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Abstrakt 

RNA interference (RNAi) je jedním z důležitých mechanizmů, který se účastní řady 

biologických procesů, jako je kontrola exprese rostlinných genů, ovlivnění uspořádání 

chromatinu či zajištění ochrany proti invazivní DNA či RNA transposonů, virů či 

transgenů. RNAi je spouštěna dvouvláknovou RNA (dsRNA) která je u rostlin štěpena 

proteiny DICER-LIKE na malé RNA (sRNA). Velikost těchto sRNA se pohybuje 

v rozmezí 21 - 24 nukleotidů. Malé RNA působí v místě vzniku a často jsou i mobilním 

signálem, který se v rostlinách může šířit na krátkou vzdálenost skrz plasmodesmy či 

na dlouhou vzdálenost floémem. sRNA vytváří společně s proteinem ARGONAUTE 

RNA-indukovaný umlčující komplex. Společně rozpoznávají cílovou molekulu RNA a 

podílí se na výkonné fázi RNAi, která se může projevit umlčením genové exprese na 

úrovni posttranskripční (PTGS) či transkripčí (TGS). 

Účelem této práce bylo na modelovém organizmu Arabidopsis thaliana porovnat 

účinky umlčujících konstruktů, které odlišným způsobem řízeně spouštějí RNAi cílenou 

proti expresi reportérového genu pro GFP. Umlčující konstrukty, umístěné pod 

inducibilním promotorem aktivovaným přítomností 17-β-estradiolu (XVE systém), se 

vzájemně lišily ve způsobu tvorby dsRNA a v úrovni, na které umlčovaly (PTGS či 

TGS). Jednalo se o GFP v antisense orientaci (AS), GFP bez terminátoru (BT), GFP 

v podobě invertované repetice (IR) a o invertovanou repetici 35S promotoru (35SIR), 

pod kterým byl vložen reportérový gen.  

V rámci diplomové práce byly vytvořeny čtyři konstrukty nesoucí reportérový gen 

spolu s jedním z umlčujících konstruktů. Těmito konstrukty byly transformovány 

rostliny A. thaliana. Experimenty provedené na těchto rostlinách ukázaly vysokou 

frekvenci samovolného umlčování nezávislého na variantě neseného konstruktu, které 

mohlo být důsledkem neočekávané samovolné aktivace XVE systému. Rostliny 

jednotlivých klonů vykazovaly povětšinou uniformní reakci, avšak dané klony 

vykazovaly vysokou míru variability v rámci varianty. Pozorované rozdíly mezi 

variantami, především v lokalizaci a šíření umlčování, budou předmětem dalšího 

výzkumu.  

Klíčová slova: RNA interference (RNAi), PTGS (posttranskripční umlčování), TGS 

(transkripční umlčování), RNA-dependentní DNA metylace (RdDM), Arabidopsis 

thaliana, GFP, řízené umlčování, XVE systém 
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Abstract 

RNA interference (RNAi) is one of the key mechanisms that are involved in many 

biological processes such as control of plant gene expression, maintenance of chromatin 

structure or protection against invasive DNAs or RNAs of transposons, viruses and 

transgenes. RNAi is triggered by double stranded RNA (dsRNA). In plants, it is cleaved 

by DICER-LIKE proteins to small RNAs (sRNAs). The sizes of these sRNAs range 

between 21 and 24 nucleotides. Small RNAs act in the cell of their origin and they can 

serve as a mobile signal, which can move to a short distance through plasmodesmata 

and to a long distance through phloem. sRNA and Argonaute form RNA-induced 

silencing complex. Together, they recognize target RNA molecules and contribute to an 

executive RNAi phase, which can cause gene silencing at posttranscriptional (PTGS) or 

transcriptional level (TGS).   

The purpose of this study was to compare the effects of four different silencing 

constructs, which trigger RNAi against the expression of the GFP reporter gene in the 

model organism Arabidopsis thaliana. Silencing constructs were controlled by 

an inducible promoter activated in the presence of 17-β-estradiol (XVE system). They 

differed in the way of the dsRNA formation and caused either PTGS or TGS. 

The constructs included GFP in antisense orientation (AS), GFP without terminator 

(BT), GFP as an inverted repeat (IR) and an inverted repeat against the 35S promoter 

(35SIR), under which the reporter gene was placed. 

During this study, four vectors were created that carried a reporter gene together with 

one of the silencing constructs. These constructs were transformed into A. thaliana. 

