukaryot. 
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5.3.3 Endocytóza je inhibována během 10 min působení Al 
stresu 

Byly hledány další rané efekty Al, které by mohly být spolu se ztrátou fluidity 

membrány zodpovědné za rychlou inhibici růstu kořene, a proto byl studován proces 

endocytózy v pokožkových buňkách kořenové čepičky za využití fluorescenční barvy 

FM4-64 (Aniento a Robinson, 2005). Desetiminutové ošetření 100 µM Al předem bylo 

dostatečné, aby se indukovaly změny na plazmatické membráně, které vyústily 

v zastavení tvorby endozómů i po vymytí Al. Zabránění internalizace FM4-64 barvy 

pomocí endozómů způsobené Al bylo již dříve publikováno Illešem et al. (2006), kteří po 

90 min ošetření Al pozorovali inhibici vzniku brefeldinem A indukovaného 

endozomálního kompartmentu. V meristematických buňkách Al-senzitivní odrůdy 

kukuřice byl vznik brefeldinových kompartmentů blokován již během 30 min působení 

Al (Amenos et al., 2009). Výsledky společně naznačují, že zastavení endocytózy 

indukované Al je rychlým procesem, který závisí na citlivosti rostlinného materiálu a 

experimentálních podmínkách testování Al toxicity. Pro zodpovězení otázky, zda může 

být endocytóza zodpovědná za rychlé zastavení růstu kořene v rámci minut, byla použita 

droga brefeldin A, která interferuje s transportem váčků, a byl pozorován její raný efekt 

na růst kořenů. Brefeldin A inhibuje anterográdní transport z endoplazmatického retikula 

do Golgiho aparátu. Indukuje internalizaci rychle recyklujících proteinů plazmatické 

membrány a jejich akumulaci v brefeldinem A indukovaných kompartmentech. Tím také 

inhibuje endocytickou recyklaci proteinů plazmatické membrány (Drakakaki et al., 2009; 

Šamaj et al., 2004). Naše pokusy s 50 µM brefeldinem A ukázaly, že inhibice 

vezikulárního transportu v kořenových buňkách vyúsťuje ve zpomalení růstu kořenů 

během prvních 30 min ošetření. Zabránění růstu kořene bylo postupné s jistým 

zpomalením na konci 30 min časového úseku (typická růstová křivka je na Obrázku 

4-35C). To naznačuje, že aktivní procesy transportu váčků jsou nezbytné pro růst kořene. 

Je důležité zmínit, že brefeldin A je obecným inhibitorem transportu váčků a že naše 

pokusy ukázaly, že působením Al je postižena endocytická dráha, zatímco ostatní dráhy 

jsme nezkoumali. Nicméně naše výsledky jasně ukazují, že transport váčků může být 

jedním z primárních cílů působení Al stresu, který přispívá k zastavení růstu kořenů 

indukovanému Al během prvních 30 min.  
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5.3.4 Al stabilizuje mikrotubuly před poškozením způsobeným 
nízkým pH 
Kortikální mikrotubuly jsou cytoskeletální struktury nacházející se pod 

plazmatickou membránou. Interakce mezi kortikálními mikrotubuly a plazmatickou 

membránou je nezbytná pro kontrolu tvarových změn v buněčné stěně u rostoucích buněk 

(Paredez et al., 2006). Jako dynamické struktury dokážou mikrotubuly rychle odpovídat 

na extracelulární faktory a tím zprostředkovávat rychlou růstovou odpověď. V několika 

studiích u různých rostlinných druhů a pletiv byly publikovány reorganizace, 

dezorganizace nebo stabilizace mikrotubulů během ošetření Al (Blancaflor et al., 1998; 

Schwarzerová et al., 2002; Sivaguru et al., 1999a; Sivaguru et al., 2003; Sasaki et al., 

1997). Tato různorodost může být přičítána několika faktorům včetně specificity pletiv, 

fyziologické zralosti daného pletiva, druhové specificity a závažnosti a trvání Al stresu. 

Sivaguru et al. (1999a) publikovali, že ošetření 90 µM Al narušilo mikrotubuly v buňkách 

distální části přechodové zóny v kořenech kukuřice, zatímco v elongační zóně nebyly 

pozorovány žádné změny v organizaci mikrotubulů ani po 1 h. V kořenech Arabidopsis 

ošetřených 100 µM Al nepozorovali Shen et al. (2008) významné změny u kortikálních 

mikrotubulů ani po 2h inkubace. V našich experimentech ošetření 100 µM Al jasně 

stabilizovalo kortikální mikrotubuly v laterálních buňkách kořenové čepičky i 

v pokožkových buňkách kořenové špičky během prvních 30 min působení narozdíl od 

sníženého pH indukujícího náhodné uspořádání mikrotubulů. Náhodné uspořádání či 

depolymerizace mikrotubulů v odpovědi na nízké pH byly popsány v internodech Nitelly 

(Kropf et al., 1997) a kořenech salátu (Takahashi et al., 2003). Ve druhé ze studií 

způsobilo náhodné uspořádání mikrotubulů indukované nízkým pH tvorbu kořenových 

vlásků (Takahashi et al., 2003), protože reorganizace mikrotubulů je zřejmě k iniciaci 

tvorby kořenových vlásků nezbytná (Van Bruaene et al., 2004). Reorganizaci 

mikrotubulů indukovanou nízkým pH můžeme proto považovat za fyziologickou reakci, 

která byla v našich experimentech blokována Al. Po počáteční stabilizaci mikrotubulů 

způsobené Al následovala v průběhu 6 h postupná dezorganizace a depolymerace, až 

v buňce zůstalo jen málo mikrotubulů.  

Vyvstala otázka, zda rychlé změny ve svazcích kortikálních mikrotubulů mohou 

být spojeny s rychlou inhibicí růstu kořenů způsobenou Al. Naše další experimenty na ni 

odpověděly záporně. Zaprvé, náhodné uspořádání a depolymerace mikrotubulů se 

objevily v nízkém pH nezávisle na typu média, zatímco zrychlení růstu nastalo pouze 

v minimálním médiu 1% sacharózy. K buněčné expanzi tedy v tomto případě došlo 
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nezávisle na organizaci mikrotubulů a k rychlému růstu kořenů nebyly potřeba 

transverzálně uspořádané mikrotubuly. 

Podobný fenomén byl zmíněn také autory Sainsbury et al. (2008) a Sugimoto et al. 

(2000). Zadruhé, testovali jsme možnou úlohu stabilizace mikrotubulů v inhibici růstu 

kořene tím, že jsme je vystavili působení 40 µM taxolu. Během prvních 30 min ošetření 

nedošlo k žádnému zpomalení růstu a přírůstek kořenů se pohyboval okolo 200%, takže 

ani v tomto případě nebyly růstové procesy závislé na organizaci mikrotubulů. Al 

způsobil destabilizaci mikrotubulů později během působení Al stresu (hodiny až dny 

působení). Podobně jako při oryzalinem způsobené destabilizaci mikrotubulů, která 

způsobila změny v morfologii kořene (Baskin et al., 1994), ztráta mikrotubulů během 

prodlouženého působení Al může být spojena se změnami morfologie kořene 

pozorovanými při dlouhodobých experimentech s Al toxicitou. Naše experimenty ale 

naznačují, že ani ztráta mikrotubulů pozorovaná v kořenech rostoucích v médiu s nízkým 

pH ani stabilizace mikrotubulů 40 µM taxolem v pH 5,8 neměly okamžitý vliv na 

přirůstání kořenů během prvních 30 min. Za obou podmínek kořeny přirůstaly 

srovnatelně s kořeny v kontrolním médiu 1% sacharózy o pH 5,8. Byl tedy učiněn závěr, 

že Al způsobuje rané změny u kortikálních mikrotubulů v buňkách kořenů Arabidopsis, 

ale že tyto změny nejsou pravděpodobně zodpovědné za inhibici růstu kořene během 

prvních 30 min působení Al. Možný význam stavu mikrotubulárních polymerů ve vztahu 

k signalizaci fosfolipázy D a jeho role ve vezikulárním transportu (Baskin et al., 1994) 

ještě zůstává nevyřešen. 

 

5.3.5 Mnohočetná místa působení Al v rostlinných buňkách 
S využitím metody přesného časování ošetření kořenové špičky a měření 

přirůstání kořene bylo ukázáno, že ztráta fluidity plazmatické membrány a inhibice 

endocytózy jsou významné při inhibici růstu kořene za působení Al stresu. Vztah mezi 

změnami v membránové fluiditě způsobenými Al a endocytózou musí být ještě testován, 

nicméně naše výsledky podporují hypotézu, že Al v rostlinných buňkách interferuje 

s mnohými procesy a místy, které mohou být zodpovědné za rychlou inhibici růstu kořene. 

Například je jasné, že Al působí také v apoplastických strukturách (shrnuto 

v Poschenrieder et al., 2008), kde pektiny vážou jeho podstatnou část (Chang et al., 1999) 

a jejichž redistribuce způsobená Al se kryla s inhibicí růstu kořenů u kukuřice (Li et al., 
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2009b). K identifikaci všech faktorů přispívajících k inhibici růstu kořene za působení Al 

stresu je potřeba ještě další výzkum.  

5.3.6  Závěr kapitoly o toxickém působení hlinitých iontů 
Al způsobuje ztrátu fluidity plazmatické membrány, inhibuje endocytózu 

v pokožkových buňkách a způsobuje změny v organizaci mikrotubulů v laterálních 

buňkách kořenové čepičky a v pokožkových buňkách kořenů Arabidopsis v rámci minut. 

Ztráta fluidity membrány se podílí během 30 min na rychlé inhibici růstu kořenů a proto 

navrhujeme, že procesy spojené s plazmatickou membránou a membránami, jako např. 

transport váčků, jsou cíli raného působení Al toxicity v buňkách kořene.  
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6 Závěry 

6.1 Identifikace nových MAP 
• Biochemicky byly identifikovány proteiny, které interagovaly s mikrotubuly a 

zároveň s plazmatickou membránou. Jednalo se o enzymy či chaperony 

(GAPDH, fosfoglycerát kináza, EF2, Hsp90, atd.) a o rostlinně specifické 

proteiny (DREPP). 

• Na základě publikovaných dat u živočichů byl pro další studium vybrán protein 

CLASP, který byl slibným kandidátem na zprostředkovatele interakce mezi 

mikrotubuly a aktinovými filamenty. 

 

6.1.1 Pro další charakterizaci a studium jeho role na mikrotubulech 
byl vybrán protein Hsp90 
• Byly vytvořeny linie stabilně exprimující GFP-fúzní specifické mikrotubuly-

vazebné Hsp90 (GFP-NtHsp90_MT a GFP-OsHsp90_MT). 

• Buňky těchto linií neměly výrazný fenotypový projev overexprese GFP-

Hsp90_MT. 

• GFP-Hsp90_MT se v BY-2 nacházel na fragmoplastu, předprofázovém 

prstenci, vřeténkua a na kortikálních mikrotubulech. 

• Hsp90 se v rostlinných buňkách podílí na obnově mikrotubulárního cytoskeletu 

po jeho depolymeraci způsobené chladem. 

• Hsp90 hraje roli v průběhu buněčného cyklu u rostlin, inhibice Hsp90 blokuje 

buněčný cyklus v G1 fázi. 

• Byl exprimován rekombinantní specifický Hsp90_MT, pomocí něhož byla 

ověřena vazba na polymerovaný tubulin i tubulinové heterodimery in vitro. 

 

6.1.2 Role CLASP v rostlinných buňkách 
• Z cDNA byl amplifikován a osekvenován CLASP z tabáku. 

• Byly vytvořeny fluorescenční markery mCherry-CLASP a GFP-CLASP a linie 

stabilně exprimující GFP-CLASP. 

• Buňky této linie byly širší oproti kontrolním netransformovaným buňkám a 

v rámci kultivačního cyklu se dříve dělily. 
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• CLASP se v BY-2 nachází na kortikálních mikrotubulech, předprofázovém 

prstenci, vřeténku i fragmoplastu. Výrazná je jeho lokalizace na přepážkách 

sousedních buněk. 

• CLASP by v rostlinných buňkách mohl interagovat s plazmatickou membránou 

a aktinovými filamenty. 

 

6.2 Rané efekty toxického působení hlinitých iontů v 
kořenech Arabidopsis 

• Rostliny Arabidopsis byly hydroponicky kultivovány a bylo pozorováno 

zastavení růstu jejich kořenů již po 2 min působení Al. 

• Během prvních 30 min působení Al stabilizuje kortikální mikrotubuly v 

kořenech Arabidopsis. 

• Stabilizace mikrotubulů taxolem nemá vliv na růst kořenů Arabidopsis 

v prvních 30 minutách, stabilizace mikrotubulů indukovaná Al tedy není 

primární příčinou zastavení růstu kořenů. 

• Al způsobuje ztrátu fluidity plazmatické membrány, inhibuje endocytózu 

v pokožkových buňkách a způsobuje změny v organizaci mikrotubulů 

v laterálních buňkách kořenové čepičky a v pokožkových buňkách kořenů 

Arabidopsis v rámci minut. Ztráta fluidity membrány se podílí během 30 

min na rychlé inhibici růstu kořenů. Procesy spojené s plazmatickou 

membránou a membránami jsou zřejmě cíli raného působení Al toxicity 

v buňkách kořene.  
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9 Přílohy 

9.1 Příloha 1: časosběrná snímání 
Video 1: Hsp90_MT se nachází ve zrajícím fragmoplastu. 

Lokalizace GFP-Hsp90_MT v rostoucím fragmoplastu byla pozorována ve 

dvoudenní buňce BY-2 pod konfokálním skenovacím mikroskopem TCS NT Leica 

(Leica Microsystems Heidelberg GmbH). Byl použit objektiv 63x s vodní imerzí a 

numerickou aperturou 1,2 (HCX PL APO ibd.BL 63.0x/1,2 W), a He/Ne laser (excitace 

při 488 nm, emise mezi 500-560 nm). Růst byl snímán každé 2 min celkem 2,5 h. Úprava 

snímku byla prováděna v programu ImageJ. 

Na začátku byl GFP-Hsp90_MT lokalizován na rostoucích okrajích fragmoplastu 

připomínaje mikrotubuly fragmoplastu. Během zrání fragmoplastu se GFP-Hsp90_MT 

z jeho okrajů odpojuje (šipky). 

 
 

Video 2: Inhibice Hsp90 pomocí GDA nemá vliv na dynamiku 

endoplazmatického retikula. Dynamika endoplazmatického retikula byla snímána v linii 

exprimující GFP-HDEL pod konfokálním mikroskopem (viz výše) každých 6 s celkem 3 

min. 

 
 

Video 3: CLASP neplní funkci molekulární značky pro připojení fragmoplastu na 

plazmatické membráně mateřské buňky. GFP-CLASP v průběhu zrání fragmoplastu se 

nacházel pouze na jeho mikrotubulech, nikoli na plazmatické membráně mateřské buňky. 

