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1. Abstrakt
Toxicita hliníkových iontů v kyselých půdách je celosvětově hlavní limitující
faktor pro pěstování plodin. Hlavním symptomem toxicity hlinitých iontů je rychlé
zastavení růstu kořenů. Mechanismus toxického působení hliníku na rostliny není stále
odhalen.
V této práci byla řešena otázka, zda fosfolipázy PLDα1 a PLDδ mohou hrát v roli
v mechanismu působení hlinitých iontů na kořeny rostlin. Byla porovnávána reakce
rostlin postrádajících PLDα a PLDδ na působení hlinitých iontů v hydroponickém
roztoku.
Nejcitlivější zónou kořenů byla transientní zóna, ve které buňky odumíraly
nejdříve. Bylo dále zjištěno, že pldα1 rostliny byly na působení hlinitých iontů méně
citlivé, neboť jejich kořeny vykazovaly menší inhibici růstu než WT. Pldδ rostliny se ve
své reakci na hliník nelišily od WT rostlin. Během další analýzy reakce pldα1 rostlin bylo
zjištěno, že kořenové buňky během toxického působení hliníku byly schopny buněčné
expanze, neboť v kořenech rostoucích v médiu s hliníkem vytvářely malformace. Tento
jev byl spojen s rychlejší reorientací až depolymerací kortikálních mikrotubulů v reakci
na toxické působení u rostlin pldα1 v porovnání s WT rostlinami.
Výsledky naznačily, že PLDα1 molekula ovlivňuje stabilitu kortikálních
mikrotubulů. V rostlinách postrádající PLDα1 byly mikrotubuly méně stabilní a
depolymerovaly rychle v reakci na toxické působení hliníku. Tento jev byl spojen s vyšší
odolností rostlin pldα1 na toxické působení hliníku.

Klíčová slova: toxicita hliníku, fosfolipáza D, PLDα, PLDδ, mikrotubuly, kořenová špička
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2. Abstract
Aluminium toxicity is the main limiting factor in crop production on acid soils.
The main symptom of aluminium toxicity is a rapid inhibition of root growth, but the
mechanism of root growth cessation remains unclear.
In this diploma thesis we deal with the question of whether phospholipases
PLDα1 and PLDδ may play a role in the mechanism of aluminium toxicity. We
compared the responses of plants lacking PLDα and PLDδ with WT plants. Growth
analysis of roots was performed in hydroponic conditions.
The most sensitive part of roots was transient zone in which cells were dying
earlier. It was further found that pldα1 plants were less sensitive on aluminium toxicity
because their roots showed less growth inhibition than WT. Pldδ plants did not differ
from WT plants in their response to aluminum. During further analysis of the pldα1
reactions, it was found that the root cells were capable of cell expansion during
aluminum toxicity, and the cellular malformations were formed on the roots. This
phenomenon was associated with faster reorientation and even depolymerization of
cortical microtubules in response to toxic aluminium in pldα plants compared to WT
plants.
The results indicated that PLDα1 molecule affects the stability of cortical
microtubules. Microtubules were less stable and they depolymerized faster in
response to the aluminum in plants lacking PLDα1. This phenomenon was associated
with higher resistance of plants pldα1 on toxic effects of aluminum.

Key words: aluminium toxicity, phospholipid D, PLDα, PLDδ, microtubule, root tip
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4. Seznam použitých zkratek
ABC
AF
ALMT
APX
AtMGT1
ATP
BS
Ca2+
CAT
DAG
DNA
ER
ER
GA
GFP
Glu
GTP
H+
Ins(1,4,5)P3
IP3
MAP
MATE
MT
NO
NOS
PA
PAL
PC-PLC
PEP
pH
PIP2
PLC
PLD
PM
ROS
SOD
WT

„ATP Binding Cassette“, ABC transportní protein
aktinová filamenta
„aluminium-activated malate transporter“
askorbát peroxidáza
transportér hořčíku v Arabidopsis
adenosintrifosfát
buněčná stěna
cytosolická koncentrace Ca2+ (iotů vápníku)
kataláza
diacylglycerol
deoxyribonukleová kyselina
endoplazmatické retikulum
endoplazmatické retikulum
Golgiho aparát
green fluorescent protein, zelený fluorescenční protein
glutamát
guanosintrifosfát
odíkový kationt
inositol 1,4,5-trifosfát
inositol-1,4,5-trifosfát
protein asociující s mikrotubuly
„multidrug and toxic compound extrusion“
mikrotubuly
oxid dusnatý
syntáza oxidu dusnatého
fosfatidové kyseliny
fenylalaninamoniumlyáza
fosfatidylcholin-hydrolyzující fosfolipáza C
fosfoenolpyruvát
vodíkový exponent, kyselost
4,5-bisfosfát
fosfolipáza C
fosfolipáza D
plazmatická membrána
reaktivní formy kyslíku
superoxid dismutáza
„waldtype“ nemutantní rostlina
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5. Úvod a cíle práce
Ačkoliv je toxické působení hlinitých iontů v kyselé půdě na kořeny rostlin
známo již po poměrně dlouhou dobu a bylo provedeno mnoho experimentů
zaměřujících se na zjištění mechanismů tohoto důležitého rostlinného stresového
faktoru, zatím stále nelze říci, jak přesně působení toxického hliníku na rostliny
probíhá. Má se za to, že asi 35% z celkem obdělávatelné půdy je půda kyselá, proto je
pochopení mechanismu toxického účinku hliníku důležité.
Hlavním symptomem toxicity hlinitých iontů je rychlé zastavení růstu kořenů.
Vliv toxického působení hliníku na rostliny jako celek i na rostlinné orgány a buněčné
složky se velmi liší s ohledem na jeho množství, jeho iontovou formou, na délku jeho
působení a i co se týče stáří, druhu a stavu rostlin. Více studií již potvrdilo, že působí
především na buňky kořenové špičky a nejvíce v tranzientní zóně kořene a to již v rámci
minut. Jako nejvíce toxická forma a nejrozšířeněji používaná při experimentech je iont
Al3+.
Je známo, že toxický hliník působí na mnoho buněčných složek a dějů. Ovlivňuje
tvar buněk, jejich růst a jeho působení může vést až k buněčné smrti. Má vliv na stav a
složení buněčné stěny i cytoplazmatické membrány, interferuje s mnoha buněčnými
ději a signálními drahami. Ovšem je velmi těžké odlišit jeho primární toxické působení
a následné sekundární toxické symptomy rostliny. Za velmi pravděpodobnou lze
považovat myšlenku, že za působením toxického hliníku můžeme vidět širší rámec na
sebe navazujících dějů. Je pravděpodobné, že na počátku toxického působení stojí
signální dráha, která je působením hliníku aktivována či deaktivována.
Fosfolipáza D (PLD) je z rodiny membránových hydrolytických enzymů štěpící
molekuly fosfolipidů a je široce rozšířena v rostlinné říši. Předpokládá se, že právě
štěpení lipidů a tím zprostředkované signální dráhy mají jednu z hlavních úloh při
odezvách na mnoho biotických a abiotických stresových faktorů. Jde především o
produkty štěpení, tedy fosfatidové kyseliny (PA) a diacylglycerol (DAG), kteří typicky a
velmi hojně slouží jako druzí poslové v signálních drahách.
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Arabidopsis thaliana obsahuje 12 rozdílných PLD, které jsou rozděleny do 6 tříd
a mají různý počet izoforem. Z mnoha studií můžeme vyčíst, že právě třídy PLDα (3
isoformy) a PLDδ jsou si nejvíce strukturálně a funkčně podobné z rodiny PLD. Jsou
také obě v rostlinách silně exprimované při působení abiotického stresu a jejich funkce
se často částečně překrývá či doplňuje. Jejich aktivita je například vyvolána
osmotickým stresem, jako je chlad, sucho a zasolení. Velmi důležitý je zde i fakt, že
aktivace těchto PLD s sebou přináší ve většině případů přeuspořádání membrány,
změnu její fluidity a často také dochází k ovlivnění struktury cytoskeletu a tvorbě
reaktivních kyslíkových radikálů.
PLDα1 byla zatím nejvíce studována, můžeme jí najít jak na plazmatické
membráně, na dalších buněčných membránách i v cytoplazmě. O PLDδ je známo, že
těsně spjatá s cytoplazmatickou membránou přímo ovlivňuje organizaci kortikálních
mikrotubulů a také se podílí na degradaci lipidů v cytoplazmatické membráně.
Ze součtu pozorování působení hlinitých iontů mimo jiné na plazmatickou
membránu, cytoskelet, endocytózu a také na množství PA v buňce a s propojením o
poznatcích a funkcích PLDα a PLDδ v odpovědích na abiotický stres lze hypotetizovat,
že tyto dva enzymy by mohly hrát v roli v raných fázích toxického působení Al.

Cíle práce:
1. Vytvoření mutantních rostlin A. thaliana PLDα1 a PLDδ s GFP-markery pro
tubulin (vizualizace mikrotubulů), fimbrin (vizualizace F-aktinu) a klathrin
(vizualizace klathrinových váčků).

2. Porovnat reakci mutantních rostlin pldα1 a pldδ a WT rostlin na působení
toxického hliníku s vhodným využitím jejich hydroponické kultivace a růstové
analýzy kořenů.

3. Nalézt rozdíly mezi mutantními rostlinami a WT rostlinami v reakci na působení
hliníku na buněčné úrovni, se zvláštním zřetelem k transientní a elongační zóně
kořene.
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6. Literární přehled
6.1 Hliník a jeho působení na rostlinné úrovni
Hliník je lehký kov bělavě šedavé barvy, který se v půdě nachází převážně ve
sloučeninách a při neutrálním pH je netoxický. Tvoří zhruba 8% zemské kůry
((Vonuexkull and Mutert, 1995). Stává se toxický pro všechny živé organismy, pokud je
přítomen ve formě iontů. Ve formě iontů se v půdě nachází v kyselém prostředí
nejčastěji jako Al(H2O)63+ (konvenčně a ze zvyku psáno pouze jako Al3+) nebo jako
Al[OH]4- v alkalickém prostředí (Kochian, 1995).
Primární a charakteristické toxické působení hliníku na rostliny je zastavení
růstu kořene a právě zastavení růstu kořenů je často využíváno v experimentech jako
důkaz hliníkové toxicity a případné prokázání tolerance či rezistence rostlin na toxický
hliník (Barcelo and Poschenrieder, 2002; Doncheva et al., 2005). K zastavení růstu
kořenů dochází při působení hliníku většinou velmi rychle, v rámci minut (Krtkova et
al., 2012). Pro zastavení růstu kořenů stačí jen mikromolární koncentrace hliníku.
Koncentrace toxického hliníku v kyselé půdě povětšinou nepřesahuje 140 mikromolů
(Ma et al., 2004).
V současnosti už je téměř potvrzeno, že hliník inhibuje spíše prodlužování
buněk než jejich dělení. Už v minulém století bylo zjištěno, že hliník působí především
v kořenové špičce a to hlavně v tranzientní zóně kořene (obr. 1), charakteristické rysy
buněk v této zóně jsou právě proto nejpravděpodobněji zodpovědné za vnímání
toxicity hliníku a to hlavně díky svojí velmi dobře vyvinuté schopnosti vnímat faktory
okolního životního prostředí a reagovat na ně (Baluska et al., 2001; Sivaguru and Horst,
1998).
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V laterálních kořenech působí hliník tak, že zesílí, zhnědnou a jsou křehké.
Kořenový systém jako celek je zkroucený s mnoha zavalitými bočními kořeny a
postrádá jemné větvení, tím dochází i k potížím při čerpání živin a vody. Na listech se
příznaky toxicity podobají příznakům nedostatku fosforu nebo vápníku. Také se celkově
sníží fotosyntetická aktivita a listy jsou menší, případně postupně odumírají. Bylo
navrženo mnoho možných mechanismů a modelů zodpovědných za zastavení růstu
kořenů, avšak jak přesně na zastavení růstu kořenů působí toxický hliník, se zatím
nepodařilo

rozluštit

(Doncheva

et

al.,

2005;

Mossor-Pietraszewska,

2001;

Poschenrieder et al., 2008; Rout et al., 2001).

Obr. 1. Model kořenové špičky kukuřice ukazující různé vývojové zóny kořene.