Experiments made on these plants showed a high frequency of spontaneous silencing 

independent of the introduced construct, which might be due to an unexpected 

spontaneous activation of the XVE system. Clones generated from the same mother 

plant exhibited mostly uniform reaction, but different clones showed a high degree 

of variability within the same variant. The observed differences between the variants, 

especially in the localization and the spreading of silencing, will be the subject 

of further research. 

Keywords: RNA interference (RNAi), PTGS (posttranscriptional gen silencing), TGS 

(transcriptional gene silencing), RNA-dependent DNA methylation (RdDM), 

Arabidopsis thaliana, GFP, controlled gene silencing, XVE system 
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Seznam použitých zkratek 
35SIG rostliny nesoucí expresní kazetu GFP a invertovanou repetici 35S 

promotoru pod inducibilním promotorem (transformované pER8_35SIG) 

35SIR invertovaná repetice 35S promotoru 

A. thaliana Arabidopsis thaliana 

A. tumefaciens Agrobacterium tumefaciens, At 

AG rostliny nesoucí expresní kazetu GFP a GFP v antisense orientaci pod 

inducibilním promotorem (transformované pER8_AG) 

AGO ARGONAUTE 

fAS GFP v antisense orienaci 

BG rostliny nesoucí expresní kazetu GFP a GFP bez terminároru pod 

inducibilním promotorem (transformované pER8_BG) 

bp base pairs 

BT GFP bez terminátoru 

CDDP cis-diamminedichloroplatinum 

CLSY1 CLASSY1 

DCL DICER-LIKE 

DdRp DNA-DEPENDENT RNA POLYMERASE 

diRNA DSB-induced sRNA 

DMSO Dimethyl sulfoxide; médium obsahující DMSO 

dNTP deoxyribonucleotide 

DRDM1 DEFECTIVE IN RNA-DIRECTED DNA METHYLATION 1 

DRM2 DOMAINS REARRANGED METHYLTRANSFERASE 2 

DSB double strand break 

dsRBD double-stranded RNA-binding domain 

dsRNA double-strand RNA 

E. coli Escherichia coli 

ESTR médium obsahující 17-β-estradiol 

GFP Green fluorescent protein 

dH2O destilovaná voda 

hcsiRNA heterochromatic siRNA 

HEN1 HUA ENHANCER 1 

HYL1 HYPONASTIC LEAVES 1 

IG rostliny nesoucí expresní kazetu GFP a invertovanou repetici GFP pod 

inducibilním promotorem (transformované pER8_IG) 

iGFP rostliny nesoucí GFP pod inducibilním promotorem (transformované 

pER8_iGFP) 

IR invertovaná repetice GFP 

KTF1 KOW DOMAINCONTAINING TRANSCRIPTION FACTOR 1 

miRNA microRNA 

MMC mitomycin C 

natsiRNA natural cis-antisense transcript siRNA 
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NERD NEEDED FOR RDR2-INDEPENDENT DNA METHYLATION 

NRPD1 NUCLEAR RNA POLYMERASE D1 (podjednotka Pol IV) 

NRPE1 NUCLEAR RNA POLYMERASE E1 (podjednotka Pol V) 

nt nucleotide 

OD optical density 

PCR Polymerase chain reaction 

pER8_35SIR plazmid pER8 nesoucí 35SIR pod inducibilním promotorem 

pER8_35SIG plazmid pER8 nesoucí expresní kazetu GFP a 35SIR pod inducibilním 

promotorem 

pER8_AS plazmid pER8 nesoucí AS pod inducibilním promotorem 

pER8_AG plazmid pER8 nesoucí expresní kazetu GFP a AS pod inducibilním 

promotorem 

pER8_BT plazmid pER8 nesoucí BT pod inducibilním promotorem 

pER8_BG plazmid pER8 nesoucí expresní kazetu GFP a BT pod inducibilním 

promotorem 

pER8_IR plazmid pER8 nesoucí IR pod inducibilním promotorem 

pER8_IG plazmid pER8 nesoucí expresní kazetu GFP a IR pod inducibilním 

promotorem 

pER8_iGFP plazmid pER8 nesoucí GFP pod inducibilním promotorem 

Pol DNA-dependent RNA polymerase 

PTGS Posttranscriptional gene silencing 

RdDM RNA directed DNA methylation 

RDM1 RNA-DIRECTED DNA METYLATION 1 

RDR RNA-DEPENDENT RNA POLYMERASE 

rez rostlina rezistentní na hygromycin (bez GFP) 