Silnější signál můžeme pozorovat na vnějších okrajích fragmoplastu, takže je možné, že 

CLASP se na připojení fragmoplastu k plazmatické membráně podílí, ale jako jeho 

součást, nikoli jako součást mateřské plazmatické membrány. Lokalizace CLASP na 

rostoucím fragmoplastu byla snímána v GFP-CLASP exprimující linii pod konfokálním 

mikroskopem (viz výše) každé 2 min celkem 1 h. 
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9.2 Příloha 2: porovnání proteinů CLASP z tabáku, Arabidopsis 
a člověka 
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9.3 Příloha 3: publikace o Hsp90 



H
o

J
a

b

a

A
R
R
A

K
C
H
M
T
T

I

t
p
p
b
w
u
f
t
s
p
w
l
c
F
(
t
d
w
b
r

m

0
h

Journal of Plant Physiology 169 (2012) 1329– 1339

Contents lists available at SciVerse ScienceDirect

Journal  of  Plant  Physiology

jou rn al h o mepage: www.elsev ier .de / jp lph

sp90  binds  microtubules  and  is  involved  in  the  reorganization
f  the  microtubular  network  in  angiosperms

ana  Krtkováa,∗, Aleksandra  Zimmermannb, Kateřina  Schwarzerováa, Peter  Nickb
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a  b  s  t  r  a  c  t

Microtubules  (MTs)  are essential  for many  processes  in plant  cells.  MT-associated  proteins  (MAPs)  influ-
ence MT polymerization  dynamics  and  enable  them  to perform  their  functions.  The molecular  chaperone
Hsp90  has  been  shown  to  associate  with  MTs in  animal  and  plant  cells.  However,  the  role  of  Hsp90–MT
binding  in  plants  has  not  yet  been  investigated.  Here,  we show  that  Hsp90  associates  with  cortical  MTs
eywords:
old
eat-shock protein 90
icrotubules

obacco

in  tobacco  cells  and  decorates  MTs  in  the phragmoplast.  Further,  we  show  that  tobacco  Hsp90 MT  binds
directly  to  polymerized  MTs  in  vitro.  The  inhibition  of Hsp90  by  geldanamycin  (GDA)  severely  impairs  MT
re-assembly  after  cold-induced  de-polymerization.  Our results  indicate  that  the  plant  Hsp90  interaction
with  MTs plays  a key  role  in  cellular  events,  where  MT re-organization  is needed.

© 2012 Elsevier GmbH. All rights reserved.

ubulin

ntroduction

Microtubules (MTs) are highly dynamic polymers that are essen-
ial for cell growth, morphogenesis, development and signaling of
lant cells (for a review, see Lloyd and Chan, 2004). During the
lant cell cycle, MTs  form characteristic arrays that are organized
y dynamic disassembly and re-assembly of MTs  in combination
ith movements of polymers. The microtubular dynamics are reg-
lated by several specific microtubule-associated proteins (MAPs,
or a recent review on plant MAPs see Hamada, 2007). In addi-
ion to dynamics, severing, and sliding of microtubular polymers,
pecific MAPs mediate the interaction of MTs  with cellular com-
artments or organelles. The interaction of interphasic cortical MTs
ith the plasma membrane, for example, is mediated by phospho-

ipase D (Gardiner et al., 2001), and the endoplasmic reticulum is
o-aligned with MTs  by formin FH4, suggesting a further role of
H4 at the interface of the actin and microtubular cytoskeleton
Deeks et al., 2010). In addition to a group of MT-binding pro-
eins highly conserved in all eukaryotic cells, some binding proteins
iffer considerably between plant and non-plant cells, correlating

ith specific functions of plant MTs. Interestingly, the affinity of

inding proteins is not very pronounced in many cases. It can be
egulated by oligomerization, as shown for plant katanin (Stoppin-

Abbreviations: EPC, ethyl-N-phenylcarbamate; GDA, geldanamycin; MAP,
icrotubule-associated protein; MT,  microtubule; PPB, preprophase band.
∗ Corresponding author. Tel.: +420 221 951 689; fax: +420 221 951 704.

E-mail address: akcni.krtecek@post.cz (J. Krtková).

176-1617/$ – see front matter ©  2012 Elsevier GmbH. All rights reserved.
ttp://dx.doi.org/10.1016/j.jplph.2012.06.010
Mellet et al., 2007), or by interaction with other binding proteins,
as found for the so-called +TIPs, i.e. the complex at the growing MT
plus-end that regulates the microtubular elongation process (for
a recent review, see Akhmanova and Steinmetz, 2008). The highly
dynamic and combinatorial activity of some plant MAPs renders
functional analysis difficult, because proteins that do not show pro-
nounced affinity and/or specificity in vitro can act in vivo in concert
with other proteins as specific key regulators. Such proteins that
are sufficiently plastic to interact with several substrates are never-
theless expected to be very important for the control of plant MTs
organization. In fact, the plant chaperone CCT (Nick et al., 2000),
and heat-shock protein 90 (Freudenreich and Nick, 1998; Petrasek
et al., 1998) were shown to interact with MTs in addition to other
MT-independent functions.

Hsp90 is a highly conserved molecular chaperone essential for
protein folding and stability in eukaryotic cells. In animals, many
Hsp90 substrates, including proteins, involved in signal transduc-
tion and cell development have been described (Wegele et al.,
2004). In plants, Hsp90 is essential for the stress response triggered
by resistance proteins (R-proteins, Boter et al., 2007; Takahashi
et al., 2003), and is involved in MAP  kinase cascades (Takabatake
et al., 2007). Since Hsp90 predominantly mediates the shift of reg-
ulatory and signaling proteins between active and inactive states
(Rutherford and Zuker, 1994), it acts at the interface of several
developmental pathways (Rutherford and Lindquist, 1998).
Among other proteins, the cytoskeletal proteins actin and tubu-
lin have been reported as interactors of Hsp90 (Koyasu et al., 1986;
Sanchez et al., 1988; Wegele et al., 2004). The interaction of Hsp90
with MTs  seems to play an important role in eukaryotic cells, and its

dx.doi.org/10.1016/j.jplph.2012.06.010
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01761617
http://www.elsevier.de/jplph
mailto:akcni.krtecek@post.cz
dx.doi.org/10.1016/j.jplph.2012.06.010
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unctional importance is illustrated by a growing body of evidence
n animal cells. The interaction of Hsp90 with MTs  is very com-
lex and occurs at least at four levels in animals. Hsp90 interacts
ith tubulin dimers in animal cells (Sanchez et al., 1988; Weis et al.,

010) as well as with assembled MTs  (Fostinis et al., 1992; Williams
nd Nelsen, 1997). Hsp90 is also a part of the heterocomplex asso-
iating with MTs  during nuclear transport of steroid hormones
Harrell et al., 2002; Pratt et al., 1999), and strikingly, Hsp90 is a
ore component of the centrosome (Lange et al., 2000), where it
s involved in the recruitment of other centrosome-associated pro-
eins (Basto et al., 2007; Glover, 2005) and contributes to the proper
unctioning of the centrosome (de Carcer et al., 2001).

Although the interaction of Hsp90 with MTs  is well documented
n animal cells, the functional link between these different events
as remained obscure. In plants, the interaction of Hsp90 with
Ts  has been poorly investigated thus far. Searching for MAPs

nvolved in plant growth regulated by light, a heat-stable pro-
ein was isolated from maize coleoptiles (Nick et al., 1995). One
f these proteins was later identified as a member of the Hsp82/90
amily. Hsp90 was found to co-localize with cortical MTs, the pre-
rophase band (PPB) and phragmoplasts in tobacco VBI-0 cells
Petrasek et al., 1998) and was shown to co-assemble with MTs
n vitro (Freudenreich and Nick, 1998).

Here, we report that plant Hsp90 is enriched in interphasic
T preparations from both non-cycling rice coleoptiles as well

s from cycling tobacco BY-2 cells, and is associated with tubu-
in. Hsp90 binds directly to in vitro polymerized MTs  and decorates

Ts  in vivo. Overexpression of Hsp90 in BY-2 cells has no phe-
otypic effect except for a mild decrease in the sensitivity to the
ubulin-sequestering compound oryzalin. However, when Hsp90
ctivity is inhibited by geldanamycin (GDA), the recovery of corti-
al MTs  following cold-induced elimination is impaired, suggesting
hat Hsp90 is required for the plastic re-organization of plant MTs.

aterials and methods

lant material

The tobacco cell line BY-2 (Nicotiana tabacum L. cv. Bright Yellow
, BY-2 (Nagata et al., 1992)) and rice seedlings were cultivated as
escribed previously by Jovanovic et al. (2010).

uantification of mitotic index and response to GDA

Geldanamycin (GDA, Serva) was dissolved in DMSO (stock solu-
ion 1.78 mM).  GDA was added directly from the stock solution to
ultivation medium to reach the final concentration. For long-term
DA treatment, cells were supplemented with 1.78 �M GDA at day

 after subcultivation and cultivated for an additional 2 days at
6 ◦C.

To determine the mitotic index, cells at day 1 after sub-
ultivation were supplemented with 178 nM or 1.78 �M GDA,
ollected 12, 24, 36, and 48 h after GDA addition and fixed
n Carnoy fixative (3:1 (v/v) 96% (v/v) ethanol:acetic acid
Campanoni et al., 2003)). Subsequently, they were stained with
′-(4-hydroxyphenyl)-5-(4-methyl-1-piperazinyl)-2.5′-bi(1H-
enzimidazole) trihydrochloride (Hoechst 33258, Sigma–Aldrich,
nal concentration 1 �g mL−1) and scored under a fluorescence
icroscope. At least 1200 cells were counted for each sample.
For tests of microtubule (MT) recovery, cells were incubated for
 h at 0 ◦C in the presence or absence of 178 nM or 1.78 �M GDA
nd subsequently transferred to 26 ◦C for 5 min. After immunoflu-
rescent staining of MTs, more than 100 cells in at least 6 optical
elds were counted for fully, partially or no recovered MTs.
siology 169 (2012) 1329– 1339

Isolation of membrane ghosts

Protoplasts from BY-2 tobacco cell suspension culture were
obtained as described by Sonobe and Takahashi (1994).  Briefly,
the cell wall of 3-day-old BY-2 cells was  removed by digestion in
1% cellulase (cellulase “Onozuka” R-10, Yakuruto Honsha Co., Ltd.,
Japan) and 0.1% pectolyase Y-23 (Kyowa Chemical Products Co.,
Ltd., Osaka, Japan), supplemented with 0.45 M mannitol, for 3–4.5 h.
Protoplasts were overlaid onto the growth medium supplemented
with 0.4 M sucrose and centrifuged at 200 × g for 10 min. Floating
protoplasts were collected, filtered through a nylon mesh (mesh
diameter 100 �m), re-suspended in wash buffer [10 mM PIPES (MP
Biomedicals, LLC, USA), 100 mM KCl, 285 mM mannitol, pH 6.8],
and allowed to attach for 3 min  to poly-l-lysine (Sigma–Aldrich,
St Louis, MO,  USA) coated Petri dishes (diameter 19–19.5 cm)  for
further protein isolation, or to poly-l-lysine coated coverslips for
immunostaining of MTs. Protoplasts were then lysed by incubation
for 2 min  in lysis buffer (7 mM PIPES, 2 mM EGTA, 10 mM MgCl2,
1% DMSO, 6 mM DTT, 300 �M PMSF, pH 6.9 adjusted with KOH)
and a subsequent quick-flick movement. Lysed protoplasts were
briefly washed with extraction buffer (25 mM MES, 5 mM EGTA,
5 mM MgCl2, 1 M glycerol, pH 6.9 adjusted with KOH) supple-
mented with additives (100 �M GTP, 100 �M DDT, 100 �M PMSF,
100 �M Aprotinin, 100 �M Leupeptin, 100 �M Pepstatin) diluted
1:100.

Isolation of proteins from membrane ghosts

Proteins from membrane ghosts were extracted for 1 h with
0.5% CHAPS (MP  Biomedicals, Inc., USA) in extraction buffer sup-
plemented with additives in Petri dishes swaying on ice. Proteins
were collected, centrifuged at 100 000 × g at 4 ◦C for 30 min, and the
supernatant was concentrated using a Vivaspin 4 filtration column
(10 000 MWCO, Vivascience, USA).

MT co-sedimentation assay

10 �g �L−1 bovine brain tubulin (cat. no. TL238, Cytoskeleton,
Inc., USA) in PEM buffer (100 mM  PIPES, 1 mM  MgCl2, 1 mM EGTA,
pH 6.8 adjusted with KOH) was  diluted 1:1 with PEMgly (20%
(v/v) glycerol in PEM buffer) supplemented with 2 mM GTP and
incubated at 35 ◦C for 20 min. 40 �M taxol and 1 mM GTP in pre-
warmed (35 ◦C) PEM buffer was added and MTs  were mixed with
membrane ghost-extracted proteins or recombinant NtHsp90 MT,
supplemented with 8 �M taxol and the solution was  incubated
at 28 ◦C for 1 h. To test the inhibition of its MT-binding activ-
ity, the recombinant NtHsp90 MT  was  supplemented by 1.78 �M
GDA and incubated with polymerized tubulin at 37 ◦C to pre-
vent excessive depolymerization. MTs  were overlayed on the 20%
sucrose cushion in extraction buffer containing protease inhibitors
and sedimented by centrifugation at 100 000 × g at 25 ◦C for 1 h.
MTs  with bound microtubule-associated proteins (MAPs) in the
sediment were precipitated with trichloracetic acid (Bensadoun
and Weinstein, 1976), separated on SDS–PAGE acrylamide elec-
trophoresis (Laemmli, 1970) and MALDI analysis was  used to
identify isolated proteins.

Because some amount of unpolymerized tubulin remained in
the sample even after the polymerization step, an additional step,
in which unpolymerized tubulin was  removed by centrifugation
at 100 000 × g at 28 ◦C for 30 min, was  added in some cases. The

polymerized tubulin found in the pellet was resuspended again in
pre-warmed (37 ◦C) PEM buffer supplemented with 40 �M taxol
and 1 mM GTP prior to the incubation with recombinant pro-
tein.
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thyl-N-phenylcarbamate (EPC) affinity chromatography and
axol-induced MT  co-sedimentation of MAPs

The EPC affinity chromatography was performed as described
y Wiesler et al. (2002).  Briefly, carboxy-ethyl-N-phenylcarbamate
as synthesized as described by Mizuno et al. (1981),  and coupled

o sepharose 4B (Amersham-Pharmacia, Freiburg, Germany) that
ad been extended by an aminoethyl linker (Cuatrecasas, 1970). For
oluble protein extraction containing tubulin, the rice coleoptiles
ere ground by a mortar and pestle in liquid nitrogen. The pow-
er was mixed 1:1 with MT-stabilizing extraction buffer (MSEB:
5 mM MES, 5 mM EGTA, 5 mM MgCl2, 1 M glycerol, 1 mM DTT,

 mM phenylmethylsulphonyl fluoride, pH 6.9) and centrifuged at
3 000 × g for 5 min  to remove insoluble tissue debris. After sub-
equent ultracentrifugation (10 min  at 300 000 × g, 4 ◦C; Beckman,
SA, TL-100, rotor TLA 100.2), the protein extract was  incu-
ated with the same volume of EPC-sepharose pre-equilibrated
ith MSEB to bind �-tubulin to EPC. Fractions containing pro-

eins bound to �-tubulin were obtained according to Freudenreich
nd Nick (1998),  precipitated with trichloracetic acid (Bensadoun
nd Weinstein, 1976), separated on SDS–PAGE acrylamide elec-
rophoresis (Laemmli, 1970) and MALDI analysis was  used to
dentify the bound proteins.