Převzato a upraveno dle Poschenrieder et al., (2009)

Avšak hliník nemusí být pro rostliny jen toxický, pro některé vybrané druhy
rostlin může být i podporou v růstu. Zejména čajové rostliny jsou v tomto ohledy
studovány. Často rostou v kyselé půdě s přítomným toxickým hliníkem již sami o sobě a
na nízké koncentrace hliníku v půdě reagují pozitivně. Hajiboland et al., (2013) ukázal,
že pro čajové rostliny je působení hliníku dokonce potřeba pro zlepšení fotosyntézy a
lepší obraně proti reaktivním formám kyslíku (Hajiboland et al., 2013). Není sice
známo, jak přesně je Al3+ pro rostliny přínosné, ale má se za to, že hliník zvyšuje
aktivitu superoxidu dismutázy (SOD), askorbát peroxidázy (APX) a katalázy (CAT), což
jsou antioxidanty, které jsou například schopné opožďovat lignifikaci a tím zabraňovat
rychlému stárnutí rostliny (Ghanati et al., 2005). Dále u rostliny Melastoma Al3+ zvýšil
aktivitu kořenů a stimuloval prodlužování buněk (Watanabe et al., 2005).
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6.2 Toxicita hliníku na buněčné úrovni
Toxicita hliníku a její mechanismy se mohou velmi lišit v závislosti na době
působení koncentraci Al3+, u nízkých koncentrací Al3+ a po krátkou dobu působení
hliníku může dojít jen k ovlivnění buněčné stěny u kořenových buněk, u milimolárních
koncentrací může dojít i k ovlivnění DNA. Je také důležité mít stále na paměti, že
celková koncentrace hliníku v půdě a koncentrace pro rostlinu volně přístupných
toxických Al3+ se může velmi významně lišit. Toxický hliník v půdě může mimo jiné
interagovat v kořenových buňkách s buněčnou stěnou, plazmatickou membránou a
narušovat transport látek přes ni. Může také inhibovat aktivitu enzymů, DNA replikaci
a ovlivnit signální dráhy a homeostázi v cytoplazmě díky zvýšené koncentraci Ca 2+,
ovlivnit dynamickou nestabilitu cytoskeletu a také i mimo mnoho dalšího. Mnoho
review se již zabývalo působením hliníku na buněčné úrovni (Horst et al., 2010; Ma,
2007; Panda and Matsumoto, 2007). Níže se budu věnovat základním částem buňky a
jejich ovlivnění hliníkem.

6.2.1. Buněčná stěna a cytoplazmatická membrána

Primární místo pro navázání hliníku v kořenovém apoplastu (buněčné stěně) je
pektinová matrix s negativně nabitými karboxylovými skupinami, ke kterým má Al3+
vysokou afinitu. Do buněčné stěny se může vázat zhruba 85% až 99% celkově
navázaného hliníku v kořenech (Chang et al., 1999; Ma et al., 1999). Záporný náboj
pektinů je určen mírou jeho metylace. K metylaci pektinu dochází před jeho dopravou
do buněčné stěny a právě díky metylaci dochází ke snižování záporně nabitých
karboxylových skupin v pektinových molekulách (Eticha et al., 2005). Schmohl a jeho
kolektiv ukázal, že senzitivita a akumulace hliníku u kultury buněk kukuřice je
modulována metylací jejich buněčných stěn (Schmohl and Horst, 2000; Schmohl et al.,
2000).
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Mnoho studií se shoduje v tom, že navázáním hliníku do buněčné stěny se mění
její chemické a mechanické vlastnosti, především její plasticita, elasticita a viskozita.
Předpokládá se, že právě toto je hlavní příčinou zastavení růstu kořenů (Horst et al.,
2010; Ma et al., 2004; Yang et al., 2011a). Rangel at al., (2009) dokonce navrhuje, že
právě navázání hliníku do apolastu je hlavní důvodem zastavení růstu kořenů a ne
následná akumulace hliníku v symplastu (Rangel et al., 2009).
Podle Yang et al., (2013) byly navrženy dvě hlavní možnosti působení hliníku
v buněčné stěně: i) Hliník rychle a nevratně nahrazuje Ca2+ vazby v buněčné stěně,
které hrají klíčovou roli v kontrole její roztažnosti a tím umocňují její rigiditu a zabraňují
jejímu rozvolňování, což je hlavním předpokladem v elongaci buněk. ii) silné navázání
hliníku do pektinové matrix zabraňuje rozšíření buněčné stěny fyzicky a/nebo
fyziologicky díky poklesu efektivity rozvolňujících enzymů v buněčné stěně (Yang et al.,
2013).
Hliník mimo jiné v buněčné stěně ovlivňuje i zastoupení polysacharidů, kdy se
zvyšuje množství pektinů a hemicelulózy na úkor celulózy, také obsah ferulových a
diferulových kyselin stoupá (Ma, 2007; Ma et al., 2004).
V ječmeni bylo také ukázáno, že v kořenech je celulózasyntáza inhibována ve
prospěch kalózasyntázy (kalózasyntáza, membránový enzym jehož ovlivnění toxickým
hliníkem je jedna z nejrychlejších fyziologických odpovědí na hliníkovou toxicitu,
v rámci minut). Dochází tak k navýšenému ukládání kalózy, což se ovšem nepovažuje za
primární v souvislosti se zastavením růstu kořenů, ale spekuluje se nad tím, že je to až
druhotný efekt ke kterému dává podnět spíše rostlina sama a tím přispívá k větší
odolnosti vůči hliníku. Tento enzym je spouštěn různými stresy, jako je zranění a těžké
kovy (Horst et al., 2010; Yang et al., 2011a; Yang et al., 2011b).
V další studii o působení hliníku v buněčné stěně v rýži z roku 2011 se autoři
zabývali funkcí hydroxyprolin bohatých glykoproteinů. Výsledky naznačují, že zvýšená
akumulace hydroxyprolin bohatých glykoproteinů se zde podílí na zmírnění toxického
působení hliníku (Pan et al., 2011).
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Hliník asociuje také velmi rychle se složkami cytoplazmatické membrány, ty
představuje především záporně nabitý cholin ve fosfolipidech. Hliník také vytěsňuje
ostatní kationty, zejména Ca2+ (Al3+ se více než 500x silněji váže na cholin ve
fosfatidylcholínu než Ca2+).

Po kontaktu s toxickým hliníkem je cytoplazmatická

membrána víc tuhá a rigidní, dochází ke změně propustnosti a k peroxidaci lipidů
(Kochian et al., 2005; Krtkova et al., 2012; Sivaguru et al., 2005).
Blokují se vápníkové a draslíkové a kanály spolu s dalšími transportéry iontů,
jako je například hořčík (zabránění jeho transportu do kořenových buněk). Hořčík je
důležitou složkou chlorofilu a je důležitý pro průběh mnoha enzymatických reakcí jako
kofaktor s ATP. Jeho nedostatek může být jedna z příčin zabránění růstu kořene, což
podporuje i pozorované zmírnění toxicity hliníku po nadprodukci transportérů hořčíku
(Deng et al., 2006)
Důležitým faktorem v působení hliníku je mimo jiné blokování H+ ATPasy, a tím
pádem zhroucení protonového gradientu. Al3+ tímto způsobem nepřímo ovlivňuje a
mění iontovou homeostázu cytoplazmy v buňkách kořene (Ahn et al., 2004; Ahn et al.,
2002; Ahn et al., 2001; Kochian et al., 2005). Dále hliník negativně působí vzhledem
k růstu buněk kořene na hydraulickou vodivost plazmatické membrány a tonoplast
kořenových buněk. Dochází k depolarizaci membrány, změně náboje membrány a její
propustnosti, například u sójových bobů vedla expozice toxického hliníku k rapidnímu
poklesu K+ výdeje z buněk, beze změny jeho příjmu (Horst et al., 2010).
V pšenici, kde je reakcí na toxický hliník výdej malátu (organický aniont)
z buněk, byl náboj vyrovnán výdejem K+ . To samé ovšem pouze s výdejem citrátu
místo malátu a bez ovlivnění K+ bylo pozorováno i u kukuřice (Horst, 1995; Horst et al.,
2010; Kollmeier et al., 2001).
To, co se přesně děje na cytoplasmatické membráně při přítomnosti hliníku
není zatím přesně vysvětleno. Organické anionty, například citrát, oxalát a malát tvoří
stabilní komplexy s hliníkem. Tím ho vyvazují a zabraňují mu v negativním působení na
složky rostlinného těla. Tyto anionty jsou často uvolňovány z kořene díky aniontovým
kanálům v cytoplazmatické membráně jako ochrana proti působení Al (Poschenrieder
et al., 2008; Sivaguru et al., 2005). Jejich tvorba a působení bude dále rozebírána na
následujících stránkách.
14

6.2.2. Cytoplazma

Hliník může ovlivnit v cytoplazmě různé organely a molekuly a s nimi spojené
děje, zatím se ale nepodařilo zjistit, jak přesně je ovlivňuje, případně za jakých
podmínek a v jakém pořadí. Mezi nám známé jmenovité cíle toxického hliníku
v cytosolu můžeme zařadit mimo jiné nukleové kyseliny, ATP, GTP, cytoskelet,
glutamát, endosomální transport, mitochondrie, produkce NO, polární transport
auxinu i mnoho dalších signálních drah, včetně ovlivnění fosfolipáz. Mnoho review se
již zabývalo působením hliníku uvnitř buněk (Horst et al., 2010; Ma, 2007; Panda and
Matsumoto, 2007).
V tuto dobu není znám mechanismus, kterým se hliník dostane přes
cytoplazmatickou membránu do cytosolu buňky. V úvahu jako hlavní možnosti přichází
možnost použití transportéru, nebo díky endocytóze (Panda and Matsumoto, 2010).
Ačkoliv se dříve předpokládalo, že hliník se do symplastu dostane až v pozdějších
stádiích působení hliníku, bylo zjištěno, že rychlost transportu hliníku do cytoplazmy je
20 až 250 pmol m-2 s-1 přičemž i tyto pomalé rychlosti umožňují malému množství
potenciálně toxického hliníku vstoupit do cytoplazmy během několika minut
(Poschenrieder et al., 2009).
Můžeme očekávat, že volný Al3+ se v cytosolu téměř nenachází, a to vzhledem
k nízké rychlosti transportu hliníku do cytosolu, jeho rychlého navázání na ochranné
ligandy (organické kyseliny) čímž dochází k jeho detoxifikaci a také k jeho možným
dalším uložení v endosomálním systému buňky. Proces endocytózy hliníku do buňky
byl studován pro zjištění jeho možné internalizace do cytosolu právě touto cestou v
pokožkových buňkách kořenové čepičky za využití fluorescenční barvy FM4-64.
Internalizace hliníku do vakuolárního systému byla zjištěna díky fluorescenční
mikroskopii již 3h po expozici hliníkem v tranzientní zóně kořene Arabidopsis (Aniento
and Robinson, 2005).
Při působení hliníku také může docházek ke vzniku reaktivních forem kyslíku,
například při ovlivnění mitochondrií (již během časné expozici Al3+ kolísá
elektrochemický potenciál na vnitřní membráně mitochondrií a rychlost elektronového
transportu se zpomaluje). Při dlouhodobé reakci Al3+ tlumí dýchání a snižuje obsah
ATP. Právě geny, které se spouštějí při oxidačním stresu, se při působení toxickým
hliníkem aktivují také. K peroxidaci lipidů a oxidaci proteinů vede vytváření
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oxidativních forem kyslíku i poté, kdy toxický hliník indukuje poškození membránových
funkcí a zvýší se hladina vápníku v cytosolu. Nicméně ale, oxidační stres v buňkách
kořene byl pozorován spíše po dlouhodobějším působení hliníku a tudíž s největší
pravděpodobností se mnoho nepodílí na zastavení růstu kořenů (Abdel-Basset et al.,
2010; Ezaki et al., 2005a; Ezaki et al., 2005b; Kaneko et al., 2007; Verstraeten and
Oteiza, 2002; Yamamoto et al., 2001).

6.2.2.1.