rGFP rostlina transformovaná cytoplasmaticky lokalizovaným GFP 

RISC RNA-induced silencing complex 

RNAi RNA interference 

RPM revolutions per minute 

SHH1 SAWADEE HOMEODOMAIN HOMOLOG 1 

siRNA small interfering RNA 

sRNA small RNA 

ssRNA single strand RNA 

SUVH SU(VAR)3-9 HOMOLOGUE 

tasiRNA trans-acting siRNA 

T-DNA Transfer DNA 

TGS Transcriptional gene silencing 

TRIS tris-hydroxymetyl-aminometan 

vsiRNA viral-associated siRNA 

wt wild type 
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1. Úvod 

Většina života na Zemi je přímo či nepřímo závislá na rostlinách, a to především 

na jejich produkci kyslíku a biomasy. Jakožto lidé rostliny přímo konzumujeme, 

využíváme je jako krmivo nebo jako zdroj různých látek a materiálů. Lidstvo se 

v dnešní době potýká s problémem nedostatku vhodné půdy a vhodných klimatických 

podmínek pro pěstování. Základními problémy jsou zasolení, nedostatek vody či 

naopak přílišné podmáčení, nedostatek minerálních živin nebo vysoká přítomnost 

škůdců. Na celém světě se proto lidé pokouší vytvořit rostliny, které by i v nepříznivých 

podmínkách dostatečně rostly a poskytovaly produkci toho, za jakým účelem jsou 

pěstovány. V těchto případech se často nedá spoléhat na metody klasického šlechtění, 

které jsou limitovány dostupností vhodných genomů v křížitelných druzích, a proto se 

využívají metody molekulární genetiky. Rostliny jsou cíleně geneticky manipulovány a 

získávají vlastnosti i z naprosto odlišných organizmů. V průběhu let tak vznikla řada 

modifikovaných rostlin s vylepšenými vlastnostmi. Některé jsou odolnější proti 

škůdcům, jiné zas tvoří více biomasy či vytváří nové prospěšné látky. A ačkoliv je 

v současnosti komerčně využíván pouze malý zlomek z tohoto spektra rostlin, jelikož 

není způsob jejich tvorby všeobecně přijímán, řada těchto rostlin si zřejmě časem najde 

své uplatnění. 

Nejen klasické šlechtění, ale i metody molekulární biologie naráží na problémy. Jsme 

sice schopni přenést takřka libovolný gen do takřka libovolné rostliny, ale část 

transformovaných rostlin rozpozná vnesený transgen či jeho transkript. Rostlina spustí 

RNA interferenci (RNAi) a exprese transgenu je snížena nebo dokonce úplně zastavena, 

čímž rostlina ztratí nově získané vlastnosti. Umlčení transgenů, k němuž dojde až 

v delším časovém horizontu, tak může značně komplikovat komerční využití 

takovýchto rostlin. Řízené spouštění RNAi má ale obrovský pozitivní význam jak 

v aplikacích, tak v základním výzkumu. Řízeným umlčováním a pozorováním 

fenotypových projevů jsou například studovány funkce nejrůznějších proteinů, 

mechanizmy biochemických drah či vlastnosti některých rostlin. Důkladné 

prozkoumání a pochopení procesů RNAi nám poskytne silný „nástroj“ pro využití jak 

v praxi, tak i v základním výzkumu.  

V současnosti jsou známí hlavní „hráči“ RNAi a každý z nich má svoji hlavní úlohu. 

Celý proces je velmi komplexní a takřka všechno je ovlivněno vším. Stále se objevují 

nové vlastnosti hráčů a noví hráči, kteří se na počátku mohli zdát nezajímaví a 
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nedůležití, přitom mohou působit jako „šedé eminence“ celého systému. Každá nová 

publikace odhaluje malé střípky z celé mozaiky a postupně lépe a lépe chápeme, co se 

vlastně v buňkách a celých rostlinách při RNAi děje. Na zkoumání mechanizmů RNA 

interference je zaměřena i tato diplomová práce. 

1. 1. Cíle 

Hlavním cílem diplomové práce bylo popsání rozdílů v umlčování reportérového genu 

pro GFP v reakci na indukovanou expresi různých umlčujících konstruktů cílených proti 

transkriptu GFP či proti jeho promotoru v modelovém organizmu Arabidopsis thaliana. 