The taxol-induced co-sedimentation of MAPs was  performed as
escribed by Vantard et al. (1991).

loning NtHsp90 MT  and OsHsp90 MT  for fusion protein
xpression

mRNA was isolated from 3-day-old BY-2 cells (Qia-
en RNAeasy kit, Qiagen, Germany) and followed by RT
CR. Full length cDNA of NtHsp90 MT  was amplified using
rimers F5′-GGATCCAATGGCGGAGGCAGAGACG-3′; R5′-
AGCTTTTAGTCAACTTCCTCCATCTT-3′ and inserted into the
Drive cloning vector (Qiagen, Germany). The BamHI–XhoI  frag-
ent containing full-length NtHsp90 MT  was cloned into the 0129

Green vector, containing Aph IV gene providing hygromycin
esistance (Hellens et al., 2000), modified by the insertion of
aMV 35S promoter, EGFP for N-fusion and nopalin synthase (NOS)
erminator into multi-cloning site (Fischer et al., unpublished).
or stable transformation, Agrobacterium tumefaciens strain C58C1
arrying the helper plasmid pSoup with a tetracyclin resistance
ene (tet), and the plant binary vector pGreen0129 were used. The
table transformation was performed as described by Nocarova
nd Fischer (2009).

Plasmids for stable transformation encoding GFP-OsHsp90 MT
ere constructed via Gateway-based cloning as follows. Primers

ttB1 5′-GGGGACAAGTTTGTACAAAAAAGCAGGCTTCATGGCCTCG
AGACGGAGACGTTC-3′ and attB2 5′-GGGGACCACTTTGTACAAG
AAGCTGGGTCTTAGTCGACCTCCTCCATCTTGCTC-3′ were used for

ull length cDNA amplification from rice coleoptiles mRNA, isolated
y using Qiagen RNAeasy kit (Qiagen, Germany). Cloning was per-
ormed according to Gateway Technology. Stable transformation
as performed as described elsewhere (Frey et al., 2009).

loning, expression and purification of recombinant
tHsp90 MT

For recombinant protein expression, full length NtHSP90 MT
as amplified using primers flanked by SalI  and XhoI restric-

ion sites, respectively: F 5′-GTCGACATGGCGGAGGCAGAGACG-3′;

 5′-CTCGAGTTAGTCAACTTCCTCCATCTT-3′, and inserted into the
ET28b overexpression vector (Novagen Inc., Darmstadt, Germany)
or introduction of the N-terminal polyhistidine tag. Expression of
is-NtHsp90 MT  was performed as described by Frey et al. (2009).
siology 169 (2012) 1329– 1339 1331

Phylogenetic analysis and multiple sequence alignment

The evolutionary history was  inferred using the Neighbor-
Joining method over cytosolic Hsp90s from Solanaceae, Arabidopsis
thaliana, Vitis vinifera and rice (Saitou and Nei, 1987). The bootstrap
consensus tree inferred from 500 replicates (Felsenstein, 1985) is
taken to represent the evolutionary history of the taxa analyzed
(Felsenstein, 1985). Branches corresponding to partitions repro-
duced in less than 50% of the bootstrap replicates are collapsed. The
percentages of replicate trees in which the associated taxa clustered
together in the bootstrap test (500 replicates) are shown next to the
branches (Felsenstein, 1985). The tree is drawn to scale, with branch
lengths in the same units as those of the evolutionary distances
used to infer the phylogenetic tree. The evolutionary distances were
computed using the Poisson correction method (Zuckerkandl and
Pauling, 1965) and are in the units of the number of amino acid
substitutions per site. All positions containing gaps and missing
data were eliminated from the dataset (Complete deletion option).
There were a total of 687 positions in the final dataset. Phylogenetic
analyses were conducted in MEGA4 (Tamura et al., 2007).

Visualization of MTs

For immunostaining of MTs  in membrane ghosts, poly-l-lysin
coated coverslips with membrane ghosts were fixed in 3.7% PFA
(Serva, Mannheim, Germany) in MT-stabilizing buffer (MSB, 50 mM
PIPES, 2 mM EGTA, 2 mM MgSO4, pH 6.9 adjusted with KOH) for
1 h, washed with MSB  3× 10 min, pre-incubated with 0.5% BSA (MP
Biomedicals, Inc., USA) in PBS (NaCl 8 g L−1; KCl 0.2 g L−1; KH2PO4
0.158 g L−1; NaHPO4·12H2O 2.31 g L−1) for 30 min  and incubated
with monoclonal mouse anti-�-tubulin DM1A (Sigma–Aldrich, St
Louis, MO,  USA) diluted 1:1000 in PBS for 45 min at RT. After
subsequent washing with PBS (3×  10 min), incubation with TRITC-
conjugated anti-mouse antibody diluted 1:200 in PBS for 45 min at
RT followed. Finally, membrane ghosts were washed (2× 10 min)
with PBS, embedded in 50% glycerol in PBS and observed under a
confocal scanning microscope.

The immunostaining of MTs  in BY-2 cells was performed as
described by Schwarzerova et al. (2006) using DM1A as the primary
antibody.

Microscopy

The samples were examined on a TCS NT Leica confocal scan-
ning microscope (Leica Microsystems Heidelberg GmbH) using a
63× water immersion objective with 1.2 numerical aperture (HCX
PL APO ibd.BL 63.0×/1.2 W),  a He/Ne laser for GFP observation
(excitation at 488 nm,  emission 500–560 nm)  and a Ar/Kr laser
for TRITC-stained MTs  observation (excitation at 543 nm,  emission
600–700 nm). Sequential scanning was  used for double-stained
samples. Image processing was performed using Leica Lite software
(Leica Microsystems Heidelberg GmbH).

The samples for mitotic index quantification were examined
under an Olympus PROVIS AX 70 fluorescence microscope (Olym-
pus Optical Co., Ltd., Japan) using a 10× objective (UplanApo
10×/0.40) and U-MWU  (excitation at 330–385 nm and emission at
420 nm)  for mitotic index determination. For observation of cyto-
logical changes, the cells were examined in differential interference
contrast (DIC) using 20× objective (UplanApo 20×/0.70).

Accession numbers
Sequence data from this article have been deposited at
UniProt/GenBank data libraries under accession numbers:
A2YWQ1 and HQ834904.
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Fig. 1. Isolation of cortical MTs-interacting heat-shock protein 90. (A) Protein profiles of soluble extracts from non-cycling rice coleoptiles eluted with KCl from ethyl-
N-phenylcarbamate (EPC) affinity chromatography column. Eluted proteins were separated by SDS–PAGE and stained by Coomassie Blue. An arrow shows the band
corresponding to OsHsp90 MT  that was identified by MALDI-TOF analysis. The inset shows the principle of the method. (B) Protein profiles of non-cycling rice coleop-
tiles  isolated using microtubule co-sedimentation method. SMAPs – putative MAPs co-assembled with microtubules and detached from the microtubular precipitate (PMTs) by
0.7  M NaCl treatment, the arrow shows OsHsp90 MT  (identified by MALDI-TOF analysis). The bracket indicates tubulin, M – size marker. (C) Profiles of proteins solubilized from
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esults

sp90 is co-purified with tubulin from cortical MTs

To gain insight into the role of cortical microtubular arrays, MT-
inding proteins from cortical MTs  were isolated. To ensure that the
ortical MT  preparations were not contaminated by mitotic arrays,
hree different approaches were used. First, cytoskeletal extracts
rom rice coleoptiles devoid of dividing cells were generated. From
hese extracts, MAPs were purified either by affinity to �-tubulin-
inding herbicide ethyl-N-phenylcarbamate (EPC) (Fig. 1A) or by
axol-induced MT  co-sedimentation (Fig. 1B). Second, cortical MTs
ere separated from mitotic arrays in cycling tobacco BY-2 cells by
reparation of membrane ghosts (Fig. 1C, inset). The proteins sol-
bilized by the non-ionic detergent CHAPS from these membrane
hosts were then co-sedimented with MTs  (Fig. 1C). The proteins
o-purified with cortical MTs  through these three approaches were
eparated by SDS–PAGE and identified by MALDI-TOF.

To identify interesting candidates from non-cycling rice cells,
he protein spectra identified from the EPC-affinity approach
Fig. 1A) and the taxol-co-sedimentation approach (Fig. 1B) were
ompared. Among the number of identified proteins (Supplemental
ig. S1), Hsp81-1 (Swissprot accession A2YWQ1, subsequently
ermed as OsHsp90 MT)  was identified in both protein fractions
Fig. 1A and B, arrowheads).

To identify interesting protein candidates from cycling tobacco
Y-2 cells, the protein set interacting with both plasma mem-
rane and MTs  was compared to the total protein set extracted
rom tobacco membrane ghosts (Fig. 1C). Among the MT-specific
roteins (Supplemental Fig. S1),  the Nicotiana tabacum homolog
f N. benthamiana heat-shock protein 90 (subsequently termed
s NtHsp90 MT,  see hereafter, NCBI accession HQ834904, Fig. 1C,
rrowhead) was identified. Thus, three independent approaches
earching for proteins associated with cortical MTs  yielded a mem-
er of the heat-shock protein 90 family in both the monocot rice
s well as in the dicot tobacco. This Hsp90 protein was  termed
sHsp90 MT  and NtHsp90 MT  to specify the particular Hsp90 iso-

orm that was isolated, cloned and expressed in our experiments.

T-binding Hsp90 harbors a specific KE-rich repeat
Both MT-binding Hsp90 proteins from tobacco and rice harbor
haracteristic features of cytoplasmic Hsp90 (Fig. 2A). This includes
he highly conserved N-terminal ATP-binding pocket that is
brane ghost extract (MTs). Protein profiles solubilized from membrane ghosts and
g protein identified by MALDI-TOF (arrowhead). Inset shows immunofluorescence

important for the activation of client proteins (Grenert et al., 1999;
Pearl and Prodromou, 2000) and is also a target of the inhibitors
GDA and radicicol (Neckers et al., 1999; Pearl and Prodromou,
2000; Prodromou et al., 1997; Sharma et al., 1998; Stebbins et al.,
1997). Further, the cytosolic Hsp90 proteins contain the conserved
putative casein-kinase II binding motif KEISDDE, the C-terminal
MEEVD motif mediating the binding of co-chaperones such as p60
(Krishna and Gloor, 2001; Meyer et al., 2003), and immunophilins
(Young et al., 2001), and ten conserved sequence blocks diagnostic
for cytosolic Hsp90 species (Krishna and Gloor, 2001). Hsp90s are
generally highly conserved and alignments of the two MT-binding
Hsp90 proteins with other cytosolic Hsp90 from Solanaceae, Ara-
bidopsis thaliana, Vitis vinifera and rice revealed about 90% identity
(data not shown). When a phylogeny was constructed over these
sequences based on a neighbor-joining algorithm (Fig. 2B), the two
MT-binding Hsp90 accessions clustered with type II-IV of cytoplas-
mic  Hsp90s following the classification of Krishna and Gloor (2001),
whereas lower similarity was  found for Hsp90 of type I. The main
differences among the Hsp90 proteins were located in two variable
stretches that are rich in glutamic-acid residues (the variable KE-
rich regions, Fig. 2A and C) and that are thought to mediate rapid
interactions with client proteins (Cadepond et al., 1994; Smith,
1993). Both regions contain a charge signature, where positive (K)
and negative (E, D) charges follow in several repeats, as shown for
the first region (Fig. 2C). Similar KE-containing-repeats have been
found to mediate MT-binding in the neural MAP1B (Noble et al.,
1989), and have been inferred to mediate the binding of tubulin
in the plant MAP  AtMAP18 (Wang et al., 2007) and in adenoma-
tous polyposis coli (Deka et al., 1998; Moseley et al., 2007). In these
two KE-rich regions, both MT-binding Hsp90 proteins share around
40% identity with AtMAP18 (data not shown), and their similarity
with AtMAP18 is higher than with type I Hsp90 proteins (Fig. 2D).
However, the prediction of the MT-binding region of Hsp90 MTs  is
currently based only on alignments and needs to be experimentally
verified using truncated proteins.

Purified recombinant Hsp90 MT  binds directly to polymerized
tubulin in vitro

To test whether NtHsp90 MT  can bind to MTs  per se, the pro-

tein was expressed recombinantly as a fusion with a His-tag in
Escherichia coli, strain BL21(DE3).RIL, using the pET28 vector. The
His-tag fusion protein was  purified on a Ni-NTA resin column and
subsequently analyzed in vitro for binding to MTs. After incubation
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Fig. 2. Microtubule-binding Hsp90s harbor a specific KE-rich repeat. (A) Both tobacco and rice microtubule-binding Hsp90s contain characteristic features described in other
cytosolic Hsp90s (for details, see Results): N-terminal ATP and geldanamycin (GDA) binding site (green), putative casein-kinase II (CKII) binding motif KEISDDE (yellow) and
C-terminal MEEVD motif mediating the binding of co-chaperones such as p60 (orange). Differences between the different Hsp90 proteins are mainly located in two variable
stretches that are rich in K and E amino acid residues (red). (B) A phylogeny constructed over cytosolic Hsp90 sequences shows the clustering of the two microtubule-binding
proteins  (NtHsp90 MT,  OsHsp90 MT,  red dots) with type II–IV cytoplasmic Hsp90 and not with the type I Hsp90. Sequences highlighted with green dots were further co-
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ligned  (see (C)). (C) The positive (K) and negative (E) charges in the two variable 

nd  co-aligned with the microtubule-binding motif of Arabidopsis MAP18. (D) In th
tMAP18 is higher than with type I Hsp90 proteins. (For interpretation of the refere

ith polymerized, taxol-stabilized bovine neurotubulin supple-
ented with BSA as a negative control of MT-binding activity,

roteins were co-sedimented through a sucrose cushion. Pelleted
Ts  (P), the sucrose cushion (C), and the supernatant (S) containing

on-polymerized tubulin heterodimers and unbound NtHsp90 MT
ere separated by SDS–PAGE and visualized by Coomassie Bril-

iant Blue (Fig. 3A). NtHsp90 MT  sedimented in the presence, but
ot in the absence of MTs  (Fig. 3A, P). In contrast, BSA was  exclu-
ively found in the soluble fractions (Fig. 3A and C and S), whether
Ts  were present or not. These data suggest that NtHsp90 MT

o-sediments with MTs. A band at 30 kDa apparent molecular
eight was observed in these samples, where Hsp90 MT  was  abun-
ant. MALDI analysis suggested that this band was  a product of
he recombinant protein partial degradation (data not shown). As
sp90 MT  binds to heterodimeric tubulin (see EPC-affinity chro-
atography), co-sedimentation with polymerized tubulin may  be
asked by the presence of higher amounts of unpolymerized tubu-

in. We  therefore repeated the experiment described in Fig. 3A after
 supplemental ultracentrifugation step to remove all of the poten-
ially unpolymerized tubulin. The polymerized tubulin from the
ellet was resuspended in polymerizing buffer prior the incubation
ith the recombinant NtHsp90 MT.  This variation yielded a signif-

cantly higher amount of NtHsp90 MT  co-sedimenting with MTs
Fig. 3B, P) when compared to the supernatant (Fig. 3B, S, compare

ith Fig. 3A), indicating that unpolymerized tubulin can bind to

ecombinant Hsp90 and mask co-sedimentation with MTs.
As ATP binds to Hsp90 and regulates binding of its client pro-

eins (Pearl and Prodromou, 2000), a potentially similar behavior
es following in several repeats are shown exemplarily for the first KE-rich region
 KE-rich regions, the similarity of both microtubule-binding Hsp90 proteins with

o color in this figure legend, the reader is referred to the web version of the article.)

for tobacco Hsp90 MT  was hypothesized. To test whether ATP pro-
motes the MT-binding activity of NtHsp90 MT,  a co-sedimentation
assay with the addition of ATP was  performed. However, the
presence of ATP had no effect on the MT-binding activity of
NtHsp90 MT  (data not shown). Further, we  performed the in vitro
co-sedimentation assay in the presence of GDA (Fig. 3C). Binding
to Hsp90 MT  ATP-binding domain, GDA did not prevent Hsp90 MT
binding to MTs, which is consistent with the previous result, where
ATP did not promote the MT-binding activity. The fact that GDA
did not interfere with MTs  was  also suggested in the MT  co-
sedimentation assay, where cytosolic extract from GFP-Hsp90 MT
overexpressing cells was  used (Supplemental Fig. S2J). We  conclude
that another domain, possibly the KE-rich regions, but not the ATP
binding domain of Hsp90 MT,  is responsible for direct MT-binding.