Ovlivnění cytoskeletu

Velice výrazný, dobře pozorovatelný a v mnoha studiích zkoumaný je efekt
hliníku na složky cytoskeletu. Ovlivňuje jak mikrotubuly, tak aktinová vlákna (Frantzios
et al., 2005). Ve vícero studiích u různých druhů rostlin a pletiv byly zkoumány
reorganizace stabilizace a dynamika kortikálních mikrotubulů během působení
toxického hliníku (Horst et al., 1999; Krtkova et al., 2012; Sasaki et al., 1997;
Schwarzerova et al., 2002; Sivaguru et al., 2003; Sivaguru et al., 1999b). Zjištěná reakce
mikrotubulů se v různých studiích liší, což může být dáno více faktory: stáří a druh
rostliny, specifická použitá pletiva, délka trvání stresu a koncentrace použitého
toxického hliníku.
Kortikální mikrotubuly jsou struktury dynamické, nacházející se pod
plazmatickou membránou a odpovídající na mnoho extracelulárních i intracelulárních
faktorů, zprostředkovávají část buněčné signalizace a tím mimo jiné i kontrolují tvarové
změny buněčných stěn u rostoucích buněk (Paredez et al., 2006). Sivaguru et al.,
(1999a) ukázali, že ošetření 90 μM Al narušilo mikrotubuly v buňkách transientní zóny
kořene kukuřice, ale v elongační zóně nikoliv. Na druhou stranu například Hong et al.,
(2008) u Arabidopsis po 2h působení 100 μM Al nepozorovali významné změny
kortikálních mikrotubulů (Hong et al., 2008; Sivaguru et al., 1999a).
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Obecně lze říci, že po dlouhodobém působení hliníku dochází k rozsáhlé
depolymeraci mikrotubulů (Sivaguru et al., 1999a; Sivaguru et al., 1999b). V buněčných
kulturách tabáku, se během několika hodin působení toxického hliníku o 20 až 25%
zvýšil počet mikrotubulárních svazků ale zároveň se i ztenčily (Schwarzerova et al.,
2002). Za působení toxického hliníku se také uplatňuje komplex mikrotubulů v
signalizaci napojených přes PLD a další interaktory včetně Hsp70 a Hsp90 na lipidové
rafty v plazmatické membráně (Krtkova et al., 2012; Pejchar et al., 2008). Ovšem na
změny uspořádání mikrotubul může mít nepřímo vliv i díky F-aktinu zprostředkovaný
cytoplazmatickým prouděním (Andreeva et al., 2009).
Aktinová filamenta reagují na toxický hliník výrazným zvyšováním svého počtu,
přechází do svazků, zvyšují tuhost svých vláken a v interfázi kořenových buněk Triticum
turgidum dochází k jejich deorganizaci (Frantzios et al., 2005). V kořenové špičce hliník
dále ovlivňuje aktinová filamenta a s nimi spjatý transport váčků, genová exprese
aktinu a profilinu je působením hliníku potlačována. Právě profilin hraje důležitou roli
v polymeraci aktinových filament a v elongaci buněk (Horst et al., 2010; InostrozaBlancheteau et al., 2012).
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6.3 Základní vhled do problematiky resistence a tolerance rostlin
vůči hliníku
V mnoha studiích bylo ukázáno, že existují dva hlavní způsoby, které určité
rostliny využívají pro vyrovnání se s působením toxického hliníku. Jedná se buď o
zvýšenou rezistenci na působení hliníku, nebo na jeho toleranci. Též se můžou užívat
termíny pro vnitřní a vnější detoxifikaci. Souhrn nejdůležitějších dějů probíhající
v rostlinách při těchto procesech je vypsán v tabulce 1. Oba mechanismy se
v rostlinách můžou vyskytovat odděleně, nebo se překrývat. O resistanci a toleranci
rostlin vůči hliníku byly také napsány četné studie, které tuto problematiku přehledně
shrnují a ze kterých jsem převážně čerpala informace pro tento stručný přehled
(Delhaize and Ryan, 1995; Inostroza-Blancheteau et al., 2012; Kochian et al., 2004; Ma,
2007; Poschenrieder et al., 2008).
Mechanismy rezistence jsou využívány převážně pro to, aby se zabránilo
vstoupit toxickému hliníku do buněk kořene, tento mechanismus se zdá být
nejrozšířenější. Z kořenů jsou vypouštěny kořenové exudáty , ty vyvazují hliník vně
kořenů a zabraňují tak jeho interakci s buněčnou stěnou, plazmatickou mambránou a
dalšími buněčnými složkami. Další důležité mechanismy rezistence jsou vypsány
v tabulce 1.
Mechanismy

tolerance

pracují

s hliníkem

přítomným

již

v buňkách,

prostřednictvím chelatace v cytosolu rostliny hliník vyvazují, tvoří s ním neškodné
komplexy a ty poté transportují a izolují na místech, kde rostlině neškodí. Další důležité
mechanismy tolerance jsou vypsány v tabulce 1.

Jako kořenové exudáty nejčastěji

slouží citrát, malát a oxalát. Sekrece relativně malého množství těchto organických
kyselin lokalizovaná v kořenové špičce například u rýže, kukuřice a pšenice může mít
pro rostliny veliký význam. Dokonce i tolerantní druhy rostlin si své citlivé kořenové
špičky (hlavně tranzientní zónu kořene) musí chránit proti toxickým formám hliníku.
Ovšem sekrece těchto exudátů není přítomná v kořeni stále, pro její spuštění je nutná
přítomnost toxického hliníku v půdě . Jak se dále ukázalo, pro zvýšení rezistence rostlin
není nejdůležitější metabolismus těchto exudátů a jeho zvýšení, jako spíše výskyt a
množství jejich transportérů v kořenech.
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Malát a citrát jsou jako kořenové exudáty vhodné i z hlediska ekonomiky buňky,
tvoří totiž stabilní a méně toxické komplexy s Al3+ než je daný iont sám, jejich syntéza je
málo energeticky náročná, v buňkách se nachází ve větším množství a můžou se
nespecificky transportovat skrz většinu rostlinných buněčných membrán. Ovšem i další
látky jako například fosfáty, sekundární metabolity a flavonoidní typy fenolů jsou jako
kořenové exudáty využívány (Delhaize et al., 2007; Ryan and Delhaize, 2010). Například
u pohanky je pozorováno vysrážení hliníku vazbou na fosfor v buněčné stěně, což
ovšem může i vést k nedostatku fosforu pro rostlinný metabolismus (Yang et al.,
2011b). (.
S rostlinami tolerantními na toxický hliník, jinak také nazývanými jako
„akumulátoři toxického hliníku“ se lze setkat spíše na kyselých půdách tropů, kde je
schopnost vyrovnat se s toxickým hliníkem jedním ze základních požadavků na rostliny.
Jako příklady rostlin lze uvést například pohanku a čaj. Ty snesou jeho vysokou
koncentraci ve svých pletivech, vyvazují ho a transportují pro uložení převážně do
buněčných stěn a vakuol. Základními ligandy pro detoxikaci hliníku v buňce jsou citrát,
oxalát nebo katechin u čajových rostlin (Barcelo and Poschenrieder, 2002; Ma et al.,
2001).
Existují ale i jiné mechanismy, které rostliny využívají pro boj s toxickým
hliníkem. Například tvorba hraničních buněk spolu se „slizovatostí“ kořene. Vývojovými
charakteristikami hraničních buněk kořenů a tvorbou slizu na kořenech se zabývali. Cai
et al. (2011) a došli k závěru, že fyzické odstranění hraničních buněk z kořenových
špiček má za následek vyšší hliníkovou akumulaci v kořenových špičkách a rychlejší
zastavení růstu kořenů (Cai et al., 2011).
Poznatkem z nedávné doby a zvláštním jevem, je to, že vyšší rostliny, které jsou
v asociaci s půdními mikroorganismy, můžou mít zvýšenou odolnost vůči toxickému
hliníku. Jako jeden z hlavních hráčů na tomto poli může sloužit arbuskulární mykorhyza
u lesních dřevin (Seguel et al., 2013).
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Tabulka 1. Teoretický diagram odolnosti rostlin vůči toxickému hliníku.

Převzato a upraveno dle Inostroza-Blancheteau et al., (2012)
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6.4 Ovlivnění signálních drah a genové exprese ve vztahu k
působení hliníku
Ve všech rostlinách a všech buňkách rostlin probíhá komunikace. Rostliny
přijímají nejen signály z vnějšího prostředí ale i jednotlivé buňky přijímají signály a
informace od okolních buněk. Tato rostlinná komunikace je pro rostlinu nanejvýš
důležitá i ve vztahu k působení toxického hliníku. Působení Al3+ je pro rostlinu velmi
silný signál a ovlivňuje vícero signálních drah v buňkách. Jakým způsobem a kdy
rostliny přijmou signál o působení toxického hliníku, lze ovlivnit i jejich odpověď na
tento stav a případně podpořit ty reakce, které jsou pro rostliny benefitní.
Nedávno bylo například zjištěno, že Al3+ indukovaná produkce etylenu v
kořenové špičce s největší pravděpodobností působí jako signál ke změně distribuce
auxinu v kořenech, (naruší se proteiny AUX1 a PIN2 zprostředkovávající polární
transport auxinu), což vede ke zpomalení růstu kořene (Sun et al., 2010). Zhu et al.,
(2013) se ve spojení s auxinem a hliníkem vyjádřil v tom smyslu, že auxin negativně
ovlivňuje toleranci na toxický hliník skrze změnu genové exprese (týká se genu ALS1) a
distribuci hliníku uvnitř buňky (Zhu et al., 2013).
Co se týče dalších rostlinných hormonů, funguje například ABA v kořenové
špičce, jako stresový hormon pro vyrovnání se s působením hliníku (Yang et al., 2013).
Zajímavý je fakt, že Al3+ inhibuje aktivitu syntázy oxidu dusnatého (NOS) a
snižuje vnitřní koncentraci NO v Hibiscus moscheutos. Oxid dusnatý (NO) je důležitá
signální molekula, účastnící se mnoha fyziologicky důležitých procesů v rostlině (Tian et
al., 2007).
Cytosolický vápník Ca2+ je důležitý druhý posel v signálních drahách buněk a
narušení jeho homeostázy v cytoplazmě negativně ovlivňuje mnoho biochemických a
fyziologických procesů, například může dojít k zastavení růstu kořenů, syntéze kalózy a
dezorganizaci

cytoskeletu.

Toxický

hliník

utlumuje

aktivitu

hyperpolarizací

aktivovaných Ca2+ kanálů na cytoplazmatické membráně, tak působí značný a okamžitý
vzrůst cytosolického Ca2+ a jeho aktivity (Horst et al., 2010; Rengel and Zhang, 2003).
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6.4.1 Fosfolipázy a reakce fosfolipáz na toxický hliník