Dílčími cíli byla: 

1) Tvorba čtyř plazmidů vhodných pro transformaci A. thaliana nesoucích 

gen pro GFP pod konstitutivním 35S promotorem spolu s jedním ze čtyř 

indukovatelných umlčujících konstruktů. 

2) Transformace A. thaliana těmito plazmidy a selekce transformantů. 

3) Indukce exprese umlčujících konstruktů v T2 generaci transformovaných 

rostlin, vyhodnocení průběhu umlčování GFP a vzájemné porovnání 

jednotlivých variant. 
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2. Přehled literatury 

2. 1. Úvod  

RNA interference u rostlin zahrnuje několik drah, které kontrolují expresi vlastních 

rostlinných genů, ovlivňují uspořádání chromatinu a zajišťují ochranu před invazní 

DNA či RNA transposonů, virů či transgenů. Tento mechanizmus je rozšířen mezi 

většinou eukaryotických organizmů. RNAi se navíc využívá v základním výzkumu 

například jako nástroj k poznávání funkcí jednotlivých genů. Ve stádiu polních pokusů 

se využívá například k úpravám plodin: zvýšení produkce biomasy, úprava hladin 

výživných složek, zvýšení odolnosti k abiotickým (hlavně suchu) a biotickým stresům 

(Bologna and Voinnet, 2014; Kamthan et al., 2015). 

Hlavní složkou RNAi jsou malé RNA (sRNA), které na základě komplementarity 

umožňují rozeznat cílové molekuly RNA. Spouštěcím signálem je dvouvláknová RNA 

(dsRNA), která je substrátem pro protein z rodiny Dicer-like (DCL). Jeho enzymatická 

aktivita, patřící do skupiny RNáz III, rozštěpí dsRNA a dá tak vzniknout duplexu 

sRNA. Délka vláken v duplexu se pohybuje u rostlin v rozmezí 21 - 24 nukleotidů (nt). 

Jedno z vláken asociuje s proteinem z rodiny Argonaute (AGO) a společně tak tvoří 

komplex RISC (RNA-indukovaný umlčující komplex). Jeho cílem jsou RNA vlákna, 

která jsou komplementární s neseným vláknem sRNA. Cílovou molekulu může buď 

rozštěpit, asociovat s ní, anebo k ní navést další proteiny zprostředkovávající 

specifickou odpověď (Pattanayak et al., 2013; Bologna and Voinnet, 2014; Ricano-

Rodriguez et al., 2014). 

 

Účinek jednotlivých RNAi drah na hladinu exprese určitého genu můžeme pozorovat 

na dvou úrovních; transkripční (TGS) a posttranskripční (PTGS). TGS je 

zprostředkováno epigenetickými změnami v chromatinu, kdy zpravidla dochází 

k metylaci cytosinů v  promotorové oblasti genu. Tato specifická metylace bývá 

realizována pomocí RNA-dependentní DNA metylace (RdDM), jež může vést až ke 

vzniku heterochromatinu (Pontes et al., 2006; Saze et al., 2012; Bond and Baulcombe, 

2014). PTGS je většinou realizováno štěpením cílové mRNA, popřípadě blokováním 

translace (Vaucheret, 2006). 
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2. 2. Komponenty RNAi 

V následujících kapitolách budou popsány jednotlivé komponenty RNAi dráhy pro 

modelový organizmus Arabidopsis thaliana.  

2. 2. 1. Nukleové kyseliny v RNAi 

2. 2. 1. 1. Dvouvláknové RNA 

Hlavním spouštěčem RNAi je dvouvláknová RNA, ta může vznikat různými 

mechanizmy a může být různého původu. dsRNA může být původu endogenního či 

exogenního. Mezi exogenní řadíme dsRNA, které mají původ virový či transgenní. 

Mezi endogenní řadíme všechny ostatní, které vznikly jednou z těchto RNAi drah: 

miRNA, tasiRNA, natsiRNA či hcsiRNA. Nezávisle na původu sdílejí dráhy tři obecné 

mechanizmy vzniku dsRNA. Prvním z nich je přepis DNA pomocí DNA-dependentní 

RNA polymerázy (DdRp) do transkriptu, který na základě vnitřní komplementarity 

vytváří dsRNA. Podle sekvence pak může být tato dsRNA dokonale párující či 

nedokonale párující. Druhým mechanizmem je přepis DNA pomocí DdRp z dvou 

odlišných oblastí. Tyto oblasti jsou nejčastěji v těsné blízkosti na protilehlých řetězcích 

DNA a překrývají se na 3’ koncích. Vzniklé transkripty tak mohou asociovat a vytvářet 

dsRNA v místě překryvu sekvencí. Transkripty, které jsou k sobě zcela či částečně 

komplementární, však mohou vznikat i z naprosto odlišných a vzdálených lokusů. 