GFP-Hsp90 MT co-localizes with MTs  in vivo and in situ

To test whether Hsp90 MT  binds to MTs, tobacco BY-2 cell
lines overexpressing fusions between GFP and NtHsp90 MT  or
OsHsp90 MT  were established. The localization of the GFP fusions
of NtHsp90 MT  (Fig. 4 and Supplemental Fig. S3)  and OsHsp90 MT
(data not shown) were indistinguishable. As a negative control, a
line expressing free GFP was used (Fig. 4B). GFP-Hsp90 MT  was
found to be localized mainly in the cytoplasm. However, struc-

tures resembling microtubular arrays were observed as well. For
instance, the Hsp90 MT  signal was observed in an equatorial band
in cells preparing for mitosis (Supplemental Fig. S3A) reminiscent
of a PPB. In metaphase cells, the Hsp90 MT  signal was found in
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Fig. 3. Purified recombinant Hsp90 MT  binds to microtubules in vitro. (A) Purified recombinant protein NtHsp90 MT  was incubated with taxol-stabilized microtubules,
supplemented with BSA as a negative control and centrifuged through a sucrose cushion. The microtubule pellet (P), the sucrose cushion (C), and the supernatant (S)
containing tubulin heterodimers and unbound NtHsp90 MT  were separated by SDS–PAGE. NtHsp90 MT  sedimented in the pellet in the presence of microtubules (P), whereas
BSA  was exclusively found in the soluble fraction (C and S). (B) The same experiment as described in (A) with an additional centrifugation step of polymerized tubulin in
order  to remove an excess of unpolymerized tubulin (see Materials and methods for details). An amount of unpolymerized tubulin in the supernatant (S) was decreased.
At  the same time, more NtHsp90 MT  was found in the pellet (P) when co-sedimented with microtubules. The amount of NtHsp90 MT in the pellet was negligible in the
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bsence of microtubules. (C) GDA does not prevent MT-binding activity of Hsp90 M
icrotubules and GDA to test the inhibition of MT-binding activity. Experiments we
icrotubules (P) also in the presence of GDA (first lane). Thus, GDA does not preven

 spindle-like pattern (Supplemental Fig. S3B), and a double-ring
hat resembled a phragmoplast emerged in telophase cells (Fig. 4A,
upplemental Fig. S3C, and Supplemental movie S5).  Whereas free
FP was distributed uniformly in the cell center during telophase

Fig. 4B), the GFP-Hsp90 MT  revealed a characteristic interdigitated
tructure and was confined to a narrower zone along the ensuing
ell plate (Fig. 4A, Supplemental Fig. S3C, and Supplemental movie
5).

To test the presumed localization of Hsp90 MT to microtubular
tructures shown in in vivo observations, MTs  were immunostained

n both GFP-Hsp90 MT  expressing lines. GFP-Hsp90 MT  was found
o be localized in the cytoplasm and it clearly co-localized with MTs
n the phragmoplast (Fig. 4C and Supplemental Fig. S2C and S2I).
ess prominent but specific localization was observed in PPBs and
tro. Purified recombinant protein NtHsp90 MT was  incubated with taxol-stabilized
formed at 37 ◦C to prevent MT  depolymerization. NtHsp90 MT co-sedimented with
90 MT to bind MTs  in vitro.

spindles (Supplemental Fig. S2A, S2B, S2G, and S2H). In contrast,
free GFP did not co-localize with MTs  in the phragmoplast (Fig. 4D),
PPBs and spindles (Supplemental Fig. S2D and S2E). Again, no differ-
ences between NtHsp90 MT,  (Fig. 4C and Supplemental Fig. S2A–C)
and OsHsp90 MT  (Supplemental Fig. S2G–I) were detected.

We concluded that Hsp90 MT  associates with microtubular
structures during cell division, most prominently with the phrag-
moplast.

GDA affects events requiring MT plasticity
To probe for potential cellular functions of Hsp90–MT-binding,
the phenotype of the GFP-NtHsp90 MT  and the GFP-OsHsp90 MT
overexpressors was carefully analyzed. Viability, rates of cell
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Fig. 4. Localization of Hsp90 MT  on microtubules. (A) GFP-NtHsp90 MT  in stably expressing tobacco cell line observed under confocal laser scanning microscope. Hsp90 MT
was  found on microtubular structures of phragmoplast in telophase cells. (B) Free GFP expressing line, a telophase cell with a phragmoplast. GFP was not localized on
phragmoplast MTs. Scale bar 20 �m.  (C) GFP-NtHsp90 MT-expressing line (green channel) with immunostained MTs  (red channel). In telophase cells, GFP-NtHsp90 MT  co-
l unos
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ocalized with phragmoplast MTs. (D) GFP expressing line (green channel) with imm
y  GFP. Scale bar 15 �m.

ivision and cell elongation, and division synchrony (Maisch and
ick, 2007) were not significantly different from non-transformed
Y-2 cells or from cells overexpressing free GFP (data not shown).
he only difference we were able to trace was a mildly increased
esistance to antimicrotubular drugs such as oryzalin and EPC (data
ot shown), indicating a slightly decreased turnover of MTs. Hsp90

unction was pharmacologically inhibited by GDA, a highly specific
nd broadly used inhibitor of Hsp90 (Whitesell et al., 1994). GDA
inds to the ATP-binding pocket, preventing Hsp90 from perform-
ng its activity (Prodromou et al., 1997). The response of viability
n the two GFP-Hsp90 MT  lines using the line overexpressing free
FP and a non-transformed BY-2 (WT) as controls was  followed.
either 0.178 �M GDA nor a ten-fold increased concentration of
tained MTs  (red channel). Phragmoplast MTs  in telophase cells were not decorated

1.78 �M GDA induced any decrease in viability over a period of two
days (data not shown), indicating that these concentrations within
the effect-causing range (Queitsch et al., 2002) do not cause unspe-
cific toxicity. Importantly, mitotic activity was inhibited already
during the first 24 h of treatment (Fig. 5O). Within a broad range
of GDA concentrations tested, 178 nM GDA was found to inhibit
mitosis more severely in control cells, whereas the Hsp90 MT
overexpressor showed higher resistance. 1.78 �M GDA, however,
blocked mitosis in both of the tested cell lines. This result indi-

cated the importance of Hsp90 in the cell cycle progression and
also showed that the elevated concentration of Hsp90 in GFP-
NtHsp90 MT  overexpressing cell line induced greater resistance
of cells to GDA. In order to characterize the effect of GDA on cell
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Fig. 5. Events requiring microtubule plasticity are affected during specific Hsp90 inhibition by GDA. (A–J) Geldanamycin impairs the recovery of MTs  after cold treatment in
tobacco cells. MTs  immunostained in GFP-Hsp90 MT or GFP expressing cells are shown (A–J). After 1-h treatment with 0 ◦C in the presence of 1.78 �M GDA and subsequent
recovery at 26 ◦C for 5 min, both the GFP-Hsp90 MT  (E) and free GFP overexpressor (F) showed impaired MT recovery as compared to cells treated with cold in the absence
of  GDA ((A) for GFP-Hsp90 MT overexpressor, (B) for free GFP overexpressor). GFP-Hsp90 MT overexpressor (C) showed higher resistance to 0,178 �M GDA when compared
with  GFP overexpressor (D). 1-h treatment of GFP-Hsp90 MT  (I) and free GFP expressing cells (J) with 1.78 �M GDA did not cause changes in MT organization when compared
to  untreated GFP-Hsp90 MT (G) and free GFP (H). Scale bar 15 �m.  (K–M) Immunostained cortical MTs (red channel) in membrane ghosts isolated from GFP-Hsp90 MT
expressing lines (green channel). GFP-Hsp90 MT  (L) decorates cortical MTs (K) (arrows in (L) and (K)). Merge picture (M). Scale bar 30 �m.  (N) After the treatment with
0.178  �M GDA, more cells (y axis, in percent) with fully recovered MTs  were found in GFP-Hsp90 MT overexpressor when compared with GFP overexpressor. In 1.78 �M
GDA,  no fully recovered MTs  were found in both GFP-Hsp90 MT and GFP overexpressor. Error bars = SE, n = 6–19. (O) Mitotic activity was inhibited by GDA. 1.78 �M GDA
blocked  mitosis already within the first 24 h of treatment in both cell lines, whereas non-transformed BY-2 cell line was more sensitive to 100 nM GDA. Hsp90: GFP-Hsp90 MT
o
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verexpressing line. Error bars = SE, n = 6.

ycle progression, we synchronized BY-2 and GFP-Hsp90 MT  over-
xpressing cells (Supplemental Fig. S4).  These results indicated that
DA blocked the cell cycle progression in interphase, between the
1 and S/G2 phases. Further, the flow cytometry of isolated nuclei
using method described in Smetana et al., 2012) from treated and
ntreated cells was used to specify the phase in which GDA blocks
he cell cycle progression. Because the number of cells in the G1
hase increased over S and G2 phase after 24 h of GDA treatment
when compared to untreated controls, we  concluded that the cells
are blocked in G1 (Supplemental Fig. S4).

To probe for MT  plasticity in the interphasic cortical array,
the influence of GDA on the recovery of cortical MTs  after cold

shock was tested. Cold treatment efficiently eliminates cortical MTs
and some tubulin dimers are then sequestered into the nucleus
(Schwarzerova et al., 2006). Upon rewarming, a new cortical array
is reorganized from this sequestered tubulin pool within minutes.
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hen Hsp90 is required for microtubular plasticity, inhibition of
sp90 activity by GDA is expected to become manifested during

his microtubular recovery from cold shock.
In vivo, the localization of Hsp90 MT  was relatively cytosolic.

herefore, localization with cortical MTs  was tested by isolating
embrane ghosts from the GFP-Hsp90 MT  overexpressor lines and

ubsequent visualization of cortical MTs  by immunofluorescence.
s the inner content of the cell was washed out, the background
f cytoplasmic GFP-Hsp90 was reduced such that the observation
f the cortical layer became easier. In fact, the GFP signal reporting
sp90 MT  (Fig. 5L) decorating cortical MTs  (Fig. 5K) was observed
nd a merge of the two channels (Fig. 5M) confirmed the asso-
iation. Thus, Hsp90 MT  also binds to cortical MTs. The ability of
FP-Hsp90 MT  to interact with MTs  was also confirmed using an

n vitro co-sedimentation assay (Supplemental Fig. S2J). Our results
ndicated that the GFP tag did not interfere with MT-binding activ-
ty of the Hsp90 protein, because it was localized on MTs  in vivo
Fig. 4A) as well as on MTs  in immunostained membrane ghosts
Fig. 5K–M).

After this precondition of a potential function of Hsp90 MT  for
he plasticity of cortical MTs  was demonstrated, the effect of GDA
n microtubular recovery from cold-induced de-polymerization
n the GFP-NtHsp90 MT  overexpressor was tested using the line
verexpressing free GFP as a control (Fig. 5A–J). First we exam-
ned whether the GDA treatment (1.78 �M,  1 h, RT) per se affected
ortical MTs, but no differences between untreated cells (Fig. 5G
nd H) versus GDA-treated cells (Fig. 5I and J) were observed.
econd, the cells were kept at 0 ◦C for 1 h for MT  depolymeriza-
ion and then allowed to recover for 5 min  at 26 ◦C before fixation
nd immunostaining for MTs. The re-polymerization of MTs  was
learly impaired in the presence of GDA (Fig. 5C–F), whereas in the
bsence of GDA, MTs  re-established successfully (Fig. 5A and B).
ells overexpressing GFP-NtHsp90 MT,  however, showed greater
esistance to GDA (Fig. 5C). These cells re-polymerized MTs  faster in
he presence of 178 nM GDA when compared to GFP overexpressor
Fig. 5D), because significantly more cells showed fully polymer-
zed MTs  after the recovery period (Fig. 5N). This indicated that
he overexpression of Hsp90 MT  rendered MTs  less susceptible to
DA, probably due to greater amounts of functional Hsp90 assist-

ng in MT  re-polymerization in cells treated with 178 nM GDA. In
ccordance with this idea, a high concentration of GDA (1.78 �M)
revented MTs  recovery after cold shock in both GFP-NtHsp90 MT
Fig. 5E) and GFP overexpressing cells (Fig. 5F). Despite the impaired
ecovery within the first minutes in the presence of 1.78 �M GDA,
Ts  were fully re-polymerized after 1 h (data not shown) and the
DA treatment did not affect viability over the subsequent days

data not shown). Nevertheless, our results indicated that the inhi-
ition of Hsp90 using GDA affected early phases of rapid MTs
e-polymerization.

iscussion

In the last decades, Hsp90 has been shown to associate with MTs
n several studies. Similar to previous experiments (Freudenreich
nd Nick, 1998), plant Hsp90 was co-purified with both polymer-
zed MTs  and with soluble tubulin heterodimers in our study.
owever, since cytosolic extracts were used, these approaches
id not reveal whether the interaction of Hsp90 with tubu-

in is direct or mediated by other proteins. Similarly, evidence
ased on immunofluorescence co-localization of plant Hsp90
ith MTs  (Petrasek et al., 1998) cannot discriminate between

irect and indirect MT-binding of Hsp90. An additional problem
ith antibody-based approaches is highly probable cross-reactions
ith different members of the Hsp90 gene family. In the current
ork, we took advantage of the use of one specific plant Hsp90
siology 169 (2012) 1329– 1339 1337

associated with MTs  (termed as NtHsp90 MT and OsHsp90 MT)
fused to GFP. The association was clearly demonstrated for phrag-
moplast MTs  as well as for cortical MTs  in membrane ghosts.
Since the GFP-tagged protein also cannot discriminate between
direct and indirect MT-binding, we used the recombinant tobacco
Hsp90 MT  for the co-sedimentation with polymerized MTs in vitro
in the absence of other cytosolic proteins. This provides evidence
that the Hsp90 MT-MT  interaction is direct. Since the addition of
ATP did not cause any changes in the binding of Hsp90 MT to
MTs  in the in vitro co-sedimentation assay, the process is either
ATP-independent, as suggested previously (Jakob et al., 1995), or,
as proposed by Marcu et al. (2000),  the GTP from the solution is
utilized. Further, GDA did not prevent the Hsp90 MT  MT-binding
activity in vitro. Both of these results show that the ATP-binding
pocket is not the domain involved in the interaction between Hsp90
and MTs. The protein domain responsible for direct Hsp90–MTs
interaction remains to be characterized.