Mnoho studií se shodlo v tom, že důležitou roli hrají v interakci rostliny
s toxickým hliníkem fosfolipidové signální dráhy. Fosfolipázy obecně jsou enzymy
štěpící fosfolipidy s uvolněním mastných kyselin, druh lipázy. Podle místa štěpení se
rozlišuje několik druhů. U rostlin jsou 4 hlavní druhy fosfolipáz. Fosfolipáza A1
odštěpuje acyl v poloze 3 (tj. z „krajního“ uhlíku), fosfolipáza A2 odštěpuje acyl v
poloze 2 (tj. z prostředního uhlíku), C štěpí vazbu mezi uhlíkem v poloze 1 a fosforem a
D vazbu mezi fosforem a na něj vázanou molekulou. Všechny fosfolipázy mají širokou
škálu rodin a tříd, liší se v e svých požadavcích na substráty i kofaktory a v rostlině
vykonávají nejrůznější funkce. Fosfolipázy jsou také důležitým komponentem všech
biologických membrán (Wang et al., 2012).
Například u fosfolipázy C (PLC) bylo ukázáno, že působení toxického hliníku
snižuje její aktivitu v kořenech pšenice a přitom ale neovlivňuje aktivitu dalších enzymů
této signální dráhy (Ramos-Diaz et al., 2007). V buněčné suspenzi Coffe Arabica byla
PLC také zkoumáné ve spojitostí s hliníkem, použitý roztok hliníku byl 100
mikromolární, v krátkém čase působení (cca 1 minuta) tyto buňky vykazovali dvakrát
vyšší aktivitu PLC, ovšem po delším působení roztoku hliníku na buňky (cca 1 hodina)
byla aktivita PLC inhibována více jak o padesát procent (Poot-Poot and HernandezSotomayor, 2011).
Dalším, relativně novým členem rodiny fosfolipáz, který byl zkoumán
v souvislosti s toxickým hliníkem je fosfatidylcholin-hydrolyzující fosfolipáza C (PC-PLC).
Po přidání AlCl3 do kultury buněk tabáku (zkoumáno také na pylových láčkách) byl
pozorován rapidní úbytek diacylgylcerolu (DAG) který vznikal z rekcí katalyzovaných
právě PC-PLC (Pejchar et al., 2010).
Studie provedená v souvislosti s PLD a toxickým hliníkem byla provedena díky
Pejchar et al,. (2008), zde se na kultuře tabákových buněk BY-2 ukázalo, že hliník
snižuje její aktivitu a tím tvorbu fosfatidových kyselin. Daším zjištěním bylo to, že
organizace a dynamika mikrotubulů může ovlivňovat stav fosfatidových kyselin.
(Pejchar et al., 2008). V následujících kapitolách budou rozvedeny důležité informace
vztahující se k PLD.
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6.5 Struktura, funkce a zástupci PLDs
Fosfolipáza D je z rodiny membránových hydrolytických enzymů štěpící
molekuly fosfolipidů a je široce rozšířena v rostlinné říši. Obecné poznatky o PLD jsou
shrnuty s použitím následujících review, pokud není rečeno jinak (Bargmann and
Munnik, 2006; Bargmann et al., 2009a; Bargmann et al., 2009b; Guo et al., 2012; Guo
and Wang, 2012; Pejchar et al., 2008; Pleskot et al., 2013; Pleskot et al., 2010; Raghu et
al., 2009; Singh and Pandey, 2012; Testerink and Munnik, 2005; Testerink and Munnik,
2011; Wang, 2005).
K hydrolýze membránových fosfolipidů může dojít z mnoha důvodů, rostlině
externích i interních. Při jejich štěpení vznikají další molekuly, které mají většinou
signalizační podstatu (typicky slouží jako druzí poslové). Jde především o fosfatidové
kyseliny (PA), diacylglyceroly (DAG), DAG-pyrofosfát (DGPP), lyzofosfolipidy, volné
mastné kyseliny, fosfoinositidy a inositol polyfosfáty. Předpokládá se, že právě štěpení
lipidů a tím zprostředkované signální dráhy mají jednu z hlavních úloh při odezvách na
mnoho biotických a abiotických stresových faktorů (obr. 2).
Rodina PLD zahrnuje heterogenní enzymy s rozdílnou regulací a
strukturní stavbou. Je také v rostlinách širší a komplexnější než v ostatních
organismech. Arabidopsis thaliana obsahuje 12 rozdílných PLD, které jsou rozděleny do
6 tříd a mají různý počet izoforem, rozdělených na základě enzymatické aktivity a
primární sekvence. Jsou jimi: PLDα (3 isoformy), PLDβ (2 isoformy), PLD (3 isoformy),
PLD, PLD a PLD (2 isoformy). Funkce různých PLD může být jak jedinečná, tak se
může překrývat a doplňovat, podle povahy, stavu a časového působení stresového
faktoru. Třída PLD má nízkou bazální expresi, ale je rychle aktivována při zranění
rostliny nebo útoku patogena. PLD má funkci při nedostatku dusíku a PLD se zdá mít
roli při tvorbě architektury kořenového systému a v homeostáze fosfátu, obě mají též
nízkou bazální expresi v rostlině.
Naproti tomu PLD a PLD jsou nejvíce exprimovány v rostlinách a mnoho
studií (viz. výše) se shodlo, že zaujímají z PLD nejdůležitější postavení. Obě jsou spojeny
s působením stresu vzniklým z nedostatku vody pro rostlinu (salinita, chlad, sucho),
zranění způsobené mrazem a působením ROS (obr. 2). V další kapitole budou
informace o nich dále rozvedeny.
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Rostlinná PLD rodina může být rozdělena na dvě podrodiny na základě jejich Nterminálních domén vázajících lipidy. U Arabidopsis dvě z 12 PLD obsahují phox (PX) a
pleckstrin (PH) homologní doménu, zatímco zbylé PLD obsahují C2 doménu. In vitro
byly určeny 4 druhy PLD aktivity, která závisela buď na přítomném pH nebo na
množství Ca2+, olejových kyselin či fosfatidilinositolbisfosfátu (PIP2) v médiu.
PLDje těsně spjatá s cytoplazmatickou membránou, přímo ovlivňuje
organizaci kortikálních mikrotubulů a také se podílí na degradaci lipidů
v cytoplazmatické membráně (obr. 3) (Chen et al., 2011). Další PLD, která je spjatá
s mikrotubulárním cytoskeletem a plazmatickou membránou je PLD, naproti tomu
PLDα1 je také přítomna v plazmatické membráně, ale také v dalších endomembránách
a v solubilní frakci v buňce (Li et al., 2004).
V nedávné době byla provedena díky Singh a koletivu (2012) také analýza
exprese PLD v rýži během působení abiotického stresu a také během rostlinného
vývoje. Tato studie byla provedena na 7 denních rostlinách rýže za působení stresových
faktorů chladu, sucha a zasolení. Šest testovaných genů ze sedmi: OsPLD1, OsPLD5,
OsPLD4, OsPLD6, OsPLD1 a OsPLD1 bylo během tohoto stresového působení
signifikantně up-regulovány, zatímco pouze OsPLD byla down-regulována. OsPLD5
byla expromována během působení všech tří stresů. OsPLD1 a OsPLD1 byly upregulovány za působení dvou stresů a to sucha a zasolení, zatímco OsPLD4 byla upregulována při působení sucha a chladu. Speciálně exprimovány a up-regulovány za
působení sucha byly OsPLD1 a OsPLD6, ale žádní členové těchto PLD nebyly
speciálně exprimovány za působení chladu nebo zasolení (Singh et al., 2012).
Již dlouho se ví, že fosfatidové kyseliny jsou jeden z nejdůležitějších, často
membránově lokalizovaných druhých poslů v rostlině. PA zastávají roli v mnoha
signálních sítích a jejich působení má v rostlině pleiotropní účinky. Zvlášť důležité jsou
v rostlinných odezvách na stresové faktory, jako jsou salinita, sucho, chlad, poranění
rostliny či působení patogenů. Váží se na mnoho protein kináz či fosfatáz a ovlivňují
celou řadu down-strem reakcí v buňce. PA dokáží mimo jiné modulovat dynamiku
cytoskeletu, ovlivňovat transport váčků či endocytózu a měnit strukturu a architekturu
buňky (obr. 2). Existuje více druhů PA lišících se v jejich struktuře a funkci.
Charakteristický rys PA je jejich rychlá a specificky regulovaná fluktuace v buňce (Lin et
al. 2014, (Pleskot et al., 2013; Wang, 2005)
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Obr. 2. Možná spolupráce fosfolipidů, rostlinného cytoskeletu a složek signálních drah
v odpověď na působení abiotického stresu.

Popisky: PI-PLC, phosphoinositid-specifická PLC; DGK, diacylglycerol kináza; PC, phosphatidyl cholin; PE,
phosphatidyl ethanolamin; DAG, diacylglycerol; PtdIns(4,5)P2, phosphatidyl inositol 4,5-bisfosfát;
Ins(1,4,5)P3, inositol 1,4,5-trifosfát; CP, heterodimerický capping protein; HSP, heat shock proteiny;
MTs, mikrotubuly; MFs, mikrofilamenta.

Převzato a upraveno dle Lin et al., (2014)
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6.6 PLDα a PLDδ
Z mnoha studií můžeme vyčíst, že PLDα a PLDδ jsou si nejvíce strukturálně a
funkčně podobné z rodiny PLD. Jsou také v rostlinách silně exprimované a jejich funkce
se často částečně překrývá či doplňuje. Obě jsou aktivovány působením chladu, sucha
a zasolením, dá se říci, že jejich aktivita je vyvolána nedostatkem vody v rostlině
(osmotickým stresem). Velmi důležitý je zde i fakt, že působení těchto stresových
faktorů s sebou přináší přeuspořádání membrány, změnu její fluidity a často také
dochází k osmotickému vyrovnávání v buňce (Bargmann and Munnik, 2006).
Bylo zjištěno, že PLDα potřebuje pro své fungování in vitro kyselé pH a
milimolární koncentraci Ca2+ citace. Naproti tomu PLDδ potřebuje pro své in vitro
fungování přítomnost Ca2+ (vysokou mikromolární nebo nízkou milimolární) a stimulaci
olejovými kyselinami (Hong et al., 2010).
Fosfatidové kyseliny (PA) jsou esenciální složkou membrán eukaryotické buňky,
mimo jiné se účastní i signalizace a endomembránového transportu. Jsou také
důležitým mezičlánkem v lipidové syntéze. Chlad a mráz indukují formaci PA skrze PLD
a DGK dráhy. Zajímavé je, že PLDα1 a PLDδ v reakci na mráz vykazují opačný fenotyp.
Zdá se, že pouze u PLDδ formace PA vede k vyšší aklimatizaci rostlin na působené
chladového stresu, PLD1 formace PA není při chladovém působení klíčová (Devaiah et
al., 2007), Hong et al 2008b). Tato odlišnost může být způsobena jednak koncentrací
formovaných lipidů, nebo jejich specifickou lokalizací. Zatímco PLDα1 je přítomna ve
vnitřních membránách a v cytosolu (Fan et al., 1999), PLDδ je lokalizována na
cytoplazmatické membráně (Li et al., 2004).
AtPLDα1 a AtPLDδ jsou obě zahrnuty v rostlinné odpovědi a produkci ROS.
PLDα1 zprostředkovává produkci ROS, zatímco PLDδ reguluje rostlinnou odpověď na
působení ROS (Ezaki et al., 2000; Zhang et al., 2003).
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Při působení obvyklých kultivačních podmínek PLDα1 mutant nevykazuje žádné
viditelné změny v uspořádání mikrotubulů a jejich densitě v porovnání s WT rostlinami.
PLDα1 KO mutanti vykazují změny uspořádání mikrotubulů při působení stresu
zasolením (Zhang et al., 2012). Navíc dvojitý mutant pldα1/pldδ je více senzitivní na
stres zasolením než single mutanti (růstová analýza kořenů). Zde vzniká i domněnka, že
PLDα1 a PLDδ mohou na tento stres odpovídat navzájem závislými i nezávislými
cestami (Bargmann et al., 2009b; Zhang et al., 2012).
PLDα1 byla zatím nejvíce studovaná PLD. PLDα1 a PLDα3 jsou si velmi podobné
a jejich funkce se částečně překrývají. Knockout PLDα3 rostliny jsou více senzitivní na
hyperosmotický stres (zasolení a nedostatek vody), přičemž overexprese PLDα3 vede u
rostlin k jejich větší toleranci na tento stres. Předpokládá se, že ačkoliv je exprese
PLDα3 nižší než exprese PLDα1, PLDα3 se více zapojuje do tvorby PA než PLDα1, která
má klíčové spíš jiné funkce (Hong et al., 2008a). Například bylo zjištěno, že PLDα3
derivované PA interagují s heteromerickými GTP-vázajícími proteiny a že jsou tyto
interakce ovlivňovány ABA při spuštění její signální dráhy pro inhibici otevírání
průduchů (Chen et al., 2011).
Pokud při stresu zasolením porovnáme PLDα1 a PLDδ tak PLDα1 je méně
tolerantní na stres zasolením. PLDα1/PLDδ dvojitý mutant navíc ukázal, že při zasolení
nepochází všechny PA pouze z biochemické aktivity těchto dvou PLD (obr. 3) (Hong et
al., 2008b, 2010).
Arabidopsis PLDδ knock-out a knock-down mutanti nevykazují v porovnání s WT
rostlinami změnu fenotypu, která by se dala očekávat, vzhledem k tomu, že PLDδ je
jedním z důležitých regulátorů mikrotubulárního cytoskeletu (Katagiri et al., 2001; Li et
al., 2004).
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Obr. 3. Model ukazující možnou regulaci microtubulárního cytoskeletu pomocí PA,
PLDα, PLDβ/δ a MAP65-1.

(A) Normální podmínky. PLDα je neaktivní a MAP65-1 dimer je asociován s kortikálními microtubuly.
Microtubuly jsou napojeny na membránu díky přímé interakci s PLDβ nebo s PLDδ. Kdy a jak přesně
v závislosti na interakci s microtubuly PLDβ/δ reaguje, není přesně známo.
(B) Reakce na stres zasolením. PLDα je aktivní, zvyšuje se lokální koncentrace PA. MAP65-1 dimer je díky
PA vázán na membránu a PA také stabilizují microtubuly a aktivizují MAP65-1.
Popisky: MAP65-1, microtubule-asociovaný protein 65-1; PA, phosphatidic acid; PC,
phosphatidylcholine; PLD, phospholipase D.

Převzato a upraveno dle Pleskot et al., (2013)
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7. Materiál a metody
7.1 Rostlinný materiál
V práci byly použity rostliny Arabidopsis thaliana, ekotyp Columbia jako WT
rostliny a rostliny Arabidopsis thaliana ekotyp Columbia nesoucí mutaci v PLD-alfa1
(pld α1) a PLD-delta (pldδ) genu (T-DNA inzerční linie). Linie byly získány darem od
prof. Jana Marce (Univerzita Sydney) a jedná se o T-DNA inzerční mutanty z databáze
Arabidopsis Biological Resource Center. Seznam T-DNA inzerčních linií je uveden níže
v Tabulce 2. Na pozorování mikrotubulárního cytoskeletu byla použita markerová GFPtubulin exprimující linie Arabidopsis thaliana ekotypu Columbia; GFP-TUA6 (Ueda et
al., 1999). Tato GFP-tubulin exprimující linie byla nakřížena i do obou PLD T-DNA
inzerčních linií.

Tabulka 2. Seznam mutantních rostlin, které byly použity v této práci.
mutace

SALK označení

PLD-alfa1

SALK053785

PLD-delta

SALK_023247

7.2 Metody
7.2.1 Křížení rostlin a získání F2 generace

Rostliny obou PLD T-DNA inzerčních linií a linie GFP-TUA6 byly pěstovány
nesterilně v rašelinových peletách (Jiffy Products International) při fotoperiodě 16/8 a
při 23°C.
Poté, co rostliny začaly kvést, byly zkříženy. Pyl byl přenášen v obou směrech.
Po vytvoření a dozrání šešule byla vzniklá semena dva dny skladována a sušena
v otevřené zkumavce a dále skladována v uzavřené zkumavce. Tato semena byla
naseta opět na rašelinové pelety a jejich semena (F2-generace) byla použita pro další
práci. Rostliny v F2 generaci byly genotypovány pro identifikaci homozygotních rostlin.
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Pro možné pozdější použití byly nakříženy do obou PLD T-DNA inzerčních linií i
GFP-markery pro fimbrin (GFP-FABD2, (Voigt et al., 2005) a klathrin (CLC-GFP,
(Konopka et al., 2008), tyto markerové linie ale nebyly v této práci použity.