Studies of animal Hsp90 have been based on experiments using
cellular extracts and antibodies that did not discriminate between
different specific Hsp90s. The homologs of Hsp90 were observed
to associate with MTs  in cilia and cortex of Tetrahymena cells
(Williams and Nelsen, 1997). In human cells, Hsp90 was  recruited
preferentially on MTs  containing acetylated tubulin (Giustiniani
et al., 2009). As a part of heterocomplex with client proteins and
immunophilin, Hsp90 is linked to dynein, the motor protein for
retrograde movement along MTs  toward the nucleus (Galigniana
et al., 2004; Harrell et al., 2004; Pratt et al., 2004). Further, Hsp90
was reported to localize in Drosophila centrosomes (Lange et al.,
2000), and to be involved in the �-tubulin ring assembly (Glover,
2005). With respect to these multiple MT-targeted functions of ani-
mal  Hsp90, the Hsp90 interactions with plant MTs  reported in our
study are likely to be accompanied by additional functions as well.
Moreover, the association of plant Hsp90 MT with MTs  is transient,
of short duration and rather weak, which is indicated by the fact
that the Hsp90 MT  signal on cortical MTs  was  manifested in mem-
brane ghosts, but was  obscured in living cells. A similar short and
transient association of highly dynamic heterocomplexes medi-
ated by Hsp90 was  also detected in mammalian cells (Pratt et al.,
1999). Interestingly, the ratio between Hsp90 MT  co-sedimented
with MTs  and that remaining in the supernatant can be shifted in
favor of MT  co-sedimented recombinant protein, if unpolymerized
tubulin is removed from the reaction in an in vitro co-sedimentation
assay. Again, this indicates the ability of Hsp90 MT  to bind soluble
tubulin heterodimers as well, as also suggested by our EPC-affinity
assay. Indeed, Hsp90 interacts with tubulin dimers in animal cells
(Sanchez et al., 1988; Weis et al., 2010). This putative binding of the
GFP-Hsp90 MT  to tubulin heterodimers may hamper the observa-
tion of GFP-Hsp90 MT  in living cells. Nevertheless, it will be very
interesting to characterize functions of Hsp90 MT  bound to tubulin
dimers or to MTs.

We failed to observe any striking phenotype in lines that over-
expressed GFP-Hsp90 MT,  with the exception of a slight decrease
in turn-over of MTs  deduced from a small reduction in sensitivity
to the tubulin-sequestering drug oryzalin. Therefore, the specific
Hsp90 inhibitor GDA that binds to the ATP-binding pocket of Hsp90,
thus preventing the subsequent activation of Hsp90 client proteins
(Grenert et al., 1999; Prodromou et al., 1997), was  used to identify
MT-driven functions of Hsp90s. We  focused on events in which MTs
exhibit their plasticity, i.e. where the whole microtubular network
undergoes extensive remodeling. The re-constitution of cortical
MTs  after their cold-induced de-polymerization (Pokorna et al.,
2004; Schwarzerova et al., 2006) represents such a situation. Since

Hsp90 MT  in fusion with GFP was  found to decorate immunola-
beled cortical MTs  in membrane ghosts, recovery of cortical MTs
after cold treatment appeared to be a promising candidate. In
fact, the GDA-treated cells did not restore MTs  properly. At room
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emperature, the same concentration of GDA had no effect on MTs
n control cells, indicating that Hsp90 is not required for MT  orga-
ization per se,  but becomes limiting under conditions of rapid
e-modeling. The fact that GDA as a specific inhibitor of Hsp90
ffected MTs  re-organization and that Hsp90 MT  overexpressing
ells reconstituted MTs  in the presence of GDA faster than control
ells indicated that Hsp90 MT  was indeed required for the plasticity
f MTs. This conclusion is also supported by our finding that Hsp90
s concentrated on phragmoplast MTs, where high MT  growth and
ssembly is required. However, the molecular mechanism of this
eature remains to be elucidated. Our results indicated that GDA
oes not prevent Hsp90 MT  from direct binding to MTs  in vitro. The

nteraction of Hsp90 MT  with MTs  might therefore be modulated
y other client and interacting proteins (for review, see Wegele
t al., 2004), whose binding to Hsp90 MT  is affected by GDA bind-
ng to the ATP pocket. The search for these interaction factors will
e a primary goal in our future studies.

A similar role of Hsp90 in MT  plasticity has also been reported
or Drosophila,  where Hsp90 was reported as a core centroso-

al  component (Lange et al., 2000). Here, MTs  in interphase
ultured animal cells were not affected by GDA treatment. How-
ver, spindles of mitotic cells were found to be aberrant due to
bnormal centrosomes formed in treated cells (Lange et al., 2000).
alt-stripped Drosophila centrosomes failed to re-establish MT-
ucleating activity after GDA treatment (de Carcer et al., 2001).

t has also become clear that MT  nucleation requires additional
sp90-interacting centrosomal proteins in animal cells, such as
olo kinase in Drosophila (de Carcer, 2004; Glover, 2005) and Hsp90
s required to recruit Msps, a homolog of XMAP215/chTOG in
rosophila, and cyclin B to centrosome in Drosophila and human
ells (Basto et al., 2007). Our results indicate that Hsp90 MT  may
lso play an important role in MT-nucleation sites in acentrosomal
lant cells, where nucleation of MTs  seems to occur from dispersed
ites (Murata et al., 2005). It is also likely that in acentrosomal
ells, Hsp90 is acting in concert with other MT-nucleating proteins.
herefore, further studies on the role of Hsp90 in MT-nucleation in
centrosomal plant cells and further characterization of interacting
roteins might lead to better understanding of plant MT-nucleation
olecular mechanism. Our experiments with the Hsp90 inhibitor
DA suggested that Hsp90 also plays role in the cell cycle progres-
ion. In non-plant cells, downstream effects of Hsp90 inhibition
nclude also cell cycle arrest in various stages of the cell cycle, where

olecular mechanisms of these effects probably differ depending
n the cell type (Zajac et al., 2008). Although it is likely that the role
f Hsp90 in the regulation of the cell cycle is widespread in eukary-
tic cells, the exact molecular mechanism of the effect of Hsp90
nhibition on the mitosis inhibition in tobacco cells needs further
nvestigation. Our results suggest that BY-2 cells are blocked in the
1 phase. Therefore, GDA blocks the cell cycle progression before
itotic array assembly in tobacco cells. It remains to be established
hether the MT-binding function of Hsp90 and the cell cycle pro-

ression block are related or independent processes controlled by
sp90.

The involvement of Hsp90 MT  in MT  remodeling might also
ontribute to the role of Hsp90 as the morphogenetic capac-
tor described for A. thaliana (Queitsch et al., 2002). Since
e-orientations of cortical MTs  precede and control the axis of cell
xpansion via the orientation of cellulose synthesis (Paredez et al.,
006), Hsp90 MTs  are expected, under environmental constraints,
o act as limiting factors for plant morphogenesis. Therefore, the
ink between phenotypic capacity and Hsp90 MT  might be reveal-
ng.
Functional assignment is straightforward in cases where a
rotein performs a unique task, such as catalyzing a step in a
etabolic pathway. Proteins that are ubiquitous and interact with

 large number of partners are more difficult to analyze, because
siology 169 (2012) 1329– 1339

loss- and gain-of-function assays produce pleiotropic effects. This
often leads to the impression that these proteins do not perform
any specific function. However, it might be that these, at first sight
not very specific, proteins, are crucial for developmental and evolu-
tionary plasticity. By their multiple interactions, these proteins are
pacemakers for new interaction networks (Uhrig, 2006). In addi-
tion to their primary function, these proteins can fulfill several
“moonlighting” tasks that can evolve into a new main function in
a different functional context (Kurakin, 2005). Our central finding
that Hsp90 MT,  as a relatively ubiquitous protein, will exert specific
effects under conditions of environmental constraints (microtubu-
lar recovery from cold stress) would be consistent with its role as
phenotypic capacitor (Queitsch et al., 2002).
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Smetana O, Široký J, Houlné G, Opatrný Z, Chabouté ME.  Non-apoptotic programmed
cell death with paraptotic-like features in bleomycin-treated plant cells is sup-
pressed by inhibition of ATM/ATR pathways or NtE2F overexpression. J Exp Bot
2012;63:2631–44.

Smith DF. Dynamics of heat-shock protein 90-progesterone receptor binding and
the disactivation loop model for steroid receptor complexes. Mol  Endocrinol
1993;7:1418–29.

Sonobe S, Takahashi S. Association of microtubules with the plasma membrane of
tobacco BY-2 cells in vitro. Plant Cell Physiol 1994;35:451–60.

Stebbins CE, Russo AA, Schneider C, Rosen N, Hartl FU, Pavletich NP. Crystal structure
of  an Hsp90–geldanamycin complex: targeting of a protein chaperone by an
antitumor agent. Cell 1997;89:239–50.

Stoppin-Mellet V, Gaillard J, Timmers T, Neumann E, Conway J, Vantard M.  Arabidop-
sis  katanin binds microtubules using a multimeric microtubule-binding domain.
Plant Physiol Biochem 2007;45:867–77.

Takabatake R, Ando Y, Seo S, Katou S, Tsuda S, Ohashi Y, et al. MAP kinases function
downstream of HSP90 and upstream of mitochondria in TMV resistance gene
N-mediated hypersensitive cell death. Plant Cell Physiol 2007;48:498–510.

Takahashi A, Casais C, Ichimura K, Shirasu K. HSP90 interacts with RAR1 and SGT1
and is essential for RPS2-mediated disease resistance in Arabidopsis. Proc Natl
Acad Sci USA 2003;100:11777–82.

Tamura K, Dudley J, Nei M,  Kumar S. MEGA4: molecular evolutionary genetics anal-
ysis (MEGA) software version 4.0. Mol  Biol Evol 2007;24:1596–9.

Uhrig JF. Protein interaction networks in plants. Planta 2006;224:771–81.
Vantard M,  Schellenbaum P, Fellous A, Lambert AM. Characterization of maize

microtubule-associated proteins, one of which is immunologically related to
tau. Biochemistry 1991;30:9334–40.

Wang X, Zhu L, Liu BQ, Wang C, Jin LF, Zhao Q, et al. Arabidopsis MICROTUBULE-
ASSOCIATED PROTEIN18 functions in directional cell growth by destabilizing
cortical microtubules. Plant Cell 2007;19:877–89.

Wegele H, Muller L, Buchner J. Hsp70 and Hsp90 – a relay team for protein folding.
Rev Physiol Biochem Pharmacol 2004;151:1–44.

Weis F, Moullintraffort L, Heichette C, Chretien D, Garnier C. The 90-kDa heat
shock protein Hsp90 protects tubulin against thermal denaturation. J Biol Chem
2010;285:9525–34.

Whitesell L, Mimnaugh EG, Decosta B, Myers CE, Neckers LM. Inhibition of
heat-shock protein HSP90-PP60(V-SRC) heteroprotein complex formation by
benzoquinone ansamycins – essential role for stress proteins in oncogenic trans-
formation. Proc Natl Acad Sci USA 1994;91:8324–8.

Wiesler B, Wang QY, Nick P. The stability of cortical microtubules depends on their
orientation. Plant J 2002;32:1023–32.

Williams NE, Nelsen EM.  HSP70 and HSP90 homologs are associated with tubulin
in  hetero-oligomeric complexes, cilia and the cortex of Tetrahymena. J Cell Sci
1997;110:1665–72.

Young JC, Moarefi I, Hartl FU. Hsp90: a specialized but essential protein-folding tool.
J  Cell Biol 2001;154:267–73.

Zajac M, Moneo MV,  Carnero A, Benitez J, Martinez-Delgado B. Mitotic catastrophe

cell death induced by heat shock protein 90 inhibitor in BRCA1-deficient breast
cancer cell lines. Mol  Cancer Ther 2008;7:2358–66.

Zuckerkandl E, Pauling L. Evolutionary divergence and convergence in proteins. In:
Bryson V, Vogel HJ, editors. Evolving genes and proteins. New York: Academic
Press; 1965. p. 99–166.



 

165 
 

9.4 Příloha 4: publikace o toxicitě hlinitých iontů 
 



at SciVerse ScienceDirect

Plant Physiology and Biochemistry 60 (2012) 88e97
Contents lists available
Plant Physiology and Biochemistry

journal homepage: www.elsevier .com/locate/plaphy
Research article

Loss of membrane fluidity and endocytosis inhibition are involved in rapid
aluminum-induced root growth cessation in Arabidopsis thaliana

Jana Krtková a,1, Lenka Havelková a,1, Anna K�repelová b, Radovan Fi�ser c, Stanislav Vosolsob�e a,
Zuzana Novotná b, Jan Martinec d, Kate�rina Schwarzerová a,*

aDepartment of Experimental Plant Biology, Faculty of Science, Charles University in Prague, Vini�cná 5, Prague 2, Czech Republic
bDepartment of Biochemistry and Microbiology, Faculty of Food and Biochemical Technology, Institute of Chemical Technology Prague, Technická 5, Prague 6, Czech Republic
cDepartment of Genetics and Microbiology, Faculty of Science, Charles University in Prague, Vininá 5, Prague 2, Czech Republic
d Institute of Experimental Botany, Academy of Sciences of the Czech Republic, Rozvojová 263, Prague 6, Czech Republic
a r t i c l e i n f o

Article history:
Received 26 June 2012
Accepted 31 July 2012
Available online 9 August 2012

Keywords:
Aluminum toxicity
Arabidopsis thaliana
Cortical microtubules
Endocytosis
Plasma membrane fluidity
Root growth
Abbreviations: Al, aluminum; DMSO, dimethyl sul
tetraacetic acid; FM4-64, N-(3-triethylammoniumpr
phenyl)hexatrienyl)pyridinium dibromide; HEP
piperazineethanesulfonic acid; MES, 2-(N-morpholi
Murashige and Skoog; MTSB, microtubule-stabilizing
ered saline.
* Corresponding author. Tel.: þ420 221951692; fax

E-mail address: schwarze@natur.cuni.cz (K. Schwa
1 These authors contributed equally to this work.

0981-9428/$ e see front matter � 2012 Elsevier Mas
http://dx.doi.org/10.1016/j.plaphy.2012.07.030
a b s t r a c t

Aluminum (Al) toxicity is the main limiting factor in crop production on acid soils. The main symptom of
Al toxicity is a rapid inhibition of root growth, but the mechanism of root growth cessation remains
unclear. Here we examined the earliest changes in the plasma membrane and processes related to the
membrane in the Arabidopsis thaliana root tip cells of roots grown in a hydropony. Al suppressed root
growth within 2 min, inhibited endocytosis within 10 min of exposure and stabilized cortical microtu-
bules within the first 30 min. Spectrofluorometric measurements of the plasma membrane isolated from
Arabidopsis plants and labeled with the fluorescent probe laurdan showed that Al induced a reduction in
membrane fluidity. Application of the membrane fluidizer, benzyl alcohol, restored partially membrane
fluidity and also partially restored root growth during first 30 min of Al treatment. We concluded that
Al-induced loss of membrane fluidity and endocytosis inhibition occurred very early during Al toxicity in
plant roots and could be the earliest targets of Al treatment.

� 2012 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
1. Introduction

Aluminum (Al) toxicity limits crop production in areas with acid
soils worldwide. Al is bound to soil minerals in an insoluble form,
but is released in its toxic form when the pH of the soil solution
drops. Al is toxic for both plants and animals [1]. The first symptom
of Al toxicity in plants has long been known to be a rapid inhibition
of root growth [2e4], with the root tip being themost sensitive part
[5]. Long-term exposure to Al results in changes in root
morphology, such as root thickening, cracking, changes in the
composition of the cell wall, and eventually death of root cells
[6e8].
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son SAS. All rights reserved.
Although Al toxicity has been recognized as a limiting factor
for plant growth for several decades, the mechanism of the rapid
inhibition of root growth remains unclear. Al-induced changes in
roots and root cells begin within seconds or minutes of exposure,
suggesting that the affected cellular structure is a direct target of
Al. Indeed, Al enters Arabidopsis roots predominantly via meri-
stem and distal elongation zone with the highest rate occurring
within first 30 min of exposure [9]. Recently, the Al3þ transporter
was described in rice [10], which indicates that intracellular Al is
possibly involved in early toxic effects. Changes that become
detectable after hours or days of exposure, however, need to be
interpreted cautiously. They could be the result of long-term
direct interaction of Al with the given cellular structure, or
alternatively a consequence of previous damage of another
structure.

Al is known to influence numerous processes and structures in
plant cells, raising the possibility that it affects multiple targets.
The cell wall, the first barrier for Al entry into plant roots, binds
substantial amounts of Al, which impairs its plasticity and water
permeability [11e13]. The rapid response of root growth also
evokes the involvement of a signaling mechanism. Indeed, Al was
shown to inhibit components of phosphoinositide signaling
pathway [14e18] and to disrupt homeostasis of Ca2þ, an
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Fig. 1. Root growth cessation by Al. Growth was measured during the first 15 min for
roots in standard MS media (pH 5.8) and following perfusion with test media in 1%
sucrose. Perfusion with 1% sucrose alone, at either pH 4.0 or pH 5.8, caused rapid
increase in growth speed. Perfusion with 1% sucrose containing 50 mM AlCl3, pH 4.0,
substantially reduced the growth speed, whereas perfusion with 1% sucrose containing
100 mM AlCl3, pH halted growth almost completely within 2 min of application.
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important second messenger (for review see [19]). The role of the
cytoskeleton in Al toxicity has received much attention due to
its role in processes of cell elongation and cell shaping. Micro-
tubules in root cells were reorganized or disrupted upon Al
treatment [20e22], and actin cytoskeleton was influenced as well
[23e25].

Another main target is the plasmamembrane, which binds large
amounts of Al due to its negative charge [26], resulting in modifi-
cations inmembrane properties including disruption of the binding
and transmembrane transport of physiologically important ions
(reviewed in [27]). Indeed, disrupted function of ion channels and
aberrant ion transport through the membrane have been reported
repeatedly (for review see [28]). One of the earliest responses to Al
is an almost instantaneous depolarization of the plasmamembrane
[22,24,29]. Lipid peroxidation has also been described to accom-
pany Al toxicity in various plants such as maize and rice [30,31],
although this was not regarded as the immediate cause of growth
inhibition in pea roots [32]. The central role of plasmamembrane in
Al toxicity in biological systems is consistent with the observation
of substantial decrease in the fluidity of membranes reconstituted
in vitro from brain cells lipids [33,34]. Importantly, plasma
membrane is a barrier for the transport of Al ions into the sym-
plasm. The influx rate of Al ions is rather slow, nevertheless, small
amounts of toxic Al ions are allowed to enter the symplasm within
minutes [27]. Therefore, the understanding Al-induced changes of
the plasma membrane is essential also for studies of the Al trans-
port into the symplasm.

Rapid onset of Al-induced changes in the plasma membrane
could initiate some of the symptoms of Al toxicity through the
mechanism of signaling, which is closely related to plasma
membrane properties. Some components of phosphoinositide
signaling pathways have been shown to be affected by Al-induced
changes in membrane properties [35,36]. Signaling, in turn,
relates to the cytoskeleton. Phospholipase D, for example, is
a signaling molecule that is associated with microtubules [37,38].
Moreover, cortical microtubules and the actin cytoskeleton are
known to interact functionally and physically with the plasma
membrane [39e41]. It is therefore possible that some changes in
the organization of the cortical cytoskeleton could be the result of
altered cell walleplasma membraneecytoskeleton interaction
[42] rather than direct interaction of Al with cytoskeletal
components.

In this study, we focused on early symptoms of Al toxicity
related to the plasma membrane using hydroponic culture of
Arabidopsis thaliana. Using a unique system of root growth in vivo
observation under the microscope, we were able to detect as
early response as the root growth inhibition few minutes after Al
addition to the growth medium. We searched for processes in
root cells that were inhibited or disrupted within the scale of
minutes after Al treatment and we found out that endocytosis in
root cells was inhibited after 10 min and the cortical microtubule
cytoskeleton became stabilized against low pH-induced disrup-
tion during the first 30 min. Using in vitro root growth observa-
tion under the microscope we further showed that drugs
disrupting the vesicle trafficking led to root growth retardation,
whereas the drug taxol stabilizing microtubules did not influence
root growth processes during first 30 min. Further we showed
that Al rapidly reduced the fluidity of isolated plasma membrane.
The plasma membrane rigidization could be reversed by
membrane fluidizer, benzyl alcohol, and application of benzyl
alcohol to Al-treated roots restored partially the root growth.
These results are, to our knowledge, first that indicate that
membrane remodeling and membrane-related processes such as
the vesicle trafficking might be one of the earliest targets of Al
toxicity.
2. Results

2.1. Inhibition of root growth occurs within two minutes of
exposure to Al

Arabidopsis seedlings, grown for 3e4 days on standard MS
media on inclined agar plates, were transferred into miniature
growth chambers for hydroponic infiltration with test media and
for microscopic observation. In order to avoid potential interactions
of Al ions with components of MS growth media, we used
a minimal medium of 1% sucrose for Al experiments. The pH was
maintained at 4.0 in all experiments unless stated otherwise.

A typical growth curve for roots of Arabidopsis seedlings grown
for 15 min in standard MS medium (pH 5.8) in the hydroponic
cultivation system is shown in Fig. 1. A distinct increase in the root
elongation rate occurred following perfusion with 1% sucrose,
which was independent of the pH of medium. Perfusion with 1%
sucrose supplemented with aluminum caused dramatic inhibition
of root growth, which became noticeable already within two
minutes of application and was sustained over the 30 min of Al
treatment. The inhibition caused by 100 mMAlCl3 was stronger than
the effect of 50 mM AlCl3 that inhibited root growth to a lesser
degree (Fig. 1).

Since Al toxicity is known to be accompanied by depolarization
of the plasma membrane, we applied the voltage-sensitive fluo-
rescent probe DiSBAC2(3) [43] to evaluate this effect. Plasma
membrane depolarization occurred almost immediately after
perfusion with 100 mM AlCl3 (see Fig. S1), indicating that Arabi-
dopsis roots cultivated in our hydroponic system were suitable for
investigation of Al toxicity when compared with other methods of
cultivation.

2.2. Al increases plasma membrane rigidity, which contributes to
the inhibition of root growth

Microsomal membranes were prepared from Arabidopsis seed-
lings, and the plasma membrane fraction purified by sequential
two-phase partitioning according to [44]. Fluidity of the plasma
membrane was evaluated using spectrofluorometry of the
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fluorescence probe laurdan [45]. Generalized polarization spectra
showed that addition of AlCl3, pH 4.0, to the isolated plasma
membranes clearly increased membrane rigidity in a concentra-
tion-dependent manner when compared with low pH media only
(Fig. 2A). This Al-induced rigidization could be partially reversed by
applying the membrane fluidizer, benzyl alcohol (Fig. 2B).

In order to test if the increased plasma membrane rigidity could
explain the inhibition of root growth by Al, we evaluated the effect
of adding benzyl alcohol to the Al treatments. Fig. 2C shows that
roots increased their root growth rate to 200% relative to that in the
MS medium when grown in 1% sucrose of pH 4.0 or 5.8, indicating
that the root growth acceleration during first 30 min was not pH-
dependent. Addition of benzyl alcohol (10 mM final concentra-
tion) to 1% sucrose at pH 4.0 without Al for 30 min did not alter
significantly the growth rate, which reachedw200% relative to that
in the MS medium at pH 5.8. Supplementing the 1% sucrose
medium at pH 4.0 with either 50 mMAlCl3 or 100 mMAlCl3 reduced
the growth rates to w30% or w7%, respectively, relative to those in
the control MS medium at pH 5.8, in agreement with the Al-
induced growth inhibition obtained above (Fig. 1). Supplementing
the Al-containing media with benzyl alcohol partly restored the
Fig. 2. Al-induced membrane rigidization is involved in the inhibition of root growth. (A, B)
the fluorescent probe laurdan. Membranes were washed in acetate buffer (37 mM sodium
spectrum was recorded (control). Subsequently, AlCl3, benzyl alcohol (BA), or a combination
the excitation spectra were recorded again. For each sample two excitation spectra were rec
Generalized polarization was calculated for each point of the excitation spectrum (see Mater
first 30 min of treatment with 1% sucrose of pH 4.0 and 5.8, and 1% sucrose supplemented w
unless stated otherwise. Slopes of growth curves were calculated for each root, with the slop
medium. Error bars ¼ SE, n ¼ 10.
growth rates to w60% and w30% relative to 50 and 100 mM AlCl3
treatments, respectively (Fig. 2C).

2.3. Endocytosis in epidemal root cells is inhibited within 10 min of
exposure to Al

Fluorescent probe FM4-64 was used for in vivo observation of
endocytic vesicles formation [46]. In control roots labeled with
4 mM FM4-64, the probe incorporated into the plasma membranes
of epidermal root cells and gave an intense fluorescence, and the
probe was internalized by means of brightly fluorescing endocy-
totic vesicles (Fig. 3A). However, immediately after perfusion with
a labeling medium supplemented with 100 mM AlCl3, the fluores-
cence in the plasma membranes at the cell periphery became
quenched although fluorescence of endosomes in the cytoplasm
appeared to persist (Fig. 3B).

The quenching may be the result of Al-induced changes in the
plasma membranes, or alternatively Al may interact directly with
the probe and thereby affect its fluorescence properties. In order to
avoid the second possibility, we first pre-treated the roots with
a medium containing 100 mM AlCl3. After this, aluminum was
Spectrofluorometric analysis of isolated Arabidopsis thaliana plasma membranes using
acetate, pH 4.5), labeled with laurdan (see Materials and methods) and the excitation
of both was added from stock solutions to achieve the desired final concentration, and
orded in the range 320e410 nm with different emission wavelengths 430 and 480 nm.
ials and methods for details). (C) The rate of root growth of Arabidopsis thaliana during
ith AlCl3 and benzyl alcohol at specified concentrations. The pH of the mediumwas 4.0
e in the test medium expressed as a percentage of the slope of the same root in the MS



Fig. 3. In vivo observation of fluorescence probe FM4-64 in Arabidopsis root tip cells reveals inhibition of endocytosis within 10 min of exposure to Al. (A, B) FM4-64 quenching in
plasma membrane in the presence of Al. (A) A single confocal section through the epidermal cell layer of a root tip treated with 4 mM FM4-64 in 1% sucrose at pH 4.0 for 20 min.
Brightly stained plasma membranes and incorporated endosomal vesicles are visible (inset in A). (B) The same root immediately after perfusion with 4 mM FM4-64 in 1% sucrose
supplemented with 100 mM AlCl3, pH 4.0. Al treatment markedly reduced FM4-64 fluorescence in the plasma membranes, although the fluorescence in the endosomes (inset in B)
remained unaffected. (CeF) Inhibition of endocytosis by Al. For controls, the roots were pre-incubated with 1% sucrose at pH 4.0 for 30 min, followed by perfusion with 1% sucrose
supplemented with 4 mM FM4-64 (pH 5.8) for 10 min (C). For Al treatments, the roots were pre-incubated with 1% sucrose, pH 4.0, supplemented with 100 mM AlCl3 either for 5 min
(D), 10 min (E), or 20 min (F), followed by perfusion with 4 mM FM4-64 in 1% sucrose (pH 5.8) without Al. Images are single confocal sections through the epidermal cell layer of the
root tip. Arrowheads indicate endocytotic vesicles in the cytoplasm. Scale bars ¼ 20 mm.
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washed and the roots were incubated with 4 mM FM4-64 for 10-
min and observed under the confocal microscope. A short pre-
treatment (5 min) with Al did not inhibit noticeably the internali-
zation of FM4-64 into endosomes (Fig. 3D). A 10-min pre-treatment
with Al, however, partially inhibited the endocytotic processes
(Fig. 3E) and 20-min treatment resulted in complete endocytosis
inhibition and no endosomes were seen (Fig. 3F). The pre-
treatment with medium of low pH of 4.0 did not by itself affect
the endocytotic processes (Fig. 3C). Since the FM4-64 convincingly
incorporated into the plasmamembranes, we concluded that the Al
pre-treatment for the minimum of 10 min induced changes in the
plasma membrane, which persisted even after the Al removal from
the medium, and prevented the internalization of the probe by
endosomes.