Pro další pěstování rostlin ex vitro byl používán soubor kultivačních pomůcek
Arasystém (firma) za účelem snížení ztráty semen, snížení rizika kontaminace
experimentů ostatních uživatelů kultivační místnosti, snížení rizika kontaminace
životního prostředí geneticky modifikovanými semeny a zvýšení komfortu při zacházení
s rostlinami.

7.2.2 Kultivace rostlin in vitro, selekce rostlin s GFP-markerem

F2-generace křížených rostlin byla naseta sterilně in vitro na minimálním MS
mediu (Murashige and Skoog basal salt mixture (MS soli; Sigma) 2,2g/l), sacharóza
10g/l a agar 12g/l,

pH = 5.7) na čtvercových Petriho miskách 12 cm x 12 cm

uzavřených parafilmem. Tyto misky byly postaveny vertikálně pod úhlem cca 5°.
Rostliny byly kultivovány při fotoperiodě 16/8 a při 23°C. Před vysetím byla semena
sterilizována následujícím postupem: nejprve byla rychle omyta 95% etanolem, poté
ponechána na 10 minut v roztoku 50% SAVA. Následovalo důkladné promytí sterilní
destilovanou vodou (zhruba 5 cyklů), aby byla semena zbavena zbytků SAVA. Semena
byla stratifikována po dobu 2-3 dnů ve 4°C a poté vysévána sterilně na medium pomocí
pipety. Všechny další práce byly též prováděny ve sterilních podmínkách.
F2-generace rostlin byla pěstována in vitro cca 5 dní a následně byly na
fluorescenčním mikroskopu Olympus Provis AX 70 (Olympus Optical Co., Ltd, Tokyo,
Japan) vybrány rostliny, které vykazovaly fluorescenci GFP v kořenech. Tyto rostliny
byly z misek přesazeny do rašelinových pelet a nesterilně pěstovány dále. Tyto rostliny
byly následně genotypovány a vybrány pouze homozygotní mutantní rostliny v PLDalfa1 genu nebo PLD-delta genu.
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7.2.3 Izolace DNA pro PCR

Po cca 14 dnech růstu na rašelinových peletách byl rostlinám ustřižen zhruba 4
mm dlouhý maturovaný list, který byl vložen do zkumavky se zhruba pěti skleněnými
kuličkami s průměrem 1 mm a zamražen v tekutém dusíku. Stále zmrzlé zkumavky s
listy byly vloženy do homogenizátoru na 3 minuty s frekvencí kmitu 25. Do těchto
zkumavek bylo pak ihned přidáno 400 µl izolačního pufru (200 mM Tris-HCl, pH=7.5,
250 mM NaCl, 25 mM EDTA, 0,5% SDS) materiál byl nechán krátce roztát.

Následně probíhaly tyto kroky: centrifugace 1 minutu (16 000 g, 25°C), odebrání
300 µl supernatantu do nové zkumavky, přidání 300 µl isopropanolu k supernatantu, 2
minuty stání, centrifugace 5 minut (16 000 g, 25°C). Výsledný pelet byl vysušen, DNA
byla rozpuštěna v 50 µl vody a skladována v -20°C.

7.2.4 PCR pro účely genotypování

PCR byla prováděna zejména na thermocycleru MJResearch PTC-200.
Složení reakční směsi (200 µl) pro deset 20 µl reakcí:
voda: 173 µl
pufr pro Dream Taq DNA Polymerázu: 20 µl
dNTP: 2,5 µl
primery: 2 µl od každého primeru
Dream Taq Polymeráza: 0,5 µl
Nakonec přidat po 1 µl cDNA do každé reakce.

Program PCR reakce:
94°C – 2 min
(94°C – 30 s; 58°C – 1 min; 72°C – 1 min), opakovat 26x.
72°C – 10 min
Nakonec chlazení na 4°C.
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Sekvence primerů využitých pro genotypování rostlin (Generi Biotech) jsou
uvedeny v Tabulce 3.

Tabulka 3. Sekvence primerů, které byly použity pro genotypování.
PLD-alfa1
PLD-delta

RP
LP
RP
LP

5' - CAAGGCTGCAAAGTTTCTCTG - 3'
5' - ATTAAGTGCAGGGCATTGATG - 3'
5' - AGGAAAGGAAGTCAGGTGAGG - 3'
5' - ATCCTACAGTGCAAATCGTGC - 3'

7.2.5 DNA separace pomocí elektroforézy

Příprava 1,2 % agarózového gelu: agaróza rozvařena v 0,5×TAE pufru (TAE pufr:
2,42 g Tris base, 5,71 ml ledové kyseliny octové, 1 ml 0,5 M EDTA, pH 8,0, voda do 1l).
Po ochlazení na přibližně 70°C byl přidán GelRed (10 000×, Biotium) v koncentraci 10 μl
/100 ml a agarózový gel byl nalit do formy elektroforézy pro vytvoření separačního
gelu. Po utuhnutí (cca 45 minut) byl gel přelit 0,5×TAE pufrem a do jamek byly
naneseny vzorky DNA smíchané s nanášecím pufrem 6x DNA Loading Dye (Fermentas)
v poměru 5:1. Jako marker byly použity 3 μl GeneRuler 100pb (Fementas), Vzorky byly
separovány 30 minut při 102 mA.

7.2 6 Kultivace Arabidopsis thaliana v hydroponii

Semena byla sterilně nasázena na podložní sklíčka speciálně sestavená a
upravená k tomuto účelu (viz obr. 4) K sestavení sklíček byla použita nit, nylon (100 µm
oka) a 2% agar, který byl napipetován podél nitě držící nylon na sklíčku. Na jednom
sklíčku bylo nasazeno 15-20 semen. Jednotlivá sklíčka byla umístěna do průhledné
skleněné barvicí vaničky – vznikl tak malý skleník (do jednoho skleníčku se vejde 5
sklíček) (obr. 4-1). Do vaničky se sklíčky bylo nalito kultivační médium, do výšky zhruba
1cm spodní úrovně nylonu. Víčko bylo ještě po přiklopení s vaničkou spojeno
parafilmem pro zajištění sterilních podmínek (obr. 4-2). Celá souprava byla umístěna
do kultivační místnosti. Rostliny zde byly pěstovány po dobu 4 dnů při teplotě 21°C a
světelné periodě16 hodin.
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Tento způsob kultivace je sice pracný, ale má nesporné výhody. U rostlin lze
sterilně a přímo na sklíčku měřit různé parametry bez narušení jejich kořenové
struktury. Neméně důležité pro posuzování působení látek v médiu je schopnost
pronikání těchto látek do kořene ze všech stran, což při kultivaci na agaru nemůžeme
zajistit, látky obsažené v médiu zde působí pouze z jedné strany kořene. Nylon byl
použit z důvodu vzlínání média ke kořenům rostlin a k omezení hypoxického stresu.
Nylon je neintaktní s použitým roztokem hliníku, dá se sterilizovat a tím použít vícekrát
za sebou.
Pro růstovou analýzu byly 4 denní rostliny kultivované v 1/8 MS médiu (obr. 4-3
a 4-5) vyfoceny a přeneseny do dalšího sterilního skleníčku obsahující médium pro
danou variantu pokusu (média použitá v hydroponii viz. níže). Média byla měněna vždy
po 12h až do konce pokusu pro zachování pH média a obsahu hliníku. Bylo použito cca
65ml daného média na 1 skleníček tak, aby kořeny byly v médiu ponořeny.
Při každé výměně média byla sklíčka s rostlinami sterilně přemístěna do
sterilních Petriho misek a focena s popisky a pravítkem pro pozdější zpracování
obrazového materiálu (obr. 4-4 a 4-6).

Jako kontrolní kultivační roztok sloužilo sterilní 1/8 MS médium (0,55 g MS
solí/1l, pH=4.5, 1% sacharóza). pH bylo upravováno před sterilizací média
autiklávováním. Pro přípravu médií s obsahem hliníku byl použit zásobní roztok 1M
AlCl3 x 6H2O.

Použitá média v hydroponii:
 1/8 MS pH=4,5 a 1% sacharóza; kontrolní médium
 1/8 MS a 1% sacharóza, pH=5,7
 1/8 MS a 1% sacharóza, pH=4,5 + 100, 200, 300, 500 či 600 μM AlCl 3).
Hliník byl přidáván do sterilních médií a úprava pH byla po přidání
hliníku prováděna semisterilně.
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Obr. 4. Ilustrace kultivace Arabidopsis thaliana v hydroponii.

Obr. 4. Ilustrace kultivace Arabidopsis thaliana v hydroponii. Na obrázku číslo 1. se nachází
skleníček s 5 sklíčky a čerstvě nasazenými semeny A. thaliana. Na obrázku číslo 2. jsou vyfoceny celé
skleníčky tak jak jsou následně umístěny v kultivační místnosti. Na obrázku číslo 3. jsou vidět již 4 denní
rostliny A. thaliana. Na obrázku číslo 4. je vyfocená sterilní miska se sklíčky zblízka a na obrázku číslo 6.
je vidět celá fotící souprava. Na obrázku číslo 5. je vyfocen detail jednoho sklíčka pro jasnější představu
toho, jak vypadá sklíčko s navázaným nylonem a na něm rostoucí čtyř denní A. thaliana.

7.2.7 Snímání, měření a hodnocení délek kořenů

Sklíčka s rostlinami byla focena fotoaparátem Nikon D 3200. Snímky byly
zpracovány v programu NIS-Elements, kde byla rostlinám měřena délka kořene. Kořen
byl vždy měřen od hypokotylu po kořenovou špičku. Každý experiment byl alespoň 23x opakován a v každém opakování bylo hodnoceno 30 až 50 rostlin v každé variantě.
Výsledky byly zpracovány do procentuálních sloupcových grafů s chybovými
úsečkami, které představovaly standardní chybu. Všechny grafy byly zpracovány
pomocí programu Excell. Dále byl hodnocen posun střední hodnoty mezi pokusnými a
kontrolními soubory dat (v našem případě se jednalo o WT a dané T-DNA inzerční
mutanty).
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Pro toto statistické posouzení byl zvolen dvojvýběrový nepárový t-test
s hladinou významnosti 0,05. Pro výpočet t-testu bylo nutno posoudit, zda se jedná o
soubory dat se shodným rozptylem, či nikoli. Shodnost rozptylu dat byla posuzována za
použití F-testu. Výpočet t-testu i F-testu byl proveden rovněž pomocí programu
Microsoft

Office

s následujícími

funkcemi:

F.TEST(matice1;matice2)

a

T.TEST(matice1;matice2;Chvosty;Typ).

7.2.8 Pozorování změn mikrotubulárního cytoskeletu

Rostliny A. thaliana pldα1 a WT exprimující cytoskeletální marker GFPtubulin byly kultivovány in vitro na šikmém agaru (1/8 MS médium, pH=4,5, 1%
sacharóza a 2% agar) po dobu 4 dní při teplotě 21°C a světelné periodě 8/16 hodin.
Posléze byly rostliny přeneseny do tekutého média stejného složení, avšak s obsahem
100 nebo 300 μM AlCl3, pH=4,5. a kultivovány dalších 12h. V těchto rostlinách byl
pozorován mikrotubulární cytoskelet v epidermálních buňkách tranzientní a elongační
zóny. Použit byl konfokální skenující mikroskop Leica TCS NT (Leica Microsystems
Heidelberg GmbH), GFP bylo excitováno vlnovou délkou 488 nm Ar/Kr laserem a
používán byl objektiv se zvětšením 63x s vodní imerzí a numerickou aperturou 1,2 (HCX
PL APO ibd.BL 63,0x1,2 W) a přiblížení (zoom) 3.

Nasnímané série řezů buňkami pak byly analyzovány v programu ImageJ
(www.imagej.net) případně Fiji (open source software založený na ImageJ). Bylo
stanoveno zastoupení jednotlivých kategorií uspořádání mikrotubulárního cytoskeletu
v kořenech v daných růstových zónách ošetřených hliníkem. Každé pozorování bylo
opakováno 5x a u každé varianty bylo hodnoceno vždy cca 15-20 buněk. Výsledky byly
zpracovány do procentuálních sloupcových grafů s chybovými úsečkami, které
představovaly standartní chybu. Všechny grafy byly zpracovány pomocí programu
Excell.
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7.2.9 FDA test viability kořenových buněk

Značení pomocí FDA (Fluorescein Diacetate) bylo použito pro zjištění viability a
tvaru buněk v transientní a elongační zóně kořenů rostlin WT a pld α1 ošetřeným
hliníkem. Rostliny byly kultivovány in vitro na šikmém agaru (1/8 MS médium, pH=4,5,
1% sacharóza a 2% agar) po dobu 4 dní při teplotě 21°C a světelné periodě 8/16 hodin.
Posléze byly rostliny přeneseny do tekutého média stejného složení, avšak s obsahem
100, 300, 500 nebo 600 μM AlCl3., pH=4,5. a kultivovány dalších 12 h (viz Obr. 4).
Posléze byly rostliny přeneseny na podložní sklo do vody s roztokem fluorescein
diacetátu (FDA). Roztok FDA byl připraven smícháním 40 µl 0.2% (w/v) zásobního
roztoku FDA v acetonu s 10ml H2O. V obarvených rostlinách byly okamžitě pozorovány
kořenové špičky ošetřených rostlin. Použit byl konfokální skenující mikroskop Leica TCS
NT, FDA bylo excitováno vlnovou délkou 488 nm Ar/Kr laserem a používán byl objektiv
se zvětšením 20x.
Pozorována byla špička kořene až elongační zóna kořene. FDA zviditelňuje živé
buňky ve velmi krátkém čase, zatímco odumřelé buňky nevykazují fluorescenci. Získané
optické řezy byly zpracovány v programu ImageJ případně Fiji. Každá varianta byla cca
3-4 opakována, při každém opakování bylo snímáno v průměru 8 kořenů.