2.4. Al stabilizes cortical microtubules against low pH-induced
disorganization

Immunofluorescence visualization of the microtubule cyto-
skeleton using anti-a-tubulin antibody and confocal microscopy
showed that microtubules in lateral root-cap cells of the root tip in
the control MS medium at pH 5.8 formed typical, transversely
oriented parallel arrays (Fig. 4A). Perfusion with MS medium at pH
4.0 for 30 min resulted in substantial randomization and depoly-
merization of microtubules (Fig. 4B) whereas perfusion with 1%
sucrose at pH 5.8 had no effect (Fig. 4C), suggesting low pH rather
than medium composition is responsible for disruption of the
microtubule array. Indeed, perfusion with 1% sucrose at pH 4.0
resulted in substantial disorganization of the array within 30 min
(Fig. 4D) followed by almost complete disorganization or loss of
microtubules within 1 h (Fig. 4E). In contrast, most of the micro-
tubules remained in ordered transverse orientation in the presence
of 100 mM AlCl3 at pH 4.0 for 30 min (Fig. 4F). Transverse order was
maintained beyond 30 min, although some diffuse fluorescence,
indicative of microtubule depolymerization, began to appear
throughout the cytoplasm after 1 h incubation and fewer micro-
tubules in thinner bundles remained (Fig. 4G). Almost complete
microtubule depolymerization together with diffuse cytoplasmic
fluorescence were seen after 6 h incubation (Fig. 4H). Clearly, Al
stabilizes cortical microtubules in the lateral root-cap cells against
low pH-induced randomization during the first 30 min of exposure,
although gradual disintegration of microtubules occurs subse-
quently during prolonged exposure. This effect was observed also
in epidermal cells of the root tip (data not shown).

2.5. Inhibition of microtubule dynamics does not influence the root
growth of A. thaliana within 30 min of treatment

Al induced root growth inhibition within 2 min in our experi-
ments, which suggested that a fast process or processes needed for
root growth were immediately affected by Al. We further observed
that Al clearly stabilized microtubules and inhibited endocytosis
within first 30 min of treatment of Arabidopsis roots. Could changes
in the microtubule network and the inhibition of endocytosis be
involved in such a rapid root growth inhibition? To answer this
question, we next determined the impact of microtubules stabili-
zation and the vesicle trafficking inhibition on the root growth
within first 30 min. An inhibitor of microtubule dynamics (taxol)
and an inhibitor of vesicle trafficking (brefeldin A) were used. Our
results showed that the stabilization of microtubules with 40 mM
taxol had no effect on root growth rate during first 30 min (Fig. 5A).
Roots increased their growth rate tow200%when perfusedwith 1%
sucrose, pH¼ 5.8 with the addition of taxol, which was comparable
to respective controls (see Fig. 2C for comparison). Consistently
with this, the root growth rate in the medium supplemented with
taxol always showed control-like near-linear course (Fig. 5B).
Treatment with 50 mM brefeldin A, however, led to the root growth
retardation when compared to control (Fig. 5A; compare to 1%



Fig. 4. Al-treated root cells display transverse microtubules during first 30 min. Indirect immunofluorescence visualization of microtubules lateral root cap cells of Arabidopsis
thaliana seedlings using anti-a-tubulin antibody and confocal microscopy. Images are optical sections through the cortical region of the cells. Roots treated with MS medium, pH 5.8
(A), and pH 4.0 (B), 1% sucrose, pH 5.8 (C), 1% sucrose, pH 4.0 (D) for 30 min, 1% sucrose, pH 4.0 for 1 h (E), 1% sucrose supplemented with 100 mM AlCl3, pH 4.0 for 30 min (F), 1 h (G),
and 6 h (H). Scale bars ¼ 20 mm.
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sucrose, pH ¼ 5.8 in Fig. 2C). Each root grown in the test medium
with brefeldin A displayed a clear tendency of gradual growth
retardation with heavily retarded growth at the end of the studied
period of 30 min (Fig. 5C).
Fig. 5. Inhibition of vesicle trafficking, but not microtubule stabilization, results in root grow
first 30 min of treatment with 1% sucrose supplemented with 40 mM taxol or 50 mM brefeldin
in the test medium expressed as a percentage of the slope of the same root in the MS medium
brefeldin A suppressed the root growth during first 30 min of the treatment. Error bars ¼ S
50 mM brefeldin A (C). Growth was measured during the first 15 min for roots in standard M
roots showed near linear course of the growth rate, (B), whereas brefeldin A-treated roots
Since vesicle trafficking inhibition by brefeldin A resulted in root
growth retardation within 30 min, we concluded that processes of
vesicle transport, which include endocytosis as well, are necessary
for rapid root growth in 1% sucrose during first 30 min. On the
th retardation within 30 min. (A) The rate of root growth of Arabidopsis thaliana during
A (BFA), pH ¼ 5.8. Slopes of growth curves were calculated for each root, with the slope
. Whereas taxol treatment did not affect root growth that was comparable to controls,

E, n ¼ 6. (B, C). Growth curves of representative roots treated with 40 mM taxol (B) or
S media (pH 5.8) and following perfusion with test media in 1% sucrose. Taxol-treated
displayed gradual growth retardation during the test period of 30 min (C).
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contrary, our experiments showed that the inhibition of microtu-
bule dynamics does not influence the root growth rate during first
30 min of the treatment.

3. Discussion

3.1. Al rapidly inhibits Arabidopsis root growth and induces
depolarization in root tip cells

Although Al toxicity has been studied for many years, the
immediate cause of Al-induced root growth inhibition is not
known. Using Arabidopsis seedlings and a miniature hydroponic
cultivation system, we examined the earliest changes in plasma
membrane fluidity, endocytosis, and organization of the cortical
microtubule cytoskeleton in the root tip. The hydroponic cultiva-
tion enabled us to change quickly the growth medium without
inducing mechanical stress in the roots, it ensured rapid and
uniform access of test solutions to the roots, and it facilitated
immediate observation of the roots under a microscope. For short-
term treatments (minutes), the solution of 1% sucrose was used in
order to avoid possible interactions of Al ions with components of
the growth media. Under the test conditions, the concentration of
positively charged Al forms in the medium was >80 mM and
>40 mM for 100 mM and 50 mM AlCl3, respectively.

Inhibition of root growth and depolarization of the plasma
membrane represent two of the earliest phenomena of Al toxicity
described in roots of various plant species [34,47]. In our hydro-
ponic cultivation system, a dramatic inhibition of root growth
became apparent during the first two minutes of exposure to
100 mM AlCl3, which is, to our knowledge, the fastest growth
response to Al reported so far. Membrane depolarization, detected
by increased fluorescence of the transmembrane potential fluo-
rescence probe DiSBAC2(3), was likewise detectable during the first
few minutes of treatment (see Fig. S1). The fluorescence probe for
Al-induced membrane depolarization was first used by Sivaguru
et al. [48] who detected extensive depolarization of plasma
membrane after 60min of Al treatment in suspension tobacco cells.
Our measurements with DiSBAC2(3) showed almost immediate
depolarization of plasmamembrane in root tip epidermal cells of A.
thaliana, which corresponds to fast changes of plasma membrane
observed in root cells in response to Al [22,24]. Therefore, the
effects of Al observed in our experimental model are in good
accordance with the effects described in other plant species and
experimental conditions.

The dramatic inhibition of root growth by Al was in sharp
contrast with the acceleration of growth in the minimal medium of
1% sucrose without Al, which produced almost 200% increase in
growth rate relative to that in MS medium. The acceleration of
growth could be the result of the sudden change of replacing the
MSmediumwith the osmotically less active minimal medium of 1%
sucrose, leading to turgor pressure-driven acceleration in cell
expansion. After 24 h of cultivation, plants cultivated in 1% sucrose
showed reduced root length relative to that in MS medium (see
Fig. S2), consistent with the observation that the acceleration of
growth was transient. Nevertheless, considering the initial accel-
eration of growth, the Al-induced inhibition was remarkably
effective.

3.2. Al-induced membrane rigidization contributes to the inhibition
of root growth

Al was reported to increase membrane rigidity of membranes
reconstituted in vitro from synthetic lipids or lipids isolated from
brain tissues [33]. Similarly, our spectrofluorometric measurements
showed that Al increased the rigidity of A. thaliana plasma
membranes in vitro, which is consistent with the above report.
During in vitro spectrofluorometric measurements, the membrane
fluidity decrease occurred immediately after Al addition. The effect
of Al on membrane fluidity is immediate also in vivo, because the
addition of benzyl alcohol, which alleviates the rigidization effect of
Al, resulted in immediate root growth reconstitution (Fig. 2C).
These results demonstrated that Al-inducedmembrane rigidization
contributes substantially to the rapid cessation of root growth
during Al stress. The ameliorating effect of benzyl alcohol occurring
in roots treated with all concentrations of Al used in our study
clearly indicates that Al concentrations used were physiologically
acceptable and pertinent for this type of study.

Since the application of benzyl alcohol only partially restored
root growth, membrane rigidization was probably not the only
cause of root growth inhibition. Indeed, the ameliorating effect of
benzyl alcohol was absent during prolonged cultivation of roots in
Al-containing medium (see Fig. S2). This can be explained by the
fact that the effect of Al on plasma membrane fluidity could trigger
some other effects during early phases of Al stress. For instance,
oxidative stress was reported to occur early during Al exposure in
root cells. As demonstrated by Kaneko et al. [49] and Verstraeten
and Oteiza [34], Al-induced packing of lipids in the membranes is
a contributing factor in the enhancement and propagation of lipid
peroxidation. Oxidative stress response observed in plant cells thus
may be the result of increased membrane rigidity induced by Al.

Reduced membrane fluidity may also directly influence phos-
phoinositide metabolism in the plasma membrane. For example,
PIP2 hydrolysis and PI-PLC activity in in vitro reconstituted lipo-
somes were inhibited due to the Al-induced loss of membrane
fluidity [36]. Therefore, we suggest that the plasma membrane
rigidization probably lies at the beginning of the cascade of events
that occur during Al stress in root cells. Considering the biological
importance of the plasma membrane, we hypothesize that the
effect of Al on its properties could underlie Al toxicity in eukaryotes
in general.

3.3. Endocytosis is inhibited within 10 min of Al stress

In order to search for another early effect of Al-treatment that
could be responsible, together with the loss of membrane fluidity,
for rapid root growth inhibition, we studied the process of endo-
cytosis in epidermal cells of the root tip using the fluorescent
marker FM4-64 [50]. Pre-treatment with 100 mM Al for 10 min was
sufficient to induce changes at the plasma membrane that resulted
in the inhibition of endosomes formation even after the Al washout.
Al-induced inhibition of FM4-64 internalization by endosomes in
Arabidopsis root cells was previously reported by Illes et al. [51] as
an absence of brefeldin A-induced, fused endosomal compartments
following a 90-min treatment with Al. In root meristematic cells of
Al-sensitive variety of maize, however, the formation of brefeldin A
compartments was blocked within 30 min of Al treatment [25].
Together with our experiments, the results suggest that Al-induced
blockade of endocytosis is a fast process depending on plant
material sensitivity and experimental conditions of Al toxicity.

In order to answer a question if endocytosis could be respon-
sible for quick root growth inhibition within minutes, we used the
drug brefeldin A that interferes with the vesicle trafficking to study
its early effect on root growth. Brefeldin A inhibits anterograde
transport from endoplasmic reticulum to Golgi apparatus and
induces internalization of rapidly recycling plasma membrane
proteins and their accumulation in brefeldin A-induced compart-
ments, thus inhibiting also endocytic recycling of plasma
membrane proteins [52,53]. Our experiments using 50 mM bre-
feldin A showed that the inhibition of vesicle transport in root cells
resulted in root growth retardation during first 30 min of the
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treatment. Root growth cessation was gradual with distinct retar-
dation at the end of 30 min (a typical growth rate curve is shown in
Fig. 5C). This suggests that active processes of vesicle trafficking
were necessary for root growth. It is important to mention that
brefeldin A is a general inhibitor of vesicle trafficking, whereas our
experiments showed that endocytotic pathway is affected by Al and
other pathways were not investigated. Nevertheless, our results
clearly indicated that vesicle trafficking might be one of the
primary targets of Al stress that could contribute to Al-induced root
growth inhibition during first 30 min.

3.4. Al stabilizes microtubules against low pH-induced disruption

Cortical microtubules are cytoskeletal structures found under
the plasma membrane. The tight interaction of cortical microtu-
bules with the plasma membrane is necessary for the control of the
cell wall remodeling in growing cells [54]. As dynamic structures,
microtubules can quickly response to extracellular factors and thus
mediate a fast growth response. Several studies have reported
reorganization, disorganization, or stabilization of microtubules
during Al treatment in various plant cells and tissues
[7,20,22,24,55]. This variation can be attributed to several factors
including tissue-specificity, species-specificity, physiological
maturity of the tissue, and the severity and duration of the Al
treatment. For example, Sivaguru et al. [24] reported that 90 mM Al
treatment disrupted microtubules in cells of the distal part of the
transition zone in maize roots, while no changes in microtubular
organization were observed in cells of elongating zone after 1 h. In
Arabidopsis roots treated with 100 mM Al, Shen et al. [56] did not
observe substantial changes in cortical microtubules after 2 h of
incubation. In our experiments, the treatment with 100 mM Al
clearly stabilized cortical microtubules in lateral root cap cells or
epidermal cells in the root tip during the first 30 min of exposure
against low pH-induced randomization. The randomization or
depolymerization of microtubules in response to low pH was
described in Nitella internodes [57] and lettuce roots [58]. In the
latter study, low pH-induced randomization of microtubules
induced the formation of root hairs [58], presumably because the
microtubule reorganization is needed for root hair initiation [59].
The reorganization of microtubules induced by low pH can be
therefore considered as a physiological reaction, whichwas blocked
by Al in our experiments. The Al-induced initial stabilization of
microtubules in our experiments was followed by gradual disor-
ganization and depolymerization over the period of 6 h, after which
only few microtubules remained.

A question arose if fast changes in cortical microtubule arrays
induced by Al can be associated with the fast root growth inhibition
by Al. Our further experiments suggested that it was not the case.
First, the randomization and depolymerization of microtubules
occurred at low pH irrespective of the type of the medium, whereas
acceleration of root growth occurred only in the minimal medium
of 1% sucrose in our experiments. Therefore, the cell expansionwas
uncoupled from the organization of the cortical microtubule array
in this case and transversally oriented cortical microtubules were
not required for rapid root growth. Similar phenomenon was sug-
gested also by Sainsbury et al. [41] and Sugimoto et al. [60]. Second,
in order to study a possible involvement of microtubule stabiliza-
tion in the root growth inhibition, we exposed roots to 40 mM taxol.
We observed that during first 30 min of the treatment, no retar-
dation of the growth occurred and the root growth rate increased to
nearly 200%, suggesting that root growth processes were uncou-
pled from the organization of microtubule arrays also in this case.