Obr. 5 Ilustrace kultivace A. thaliana pro potřeby FDA barvení.

Obr. 5 Ilustrace kultivace A. thaliana v malých umělohmotných komůrkách s médii obsahujícími
hliník před použitím konfokálního mikroskopu (pozadí obrázku). V popředí obrázku už rostliny na
podložním sklíčku ve vodním roztoku s FDA.
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8. Výsledky
8.1 Získání mutantních rostlin A. thaliana pldα1 a pld s GFP-markery pro tubulin,
fimbrin a klathrin.

Na začátku práce byly použity rostliny Arabidopsis thaliana, ekotyp Columbia
jako WT rostliny a rostliny Arabidopsis thaliana ekotyp Columbia nesoucí mutaci v PLDalfa1 (pldα1) a PLD-delta (pldδ) genu (T-DNA inzerční linie). Na pozorování
mikrotubulárního cytoskeletu byla do obou PLD T-DNA inzerčních linií nakřížena
markerová GFP-tubulin exprimující linie Arabidopsis thaliana ekotypu Columbia (GFPTUA6). Rostliny, které vyrostly z jejich F2 generace semen, byly genotypovány a dále
bylo pracováno pouze s homozygotními liniemi rostlin. Pro možné pozdější použití byly
nakříženy do obou PLD T-DNA inzerčních linií i GFP-markery pro fimbrin a klathrin, tyto
ale nebyly v této práci použity. Toto značení umožňuje pozorovat strukturu a případně
dynamiku mikrotubulárního i aktinového cytoskeletu v mutovaných rostlinách in vivo a
také endocytózu zprostředkovanou klathrinovými váčky. Tyto markery byly již
k dispozici na pracovišti.
pldα1 rostliny marker GFP-tubulin neumlčovaly. pld rostliny marker GFPtubulin částečně umlčovaly, a proto byly dané rostliny následně podrobeny selekci.
Byly vybrány rostliny, které nejvíce daný marker exprimovaly a ty byly následně
přepěstovány do další generace. Rostliny vypěstované z této další generace již marker
GFP-tubulin neumlčovaly. Do mutantních rostlin nakřížený GFP-fimbrin byl umlčován a
rostliny musely být též selektovány a přepěstovány do další generace.

8.2 Působení toxického hliníku na pldα1 a pld mutantní rostliny v hydroponické
kultivaci a růstová analýza kořenů.

Cílem tohoto pokusu bylo zjistit, zda má toxické působení hliníku rozdílný vliv
na růst kořenů u pldα1 a pld mutantních rostlin. Pro růstovou analýzu byly použity 4
denní rostliny hydroponicky kultivované v 1/8 MS médium.

37

Následně v hydroponické kultivaci byly použity pro analýzu dvě kontroly, jedna
s použitím pH 4.5 a druhá s pH 5,7. Tyto kontroly byly použity z důvodů známého
působení toxických iontů hliníku za nízkého pH v půdě. Pro testování toxicity Al byla
použita 100 a 300 μM koncentrace AlCl3. Tyto koncentrace toxického hliníku jsou
v souladu s dalšími studiemi zabývajícími se toxicitou hlinitých iontů.
Byla změřena délka kořenů v okamžiku nasazení do média s obsahem hliníku
(čas 0h). Dále byly kořeny měřeny spolu s výměnou média vždy po 12h ve dvou dnech,
tudíž v časech 12, 24, 36 a 48 hodin.
300 μM AlCl3 zpomalilo růst mutanty pldα1 i WT a u mutanty byly
pozorovatelné vyšší přírůstky v obou koncentracích toxického hliníku (100 a 300 μM
AlCl3) oproti WT.
Jelikož se ukázalo, že právě mutantní rostliny v pldα1 reagují na působení
hlinitých iontů, byl proveden pokus (Graf č. 3) s působením vyššího množství toxického
hliníku. Tento pokus byl svými podmínkami shodný s minulými dvěma pokusy, ovšem
místo 100 a 300 μM koncentrace AlCl3 byly použity koncentrace 500 a 600 μM AlCl3 a
pouze s rostlinami pldα1. Tyto koncentrace jsou již velmi vysoké a dochází zde k velmi
výraznému rychlému zastavení růstu kořenů. Ovšem i v této variantě si lze povšimnout
a to zvláště u varianty s 500 μM AlCl3 o málo rychlejšího přírůstku kořenů u mutantních
rostlin v porovnání s WT.
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1-A

1-B

Graf 1. Vliv 100 a 300 μM koncentrace Al3+ a sníženého pH na růst kořenů u 4 denních
rostlin WT (graf 1-A) a mutantních rostlin pldα1 (graf 1-B). Délka kořenů je v grafu vyjádřena
v procentech. Pro ověření výsledků byl proveden t-test - značení (*) znamená, že pravděpodobnost
získaného výsledku je mezi 5% a 001%. Chybové úsečky představují standartní chybu.
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2-A

2-B

Graf 2. Vliv 100 a 300 μM koncentrace Al3+ a sníženého pH na růst kořenů u 4 denních rostlin
WT (graf 2-A) a mutantních rostlin pldδ (graf 2-B). Délka kořenů je v grafu vyjádřena v procentech. Pro
ověření výsledků byl proveden t-test - značení (*) znamená, že pravděpodobnost získaného výsledku je
mezi 5% a 001%. Chybové úsečky představují standartní chybu
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3-A

3-B

Graf 3. Vliv 500 a 600 μM koncentrace Al3+ a sníženého pH na růst kořenů u 4 denních rostlin
WT (graf 3-A) a mutantních rostlin pldα1 (graf 3-B). Délka kořenů je v grafu vyjádřena v procentech. Pro
ověření výsledků byl proveden t-test - značení (*) znamená, že pravděpodobnost získaného výsledku je
mezi 5% a 001%. Chybové úsečky představují standartní chybu.
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Výsledkem statistických měření (t-test) u varianty pokusu s použitím pldα1 a
koncentrací toxického hliníku 100 a 300 μM bylo zjištění, že výsledky byly statisticky
průkazné. Rozptyly obou souborů se statisticky významně liší jak s použitím pH 4,5 a pH
5,7, tak i u 100 a 300 μM koncentrace AlCl3. U variant s využitím pldδ mutantních
rostlin a s pldα1 mutantních rostlins vysokou koncentrací toxických iontů hliníku (500 a
600 μM koncentrace Al3+) nejsou změny středních hodnot statisticky prokazatelné.

8.3. Nalezení rozdílů mezi mutantními rostlinami pldα1 a WT rostlinami v
reakci na působení hliníku na buněčné úrovni, se zvláštním zřetelem k transientní a
elongační zóně kořene.

8.3.1 Značení buněk transientní a elongační zóny kořene pomocí FDA, zjištění jejich
životaschopnosti a tvaru.

Využity byly rostliny pldα1 z důvodu jejich rozdílné reakce v růstovém testu
oproti WT rostlinám. Značení pomocí FDA (Fluorescein Diacetate) bylo použito pro
zjištění viability a tvaru buněk v transientní a elongační zóně kořenů rostlin WT a pldα1
ošetřených daných koncentrací hliníku. FDA se dostává do buněk a tím zviditelňuje živé
buňky ve velmi krátkém čase, zatímco odumřelé buňky nevykazují fluorescenci.
Rostliny byly kultivovány in vitro na šikmém agaru (1/8 MS médium, pH=4,5, 1%
sacharóza a 2% agar) po dobu 4 dní při teplotě 21°C a světelné periodě 8/16 hodin.
Následně se rostliny přenesly do tekutého média stejného složení, avšak s obsahem
100, 300, 500 nebo 600 μM AlCl3, pH=4,5. a kultivovány dalších 12 h. Posléze byly
rostliny značeny FDA a okamžitě pozorovány. Použit byl konfokální skenující mikroskop
Leica TCS NT, FDA bylo excitováno vlnovou délkou 488 nm Ar/Kr laserem a používán
byl objektiv se zvětšením 20x, měřítko u snímků níže je 100 μM.
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U kontroly s použitím pH 4,5 na obrázcích 6 (WT) a 7 (pldα1) nejsou
detekovatelné rozdíly. 100 μM Al3+ použitých ve variantě na obrázku 8 (WT) a 9
(pldα1) 100 μM Al3+ použitých ve variantě na obrázku 8. (WT) a 9. (pldα1) nepůsobí
znatelný rozdíl ve struktuře kořenových špiček. Ovšem 300 μM Al3+ (obr.10. - WT a 11.
- pldα1) a ještě znatelněji ve variantě s použitím 500 μM Al3+ (obr. 12. - WT a 13. pldα1) lze pozorovat výrazné změny ve struktuře kořene. Vlivem toxického působení Al
dochází k odumírání buněk především v transientní zóně kořene. Ve vyšších
koncentracích Al (500 μM, obr. 12 a 13) docházelo k odumírání buněk i v elongační
zóně a 600 μM koncentrace způsobovala odumírání i buněk kořenové špičky (obr. 14 a
15).
Mutantní rostliny pldα1 vykazovaly poněkud odlišný charakter reakce. Na rozdíl
od WT byly v mutantních kořenech ošetřených hliníkem častěji detekovány buňky se
změněným tvarem, konkrétně buňky rostoucí izotopicky a bez zjevné polarity. Zdá se,
že buňky kořene WT rostliny reagovaly na toxicitu hliníku odumřením, zatímco buňky
mutantních rostlin byly schopné po delší dobu přežívání a růstu, i když se ztrátou
polarity. Toto se projevuje nejdříve ve variantě s 300 μM Al3+ a ještě zřetelněji ve
variante s použitím 500 μM Al3+ (obr. 10-13). Ve variantě s 500 μM (obr. 14 a 15) je
více znatelné odumírání buněk i v elongační zóně kořene. Také je znát, že 600 μM Al3+
je pro rostlinu vysoká koncentrace toxických iontů a působí rychle a silně i u
mutantních rostlin tím, že buňky rychle odumírají bez možnosti růstu. Proto se u pldα1
projevují také buněčné malformace, ale o poznání méně než v nižších koncentracích
hliníku, zato odumírání buněk je velice zřetelné a rozsáhlé u obou testovaných variant
(WT a pldα1).
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Obr. 6 Kořenové špičky rostlin WT
při 12h hydroponickém působení
pH 4,5, barvené FDA. Kořen
pozorován pod objektivem se
zvětšením 20x.

Obr. 7 Kořenové špičky rostlin pldα1
při 12h hydroponickém působení
pH 4,5, barvené FDA. Kořen
pozorován pod objektivem se
zvětšením 20x.
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Obr. 8 Kořenové špičky rostlin WT
při 12h hydroponickém působení
3+
100 μM Al , barvené FDA. Kořen
pozorován pod objektivem se
zvětšením 20x.

Obr. 9 Kořenové špičky rostlin pldα1
při 12h hydroponickém působení
3+
100 μM Al , barvené FDA. Kořen
pozorován pod objektivem se
zvětšením 20x.
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Obr. 10 Kořenové špičky rostlin WT
při 12h hydroponickém působení
3+
300 μM Al , barvené FDA. Viditelné
je odumírání buněk transientní
zóny. Kořen pozorován pod
objektivem se zvětšením 20x.

Obr. 11 Kořenové špičky rostlin
pldα1 při
12h hydroponickém
3+
působení 300 μM Al , barvené
FDA. Viditelné je jednak odumírání
buněk transientní zóny, a změna
tvaru buněk této zóny – buňky
nepolárně
expandují.
Kořen
pozorován pod objektivem se
zvětšením 20x.
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Obr. 12 Kořenové špičky rostlin WT
při 12h hydroponickém působení
3+
500 μM Al , barvené FDA. Viditelné
je rozsáhlé odumírání buněk
transientní zóny. Kořen pozorován
pod objektivem se zvětšením 20x.