Al-induced destabilization of microtubules later during Al stress
could play an important role during prolonged Al stress (hours to
days of exposure). Similarly to oryzalin-induced destabilization of
microtubules that resulted in changes of root morphology [61], the
loss of microtubules during prolonged exposure to Al could be
related to changes in root morphology observed in long-term
experiments with Al toxicity. However, our experiments sug-
gested that neither the loss of microtubules observed in roots
grown in the medium with low pH, nor microtubule stabilization
with 40 mM taxol at pH 5.8 had an immediate effect on the root
growth rate during first 30 min of exposure. Under both conditions,
roots exhibited increased root growth comparable to control
medium of 1% sucrose, pH 5.8. Therefore we concluded that Al
induced early changes in cortical microtubules in Arabidopsis root
cells, but that this effect was probably not responsible for root
growth inhibition during first 30 min of Al treatment. The potential
significance of microtubule polymer status in relation to phos-
pholipase D signaling and its role in vesicular transport [61]
remains to be established.

3.5. Multiple target sites of Al in plant cells

Using themethod of precise timing of the root tip treatment and
the root growth rate measurements we showed that the loss of
plasma membrane fluidity and endocytosis inhibition were
involved in quick root growth inhibition under Al stress. The rela-
tionship between Al-induced membrane fluidity changes and
endocytosis remains to be tested, however, our results support the
hypothesis that Al may interfere with target multiple processes and
sites in plant cells that may be responsible for quick inhibition of
the root growth. For example, it is clear that Al targets apoplastic
structures as well (for review see [27]), where pectins were shown
to bind substantial portion of Al [62] and their Al-induced redis-
tribution coincided with root growth inhibition in maize [63]. More
research is needed to identify all factors contributing to root growth
inhibition under Al stress.

3.6. Conclusion

In conclusion, we have shown that Al induced loss of fluidity of
the plasma membrane, the inhibition of endocytosis in the
epidermal cells, and induced changes in microtubular organization
in the lateral root cap cells and epidermal cells of the Arabidopsis
root tip within the scale of minutes. We further showed that the
loss of plasma membrane fluidity was involved in quick root
growth inhibition within 30 min and we propose that the plasma
membrane and membrane e related processes such as vesicle
trafficking are early targets of Al toxicity in root cells.

4. Materials and methods

4.1. Hydroponic cultivation of Arabidopsis seedlings

A. thaliana Col-0 seeds were surface-sterilized, stratified in
sterile distilled water at 4 �C for 3 days, sown on an inclined agar
growth medium of half MS (2.2 g l�1 of MurashigeeSkoog [MS]
salts, 5 mg/l of thiamine, 0.5 mg l�1 of nicotinic acid, 50 mg l�1 of
inositol, 0.5 g l�1 of pyridoxine, 500 mg l�1 of MES, 10 g l�1 of
sucrose and 16 g l�1 of agar, pH¼ 5.8), and cultivated at 25 �C under
16-h day length for 3e4 days. For microscopic observations, seed-
lings were transferred into miniature growth chambers (‘mini-
chambers’) assembled under sterile conditions using a microscope
slide and a coverslip separated by two strips of folded parafilm,
making sufficient space for root growth [64]. The mini-chambers
with seedlings were placed in a vertical position into a glass
container with liquid growth medium as above but without the
addition of agar, and the seedlings maintained for one day under
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the same conditions as above to allow resumption of normal root
growth.

4.2. Treatment with Al

For Al treatments, a stock solution of 1 mM AlCl3 in distilled H2O
was used to prepare the final concentrations and pH was adjusted
to 4.0e4.5. To avoid possible interactions of Al ions with
components of the growth media, we routinely employed a test
medium 1% sucrose with pH adjusted to 4.0e4.5. Under these
conditions almost all Al in the solution is expected to be present in
the monomeric form [65]. Concentrations of positively charged
forms of Al in the test mediumwere measured using the separation
on the catex as described by Navrátil [66]. According to repeated
measurements the concentration of positively charged Al forms
was >80 mM for solutions prepared as 100 mM and >40 mM for
solutions prepared as 50 mM.

4.3. Root growth measurement

Mini-chambers with Arabidopsis seedlings were placed in
Olympus Provis AX 70 microscope (Olympus Optical Co., Ltd.,
Japan) and perfused with fresh growth medium. The growing root
tip was then scanned for 15 min at 1-min intervals using the image
acquisition analysis software NIS Elements (Laboratory Imaging
Prague, Czech Republic). Seedlings were then perfusedwith the test
solution and the growth of root tips recorded again at 1-min
intervals for a total of 30 min. Test solutions containing inhibitors
were prepared from stock solutions of 10 mM taxol (Paclitaxel; MP
Biomedicals, Irvine, California, USA) in DMSO, or 20 mM BFA
(Sigma) in ethanol by adding appropriate volumes directly to test
media to obtain the required final concentrations.

The data for increase in root length obtained by the NIS
Elements were plotted in a graph (Fig. 1), and the slopes of growth
curves under control (MS) medium and test (Al) conditions were
separately calculated. For each root, the slope obtained with test
medium was expressed as a percentage of the slope in the control
medium, taking the control slope as 100% (Fig. 3C).

4.4. Monitoring of endocytosis

Endocytosis in root cells was monitored using the fluorescence
probe FM4-64 (N-(3-triethylammoniumpropyl)-4-(6-(4-(dieth-
ylamino)phenyl)hexatrienyl)pyridinium dibromide; Invitrogen,
Life Technologies). A stock solution of 10 mM FM4-64 in DMSOwas
diluted in the test medium to 4 mM final concentration. Roots of
seedlings in themini-chamber were perfused with the test solution
and incubated for specified times. Subsequently, the test solution
was replaced by perfusion with 1% sucrose (pH 5.8) supplemented
with 4 mM FM4-64, incubated for 10 min, and root tip epidermal
cells were observed with a laser scanning microscope (Leica TCS
SP2) at 514 nm excitation, 650e750 nm emission, and a 63x Pla-
nApo NA 1.2 water immersion objective lens.

4.5. Immunostaining of microtubules

Arabidopsis seedlings grown in a modified sterile hydroponic
cultivation system were used. A large coverslip was laid on a
microscopic slide and secured together with two threads. 2% (w/v)
agar solution in distilled water was pipetted along the longer edge
of the coverslip and surface-sterilized WT seeds were sown onto
the agar edge. Microscopic slides were placed vertically into a glass
cultivation box, liquid MS medium was poured into the cultivation
box up to the level of the agar edge with seeds, and cultivated for
4e5 days under the same conditions as described above. For Al
exposure, microscopic slides with seedlings were placed in a new
cultivation box so that the roots were immersed in the liquid test
medium, and incubated for specified times.

Treated seedlings were processed for immunofluorescence
localization of microtubules using a modified method described in
[60]. The seedlings were fixed with 4% paraformaldehyde in MTSB
buffer (50 mM PIPES, 5 mM EGTA, 5 mMMgSO4$2H2O; 0.1% Triton-
X100, pH 7.0) under low pressure (400e500 kPa) for 2.5 h. Seed-
lings were washed with MTSB (3� 10 min) and digested for 20 min
with 0.05% pectolyase Y-23 (Kyowa Chemical Products Co., Ltd,
Osaka, Japan) in MTSB containing 0.4 M mannitol and protease
inhibitors (0.3 mM PMSF, 10 mM Leupeptin, and 1.25 mM Pepstatin).
After washing with MTSB (3 � 10 min), the seedlings were incu-
bated in methanol at �20 �C for 15 min and rehydrated for 10 min
with PBS (NaCl 8 g l�1; KCl 0.2 g l�1; KH2PO4 0.158 g l�1; NaH-
PO4$12H2O 2.31 g l�1). After pre-incubation with 2% bovine serum
albumin in PBS for 30 min, the preparations were incubated over-
night at 4 �C with monoclonal mouse anti-a-tubulin DM1a
(SigmaeAldrich, St Louis, Mo, USA) diluted 1:1000 in PBS.
Following further washing with PBS (3 � 5 minutes), the prepara-
tions were incubated with TRITC-conjugated anti-mouse antibody
diluted 1:300 in PBS for 3 h at 37 �C. Finally, the seedlings were
washed with PBS (5 � 5 minutes) and embedded in 50% glycerol
in PBS.

4.6. Purification of plasma membranes

Microsomal fractions were isolated from 14-day-old A. thaliana
seedlings by two-phase partitioning using an aqueous
dextranepolyethylene glycol system [44]. The plant material was
suspended at the ratio of 1:3 (w/v) in homogenization buffer
(50 mM HEPESeNaOH, pH 7.5, 0.4 M sucrose, 0.1 M KCl., 0.1 M
MgCl2) supplemented with protease inhibitors (0.23 mM PMSF,
0.83 mM benzamidine, 0.7 mM pepstatin, 1.1 mM leupeptin, and
77 nM aprotinin), and homogenized by ultrasonication (4 �C,
6 � 40 s). The homogenate was pre-centrifuged at 10 000 g for
10min, themicrosomalmembranes then pelleted by centrifugation
at 100 000 g for 1 h, and the pellets re-suspended in 5 mM
potassium phosphate buffer, pH 7.8. About 13 ml of microsomal
fraction were obtained from 100 g of fresh tissue, and further
processed for plasma membrane purification.

Aqueous two-phase system was formed using Dextran (Fluka)
and polyethylene glycol 3350, both at a final concentration of 6.1%
(w/w) in 0.43 mM phosphate buffer (pH 7.8) supplemented with
3 mM KCl and 0.22 M sucrose. 2 g of the microsomal fraction were
added to 14 g of the system in a cuvette, the content slowly mixed
40 times, allowed to stabilize for 1e2 h at 4 �C, and then centrifuged
at 1500 g for 5 min. The plasma membrane fraction (upper phase)
was further purified by sequential partitioning against freshly
prepared lower-phase. Finally the upper phase was diluted 5 times
with HEPESeTris buffer (5 mM HEPESeTris, pH 7.8), centrifuged at
100 000 g for 1 h, and the purified plasma membrane pellet re-
suspended in fresh HEPESeTris buffer.

4.7. Membrane fluidity measurements

Isolated membranes (proteins concentration 50 mg ml�1) were
centrifuged, washed with acetate buffer (37 mM sodium acetate,
pH 4.5), and incubated with 5 mM laurdan (Invitrogen) from a 1mM
stock solution in DMSO for 90 min at 25 �C in dark; the final
concentration of DMSO in the samples did not exceed 0.5%. The
membranes were then washed again with acetate buffer to remove
unbound probe, and 50 ml of this sample were placed in a 3� 3mm
quartz fluorometric cuvette (Helma GmbH & Co, Müllheim,
Germany). After recording of excitation spectra (see below), AlCl3
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was added from a stock solution of either 5mM or 1mM (pH 4.5) to
achieve the specified final AlCl3 concentration, and the excitation
spectra were recorded again. For membrane fluidization, 12 ml of
a 50 mM stock solution of benzyl alcohol in acetate buffer (pH 4.5)
were added to achieve 10 mM final concentration. Subsequently
the fluorometric measurement was repeated.

Fluorescence measurements were performed at 25 �C using
FluoroMax-3 fluorometer (Horiba Jobin Yvon). For each sample,
two excitation spectra were recorded in the range 320e410 nm
(bandwidths 1.5 nm) with emission wavelengths at 430 or
480 nm. Each point of the generalized polarization (GP) excitation
spectrum was calculated as GP ¼ (Ig � Il)/(Ig þ Il), where Ig and Il
are the fluorescence intensities at the maximum emission wave-
lengths in the gel (430 nm) and in the liquid-crystalline phase
(480 nm) of the membrane, respectively. GP spectra were corrected
for background intensities of unlabeled membranes.
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Figure S1. Transmembrane potential monitoring 

Transmembrane potential in root cells was detected by means of fluorescence probe 

DiSBAC2(3), whose intensity is shown in pseudo-colors. The blue color is the background. 

Upon depolarization, the probe enters the cell and exhibits enhanced fluorescence, whose 

increased intensity is documented by cyan to red color (E). One confocal section through the 

epidermal cell layer of the root tip is shown. (A, B) Root treated with 1% sucrose (pH 4.5) 

supplemented with 4 μM DiSBAC2(3) for 5 minutes (A) and then perfused with 1% sucrose 

supplemented with 100 μM AlCl3, pH 4.5 and 4 μM DiSBAC2(3) for 5 minutes (B).  

(C, D) Root treated with 1% sucrose supplemented with 4 μM DiSBAC2(3) for 5 minutes (C) 

and then perfused with 1mM KCN and 1 mM SHAM for 5 minutes (D). Scale bar = 20 μm. 

(F) Evaluation of depolarization extent in root tip epidermal cells. 

Method: Changes in the transmembrane potential were monitored under the confocal 

microscope in root cells of Arabidopsis thaliana Col-0 using a voltage sensor probe 

DiSBAC2(3) (bis-(1,3-diethylthiobarbituric acid)trimethine oxonol, bis-oxonol, Invitrogen; 

[42]). The stock solution 1 mM in methanol was diluted in the test medium to the final 

concentration of 4 μM. Roots of Arabidopsis seedlings were perfused with 1% sucrose, pH 

4.5 supplemented with 4 μl of DiSBAC2(3) and placed under the confocal microscope. After 

5 minutes of equilibration, the control fluorescence of root cells was recorded and the root 

was perfused with a test solution supplemented with 4 μM DiSBAC2(3). The fluorescence 

was recorded again after 5 minutes. The diffusion potential was determined by application of 

inhibitors (1 mM KCN and 1 mM salicylhydroxamic acid [SHAM]) dissolved in 1% sucrose, 

pH 4.5 for 5 minutes. Optical sections for all in vivo observations were obtained with a 

confocal laser scanning microscope (Leica TCS SP2). For DiSBAC2(3) observation, 

excitation at 543 nm and emission at 550-700 nm was used. 

For evaluation of DiSBAC2(3) fluorescence intensity, confocal sections through the same 

region of epidermal root tip cells in roots before and after the 5-minute-treatment with Al, and 

after the final 5 minute KCN/SHAM application were analyzed using the ImageJ image 



processing software. For each evaluated cell, maximum intensity value was sampled for a 

probing line of thickness of 10 pixels through the cortical cytoplasm. The measurement was 

10 times repeated and a median value was calculated for each cell and treatment. Control 

fluorescence intensity for roots before the application of Al and subsequent KCN/SHAM 

were considered as 100%. Error bars = SE, n=12 analyzed cells of 7 different roots. 

 

Figure S2. Root growth is not rescued in medium containing 100 μM AlCl3 and 10 mM 

benzyl alcohol after 2 days of cultivation.  

3-day-old roots were grown in hydroponics with test media for two days, and the length of 

roots was measured every 24 hours. Whereas 10 mM benzyl alcohol ameliorated partially the 

root growth during first 30 minutes of treatment with Al, the inhibition of root growth 

occurred later during cultivation. After 48 hours, the ameliorating effect of benzyl alcohol was 

not detectable. Importantly, 10 mM benzyl alcohol alone also inhibited root growth during 2 

days of cultivation. Error bar = SE, n=30. 
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