Obr. 13 Kořenové špičky rostlin
pldα1 při
12h hydroponickém
3+
působení 500 μM Al , barvené
FDA. Viditelné je rozsáhlé odumírání
buněk transientní zóny a expanze
přežívajících
buněk.
Kořen
pozorován pod objektivem se
zvětšením 20x.
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Obr. 14 Kořenové špičky rostlin WT
při 12h hydroponickém působení
3+
600 μM Al , barvené FDA. Všechny
zóny kořene obsahují odumírající
buňky. Kořen pozorován pod
objektivem se zvětšením 20x.

Obr. 15 Kořenové špičky rostlin
pldα1 při
12h hydroponickém
3+
působení 600 μM Al , barvené
FDA. Všechny zóny kořene obsahují
odumírající buňky. Kořen pozorován
pod objektivem se zvětšením 20x.
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8.3.2 Pozorování kortikální vrstvy mikrotubulárního cytoskeletu u buněk transientní a
elongační zóny kořene.
Mikrotubuly jsou považovány za jeden z prvních a dobře pozorovatelných cílů
působení Al3+ iontů v buňce. Buněčné malformace u pldα1, které naznačují ztrátu
polarity, jsou podobné situaci, kdy buňky ztratí mikrotubuly. Testovali jsme tedy, zda
prvním cílem působení toxických iontů hliníku mohou být mikrotubuly.
Rostliny A. thaliana pldα1 a WT exprimující cytoskeletální marker GFP-tubulin
byly proto kultivovány hydroponickém médiu po dobu 4 dnů. Následně byly rostliny
přeneseny do tekutého média stejného složení, avšak s obsahem 100 nebo 300 μM
AlCl3, pH=4,5. a kultivovány dalších 12h. Poté byl pozorován a na konfokálním
mikroskopu (Leica Microsystems Heidelberg GmbH, zvětšení 63, zoom 3) snímán obraz
a stav kortikálních mikrotubulů u buněk tranzientní a elongační zóny kořene.
Hodnocena byla síť kortikálních mikrotubulů transientní a elongační zóny. Bylo
spočítáno a zaneseno do grafů zastoupení jednotlivých kategorií uspořádání
mikrotubulárního cytoskeletu u mutantních i WT rostlin. Toto bylo provedeno zvlášť
pro tranzientní i elongační zónu kořene, obrázek těchto zón kořene s popisem viz. obr.
16.
Obr. 16 Popis kořene, ukázána transientní a elongační zóny kořene.

Obr. 16 Popis kořene, ukázána transientní a elongační zóny kořene. Vidět jsou také buňky
kořenové čepičky a kořenové vlásky (kořenové vlášení). Použita je pro ilustraci kořene 4 denní A.
thaliana pěstována při teplotě 21°C a světelné periodě 8/16 hodin, následně dána na 12h do
hydroponické kultivace s pH 4,5. a poté na zviditelnění kořene aplikováno FDA. Na vytvoření obrázku byl
použit konfokální skenující mikroskop Leica TCS NT a kořen byl pozorován pod objektivem se zvětšením
20x.

49

Kategorií pro uspořádání mikrotubulů pro jednotlivé buňky bylo určeno 5, viz.
obr. 17. V daných buňkách bylo možné pozorovat mikrotubuly podle uspořádání
podélné, příčné, nahodile či neuspořádaně rozmístěné, fragmentované či žádné.
Kategorie podélné mikrotubuly jsou považovány za kontrolní stav. Ostatní kategorie
odpovídají narušenému mikrotubulárnímu cytoskeletu.

Obr. 17. 5 Kategorií pro uspořádání kortikálního mikrotubulárního cytoskeletu.

Obr. 17. 5 Kategorií pro uspořádání kortikálního mikrotubulárního cytoskeletu pro jednotlivé
buňky (mikrotubuly zviditelněny díky GFP-TUA6). Kortikální mikrotubuly jednotlivých buněk se podle
uspořádání započítávali do grafů (graf 4. a 5.)jako mikrotubuly příčné (1), podélné (2), nahodile nebo-li
neuspořádaně rozmístěné (3), fragmentované (4) či žádné (5).

Graf č. 4. ukazuje stav kortikálního mikrotubulárního cytoskeletu buněk
transientní zóny kořene u pldα1 i WT ošetřených různými koncentracemi hliníku.
Můžeme zde pozorovat očekávatelné „zhoršení“ stavu mikrotubulů s přibývající
hladinou toxických iontů hliníku u obou variant.
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Mikrotubulární síť se postupně rozpadá a přibývá buněk s fragmentovanými
mikrotubuly a také buněk, které neobsahovaly žádný signál a tudíž lze předpokládat, že
mikrotubulární síť byla plně depolymerována a buňky odumírají.

Graf č. 5. ukazuje stav kortikálního mikrotubulárního cytoskeletu u buněk
elongační zóny kořene pldα1 i WT ošetřených různými koncentracemi hliníku. I zde
můžeme vidět již výše zmiňované rozpadání mikrotubulární sítě na úkor příčně
orientovaných mikrotubulů, které ve všech variantách v buňkách převládají.
Pro buňky těchto zón a v této době je typické většinové příčné uspořádání
mikrotubulů, po působení toxického hliníku se jejich počet snižuje a přibývají ostatní
kategorie uspořádání mikrotubulů odpovídající narušenému cytoskeletu (viz. grafy
sumarizující počet buněk s příčnými a narušenými mikrotubuly vpravo od hlavních
podrobných grafů). Porovnávali jsme, zda se liší reakce rostlin WT a pldα. Lze
pozorovat, že v transientní zóně v kontrolní skupině (pH 4,5) je více buněk s příčnými
mikrotubuly, ve 100 μM koncentraci Al3+ se počet buněk s kontrolními a narušenými
mikrotubuly vyrovnávají u WT rostlin a narušené MT převažují u pldα rostlin. Při
působení 300 μM koncentraci Al3+ v transientní zóně kořene převažují buňky
s narušenými mikrotubuly u WT i pldα rostlin. V elongační zóně buňky reagovaly
v obou variantách (WT a pldα) méně ochotně v souladu s jejich nižší citlivostí oproti
transientní zóně. I zde lze vypozorovat vyšší citlivost pldα rostlin oproti WT.
Při 100 μM působení tak byl počet buněk s narušenými mikrotubuly u pldα1
rostlin stejný jako počet buněk s transverzálními mikrotubuly, zatímco u WT rostlin
převažoval počet buněk s transverzálními mikrotubuly. V 300 μM hliníku je tento trend
ještě více zřetelný, pldα rostliny měly vyšší počet buněk s narušenými mikrotubuly
oproti počtu buněk s transverzálními mikrotubuly, zatímco WT rostliny opět reagovaly
méně citlivě.
Po porovnání všech variant a stavu jejich mikrotubulárního cytoskeletu lze dojít
k závěru, že síť kořenových buněk pldα1 rostlin reagovala rychleji na působení Al3+
iontů reorganizací než u WT rostlin. To ukazuje na zvýšenou citlivost mikrotubulární
sítě u pldα1 mutanty naproti WT.
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4-A

4-B

4-C

Graf 4. Stav kortikálních mikrotubulů u WT a mutantních rostlin pldα1 při působení 100 (B) a
3+
300 μM Al (C) a sníženého pH kořene (A) u buněk transientní zóny kořene po 12 h kultivace. Doplňující
grafy vpravo od hlavních podrobných grafů vyjadřují totéž s tím rozdílem, že stav mikrotubulární sítě je
rozdělen na dvě kategorie, tedy příčné MT (kontrolní stav) a ostatní kategorie (reorientace a
depolymerace). Chybové úsečky představují standartní chybu.
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5-A

5-B

5-C

Graf 5. Stav kortikálních mikrotubulů u WT a mutantních rostlin pldα1 při působení 100 (B) a
3+
300 μM Al (C) a sníženého pH kořene (A) u buněk elongační zóny kořene po 12 h kultivace. Doplňující
grafy vpravo od hlavních podrobných grafů vyjadřují totéž s tím rozdílem, že stav mikrotubulární sítě je
rozdělen na dvě kategorie, tedy příčné MT (kontrolní stav) a ostatní kategorie (reorientace a
depolymerace). Chybové úsečky představují standartní chybu.
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9. Diskuze
9.1 Modelový materiál

Tato práce navazuje a rozvíjí práci Krtková et al., (2012), ve které byla zjištěna
plazmatická membrána jako časný cíl působení Al, a kde byl popsán stabilizující efekt Al
na kortikální mikrotubuly. V této práci byl navíc popsán poprvé inhibiční efekt Al na
endocytózu (Krtková et al., 2012). Ve vícero studiích u různých druhů rostlin a pletiv
byly zkoumány reorganizace stabilizace a dynamika kortikálních mikrotubulů během
působení toxického hliníku (Schwarzerová et al., 2002; Sivaguru et al., 1999a; Sivaguru
et al., 2003; Sasaki et al., 1997). Zjištěná reakce mikrotubulů se v různých studiích liší,
což může být dáno více faktory: stáří a druh rostliny, specifická použitá pletiva, délka
trvání stresu a koncentrace použitého toxického hliníku. Mikrotubuly jsou nicméně
stále strukturou, která prodělává rychlé změny po působení Al a nelze tedy vyloučit
jejich specifickou roli během Al stresu.
Plazmatická membrána byla v literatuře několikrát popsána jako místo
primárního účinku Al (Sivaguru et al., 2005). Popsána byla kromě rigidizace membrány
(Krtková et al., 2012) též depolarizace a jedním z pozdějších efektů působení Al na
membránu je též peroxidace lipidů membrány (Sivaguru et al., 2005).
Fosfolipáza D je z rodiny membránových hydrolytických enzymů štěpící
molekuly fosfolipidů a je široce rozšířena v rostlinné říši a již dlouho se ví, že
fosfatidové kyseliny produkované mimo jiné díky PLD jsou jeden z nejdůležitějších,
často membránově lokalizovaných druhých poslů v rostlině. Formace PA fungují jako
membránově lokalizovaný signál ovlivňující downstream signalizaci díky navázání
specifických proteinů. Tyto proteiny mohou být například protein-kinázy fosfatázy a
proteiny, které se účastní endomembránového transportu. Lokální vzrůst PA může mít
také efekt na zakřivení membrány, její povrchový náboj a také může pozitivně
modulovat membránovou fůzi (Testerink a Munnik, 2005; Raghu et al., 2009).
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Navíc kromě interakce s ostatními signálními lipidy formace PA souvisí i s
ostatními buněčnými signály, například s Ca2+, ROS, NO, změnou vnitrobuněčného pH a
s remodulací cytoskeletu (Li et al., 2009). Třídy PLD a PLD jsou pro výzkum působení
PLD v hliníkové toxicitě důležité z více hledisek. Jsou u rostlin, nejen u A. thaliana,
nejsilněji exprimovány a obě molekuly jsou spojovány s abiotickým stresem, souhrnné
poznatky jsou shrnuty v následujících review (Testerink a Munnik, 2011; Guo a Wang,
2012; Lin et al., 2014). Obě tyto molekuly navíc interagují s cytoskeletem. PA reguluje
dynamiku aktinových filament a též dynamiku mikrotubulárního cytoskeletu (Katagiri
et al., 2001; Li et al., 2004; Andreeva et al., 2009; Nick, 2013). PLD s kortikálními
mikrotubuly dokonce fyzicky interaguje a pravděpodobně se podílí na kontrole jejich
asociace s plazmatickou membránou (Katagiri et al., 2001; Li et al., 2004) Díky těmto
popsaným interakcím, díky funkční vazbě PLD na plazmatickou membránu a také díky
signální roli a produkci PA (pro buňku velmi důležitých druhých poslů) je možné, že
právě PLD by mohly hrát roli v signalizaci a odpovědi rostliny na stres způsobený
hliníkem.
Hlavním cílem této práce tedy bylo zjistit, zda se PLD a PLD mohou podílet na
časné reakci rostlin na hliníkový stres. Využity byly rostliny Arabidopsis thaliana
postrádající funkční PLD (pld1) a PLD (pld) molekuly. Porovnávána byla reakce
těchto rostlin na Al co do zástavy růstu kořene a morfologických změn kořene, a také
stav mikrotubulárního cytoskeletu v těchto rostlinách. Pro analýzu mikrotubulárního
cytoskeletu byly proto připraveny linie exprimující GFP-tubulin, a pro případnou
analýzu aktinového cytoskeletu a endocytózy též linie exprimující GFP-fimbrin
(aktinový marker) a klathrin-GFP (marker klathrinem zprostředkované endocytózy).
Dva později jmenované markery v této práci využity nebyly a jsou k dispozici pro další
studie.
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9.2 Růstová analýza kořenů

Primární a charakteristické toxické působení hliníku na rostliny je zastavení
růstu kořene, což bylo zjištěno již v roce 1918 (Hartwell a Pember, 1918) a právě
zastavení růstu kořenů je často využíváno v experimentech jako důkaz hliníkové
toxicity a případné prokázání tolerance či rezistence rostlin na toxický hliník. V souladu
s tím reakce rostlin v našich experimentech byla vždy spojena se zástavou růstu kořenů
v médiích s Al3+. 100 μM Al potlačil růst kořenů částečně, a růst kořenů v médiu se 300
μM Al3+ byl potlačen velmi významně. Kořeny v médiu s koncentrací 500 μM růst
prakticky zastavily. Jako kontrolní varianta byla zvolena též varianta s nízkým pH, neboť
působení Al je vždy spojeno s nízkým pH. U média se sníženým pH (4,5) se délky
kořenů signifikantně nelišily od kontrolních (pH 5,7), ačkoliv samo o sobě je nízké pH v
půdě pro rostliny již mírně stresové prostředí. Znamená to, že námi zvolené pH (4,5) je
vhodné pro studium toxicity Al3+, neboť samotné pH nepotlačuje významně růst
kořenů.
Taktéž koncentrace Al v našich experimentech byly zvoleny vhodně.
Koncentrace 100 μM Al3+ byla použita v několika studiích (Schwarzerová et al., 2002;
Sivaguru et al., 2003a; Sivaguru et al., 2003b) se shodným výsledkem, tedy částečným
zastavením růstu kořenů. Koncentrace 300 μM Al3+ byla zvolena proto, aby bylo možno
testovat reakce rostlin na koncentraci, kdy je růst kořenů potlačen významně. 500-600
μM Al3 jsou již hraniční koncentrace, při které je růst kořenů úplně zastaven a lze
očekávat též rozsáhlé poškození kořenů rostoucích v takto vysokých koncentracích Al.
Při porovnání reakce pld1 a pldδ rostlin bylo zjištěno, že pldα1 roste rychleji
zvláště při působení 100μM Al3+ (ale také v porovnání s 300 μM Al3+) než WT nebo
pldδ. Toto naznačuje jednak rozdílné funkce PLDα a PLDδ při působení Al stresu, ale
především naznačuje, že rostliny postrádající tuto PLDα molekulu jsou schopné se se
stresem vyrovnat v časných fázích lépe než rostliny s funkční PLDα. Dále bylo tedy
přistoupeno k experimentům, jejichž cílem bylo porovnat poškození kořene a stav
mikrotubulárního cytoskeletu v těchto rostlinách.
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9.3. Morfologické změny kořene

9.3.1 Značení buněk transientní a elongační zóny kořene pomocí FDA, zjištění jejich
životaschopnosti a tvaru.
Pro detekci morfologických změn kořenů rostlin bylo využito barviva FDA. Toto
proniká ve své nefluoreskující formě do živých buněk, kde je štěpeno za vzniku
fluorescenčního produktu. Takto zviditelňuje živé buňky ve velmi krátkém čase,
zatímco odumřelé buňky nejsou schopné barvivo štěpit, tedy nebarví se. Touto
metodou bylo zjištěno, že v kořenech ošetřených Al docházelo k odumírání buněk
především v transientní zóně kořene jak u WT rostlin, tak u mutant. Ve vyšších
koncentracích Al3+ (500 μM) docházelo k odumírání buněk také v elongační zóně
kořene a 600 μM koncentrace způsobovala odumírání buněk i u kořenové špičky obou
variant.
Mutantní rostliny pldα1 vykazovaly poněkud odlišnou reakci než WT. Na rozdíl
od WT byly v mutantních kořenech ošetřených hliníkem častěji detekovány buňky se
změněným tvarem, konkrétně buňky spíše kulatého tvaru. Tyto se výrazně odlišovaly
od buněk kořenů neošetřených, kde jsou buňky tvaru spíše kubického až buňky
prodloužené. Takovéto buňky se změněným tvarem nebyly detekovány v kontrolních
variantách, proto je zřejmé, že k izotropnímu růstu se ztrátou polarity došlo vlivem
působení Al. Je dále zřejmé, že buňky kořene u WT rostliny reagovaly na toxicitu hliníku
rychlým odumřením bez růstové reakce. Tento jev byl nejlépe detekovatelný ve
variantě s 300 μM Al3+, a ještě zřetelněji ve variante s použitím 500 μM Al3+. Tento jev
nebyl detekován u rostlin pldδ.
Tyto výsledky jsou v souladu s poznatkem, že PLDα a PLDδ hrají během stresu
odlišné role. Odlišná reakce obou fosfolipáz tak byla zjištěna i v reakci na mráz
(Devaiah et al., 2007; Hong et al., 2008b) a odlišné role hrají tyto molekuly i v produkci
ROS v reakci na stresové podmínky (Zhang et al., 2003).
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9.3.2 Pozorování kortikální vrstvy mikrotubulárního cytoskeletu u buněk transientní a
elongační zóny kořene.
Změna tvaru buněk u rostlin pldα vystavených působení Al vedla k hypotéze, že
na změně tvaru buněk se podílejí mikrotubuly. Mikrotubuly jsou strukturami, jejichž
organizace a dynamika určuje tvar buňky a jsou klíčové pro kontrolu změn tvarů u
rostoucích buněk díky kontrole depozice buněčné stěny (Paredez et al., 2006).
V následujícím pokusu tedy byly porovnávány kortikální mikrotubuly buněk tranzientní
a elongační zóny během působení Al iontů. Analyzována byla mutanta pldα1, neboť u
této rostliny byly detekovány změny tvaru buněk. Použita byla koncentrace 100 a 300
μM Al3+ po dobu 12h.

Hodnocen byl stav kortikálních mikrotubulů. Buňky byly dle stavu MT roztříděny
do několika kategorií. Kategorie příčné MT představuje kontrolní stav, neboť všechny
buňky kontrolních rostlin transverzální mikrotubuly standardně vytvářejí. Jakákoliv
změna v mikrotubulární síti potom naznačuje narušení. Jako narušené mikrotubuly
byly hodnoceny mikrotubuly v podélné orientaci, kdy reorientace naznačuje reakci
buňky na vnější stimul, a dále náhodně orientované mikrotubuly, které naznačují
postupnou ztrátu orientace mikrotubulů. Jako nejvíce postižené kategorie lze označit
buňky s fragmentovanými mikrotubuly a buňky bez detekovatelných mikrotubulů,
které naznačují postupný až úplný rozpad sítě. Analýza mikrotubulární sítě naznačila,
že nejcitlivější byly buňky transientní zóny, kde již 100 μM Al indukoval ztrátu
transverzálních mikrotubulů ve prospěch všech dalších kategorií, a to u WT rostlin i
pldα rostlin. Tento efekt byl mírně prohlouben v koncentraci 300 μM. Naproti tomu
v elongační zóně se zvýšil počet buněk s narušenými mikrotubuly teprve v koncentraci
300 μM.
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Tyto výsledky naznačují, že transientní zóna je nejcitlivějším místem kořenové
špičky, a dále potvrdily výsledky experimentů značení pomocí FDA, kde transientní
zóna byla shledána jako nejvíce postižená. Primární působení toxických iontů hliníku
bylo i v minulosti lokalizováno do transientní zóny kořenové špičky (Sivaguru a Horst
1998). V této zóně meristematické buňky opouštějí fázi dělení a připravují se na fázi
elongační (Verbelen et al., 2006). Jak je shrnuto v Panda et al., (2009), v malé
tranzientní oblasti kořene, kam je lokalizováno primární působení Al3+, nejspíš dochází
k ději či zvýšené buněčné činnosti, která je klíčová v primární toxicitě hlinitých iontů.
Vysoké procento pravděpodobnosti vidí v endocytóze a transportu váčků, tedy v dějích
odehrávajících se na membráně (Panda et al,. 2009).
Protože předchozí experimenty naznačily, že pldα1 reaguje na Al poněkud jinak,
porovnali jsme stav mikrotubulární sítě u pldα1 a WT rostlin. Tato analýza ukázala,
že u pldα1 rostlin reagoval kortikální mikrotubulární cytoskelet vždy rychleji změnami
v organizaci než u WT rostlin. V transientní zóně při působení 100 μM Al převážil u pldα
rostlin počet buněk s narušenými mikrotubuly nad počtem buněk s transverzálními
mikrotubuly, zatímco ve WT rostlinách byl počet buněk v obou kategoriích stejný.
Ačkoliv tedy reagovaly obě rostliny reorganizací cytoskeletu, pldα1 mutanty reagovaly
rychleji. Stejný způsob reakce lze vysledovat i u elongační zóny. Zde buňky reagovaly
v obou variantách méně ochotně v souladu s jejich nižší citlivostí oproti transientní
zóně. Při 100 μM působení tak byl počet buněk s narušenými mikrotubuly u pldα1
rostlin stejný jako počet buněk s transverzálními mikrotubuly, zatímco u WT rostlin
převažoval počet buněk s transverzálními mikrotubuly. V 300 μM Al je tento trend
ještě více zřetelný, pldα rostliny měly vyšší počet buněk s narušenými mikorutubuly
oproti počtu buněk s transverzálními mikrotubuly, zatímco WT rostliny opět reagovaly
méně citlivě.
Velmi zajímavé je srovnání našich výsledků s popsanými reakcemi pldα1
knockout mutant. pldα1 rostliny jsou například hypersenzitivní vůči stresu zasolením
(Bargmann et al., 2009). Kortikální mikrotubuly pldα rostlin jsou také více citlivé na
působení mikrotubulární drogy oryzalinu a prodělávaly větší depolymeraci během
stresu zasolením (Zhang et al., 2012). Tyto výsledky potvrdily i naše experimenty, kde
59

mikrotubulární síť kořenových buněk pldα1 rostlin reagovala rychleji na působení Al
iontů reorganizací než u WT rostlin. Protože PLDα se přímo neváže na mikrotubuly, je
tato reakce zprostředkována PA, které PLDα produkuje (Zhang et al., 2012).
V případě stresu zasolením však rychlejší reakce kortikálních mikrotubulů
doprovázela také vyšší citlivost rostlin vůči stresu. V našich experimentech je zvýšená
citlivost mikrotubulární sítě u pldα1 mutanty doprovázena naopak pomalejším
odumíráním buněk kořene, které dokonce vykazují růst i když depolarizovaný, a
celkovou menší citlivostí kořenového růstu vůči působení Al. Existuje tedy možnost, že
citlivější mikrotubuly u pldα1 mutantních rostlin znamenaly spíše výhodu. Jak
naznačuje Nick ve své práci (Nick, 2013), dočasná depolymerace mikrotubulů může mít
senzorickou funkci. V případě hliníkového stresu je možné, že absence funkční PLDα
zapříčinila vysokou citlivost mikrotubulární sítě, která v odpovědi na stresový stimulus
depolymerovala, zatímco v případě WT rostlin depolymerace nastávala mnohem
později. V současné chvíli je k dispozici příliš málo informací, které by mohly vysvětlit
výše zmíněné reakce. Lze pouze hypotetizovat, že stabilnější mikrotubuly ve WT
rostlinách déle setrvávají u plazmatické membrány, která vlivem působení Al zvyšuje
svou rigiditu (Krtkova et al., 2012). Tento stav je pro kořenové buňky snad více
poškozující, než stav, kdy membrána ve spojení s mikrotubuly není, jako je tomu
v případě pldα1 rostlin, kde se mikrotubuly reorientují a depolymerují velmi záhy. U
těch následuje depolarizovaná expanze buněk a nižší úmrtnost. Je ovšem také možné,
že v reakci pldα1 rostlin hraje roli další faktor, který v této studii nebyl zkoumán. Bylo
by například zajímavé zjistit, jaké jsou aktuální hladiny PA v buňkách pldα1 a WT
během působení Al. Jak ukázal Pejchar et al., (2008), Al inhibuje formaci PA
v tabákových buňkách. Tato reakce je však závislá na stavu mikrotubulární sítě –
v případě destabilizovaných mikrotubulů je formace PA naopak vyšší za působení Al. Je
tedy zřejmé, že stav mikrotubulů, funkce PLD molekul, hladiny PA a působení toxických
iontů spolu souvisejí doposud nepopsaným mechanismem. Nakonec je třeba ještě
zmínit, že v našich pokusech byly rostliny hodnoceny pouze po dobu působení Al. Je
možné, že reakce pldα1 a WT rostlin by se lišila, kdyby bylo testováno přežití rostlin
během zotavení z Al stresu.
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10. Závěr
1. Byly vytvořeny linie rostlin vhodných pro testování role PLDα1 a PLDδ v reakci
na stres způsobený toxickým působením hliníku – linie exprimující GFP-tubulin,
GFP-klathrin a GFP-fimbrin.
2. Ověřilo se, že zónou kořene rostlin nejcitlivější na působení Al 3+ je transientní
zóna kořene.

3. Bylo dále zjištěno, že pldα1 rostliny lépe odolávají hliníkovému stresu co do
růstu kořene v porovnání s pldδ a WT rostlinami.

4. Snížená citlivost pldα1 rostlin vůči hliníkovému působení je doprovázena
zvýšenou citlivostí kortikálních mikrotubulů na působení Al.
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