Třetím mechanizmem je přepis ssRNA pomocí RNA-dependentní RNA polymerázy 

(RDR; viz 2. 2. 2. 4), která ke čtenému vláknu dosyntetizuje vlákno komplementární. 

Na základě biogeneze dsRNA se dále odvíjí celá dráha RNAi (Pyott and Molnar, 2015).  

2. 2. 1. 2. malé RNA 

Malé RNA jsou hlavními efektory RNAi. Vznikají z dsRNA prekurzorů, ze kterých 

jsou vyštěpovány pomocí proteinů DICER-LIKE (DCL; viz 2. 2. 2. 1). Rozdělujeme je 

do dvou základních kategorií – microRNA (miRNA) a short-interfering RNA (siRNA), 

které se dají dále rozlišovat na další kategorie (viz Tab 2. 1 a Obr. 2. 1). Odlišují se ve 

své primární úloze v RNAi, v původu (endogenním či exogenním), v účasti na RdDM či 

PTGS nebo v  mobilitě (Pyott and Molnar, 2015).  
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Tab. 2.1: Rozdělení miRNA a siRNA 
Malá RNA Hlavní úloha Původ Hlavní dráha Mobilita 

miRNA 
Post-transkripční regulace genové 

exprese 
Endogenní PTGS Ne

1
 

tasiRNA 
Post-transkripční regulace genové 

exprese 
Endogenní PTGS Ano 

natsiRNA 
Post-transkripční regulace genové 

exprese 
Endogenní PTGS Ano 

hcsiRNA Metylace DNA Endogenní RdDM Ano 

vsiRNA Protivirová ochrana Exogenní PTGS/RdDM Ano 

Transgenem-

indukované siRNA 
Ochrana proti cizorodé DNA Exogenní PTGS/RdDM Ano 

 

Obr. 2.1: Dráhy RNAi 
Shrnutí RNAi drah v rostlinách. (a) RNA umlčující dráha spouštěná exogenní DNA či RNA. (b) RNA 

umlčující dráha spouštěné z endogenních oblastí.  

Vysvětlivky: DNA je znázorněna modrým ohraničením, RNA je znázorněna černě. Žlutá hvězdička 

znázorňuje strukturní aberace. Bílé M značí meytlaci cytosinu. Čárkované čáry znázorňují sRNA 

degradaci pomocí štěpení dsRNA. Tečkované čáry představují degradaci RNA. Převzato z Pyott and 

Molnar, (2015). 

 

                                                 
1
 Většina miRNA není transportována na dlouhou či krátkou vzdálenost, ale některé z nich působí jako 

iniciátoři tvorby transportních siRNA. Některé mobilní miRNA jsou však např. odpovědné za správnou 

organogenezi. 
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Významnou vlastností sRNA je jejich velikost, která částečně odráží způsob jejich 

vzniku. Velikost vyštěpeného duplexu sRNA se u Arabidopsis thaliana pohybuje 

v rozmezí 21 - 24 nukleotidů a obsahuje na 3’ konci dvounukleotidový přesah 

(Elbashir et al., 2001; Baulcombe, 2004). Malé RNA jsou chráněné proti degradaci 

pomocí metylové značky na 2’ OH konci obou vláken. Touto značkou jsou sRNA 

opatřeny po vyštěpení z dsRNA pomocí proteinu HUA ENHANCER 1 (HEN1). Pokud 

nejsou metylovou značkou opatřeny, dochází k jejich degradaci. Rostliny mutantní 

v hen1 ztrácí většinu své populace miRNA (Boutet et al., 2003). Chráněné sRNA 

asociují s proteiny AGO (viz 2. 2. 2. 2) a vytváří tak RISC komplex (Morel et al., 2002). 

Malé RNA jsou navíc mobilním signálem, v rostlinách jsou transportovány na krátkou i 

na dlouhou vzdálenost. Transport byl jednoznačně potvrzen pro velikosti 21, 22 a 24 nt 

siRNA. Při transportu na krátkou vzdálenost jsou z místa vzniku transportovány 

symplastem pomocí plasmodesmů do okolí na vzdálenost 10 až 15 buněk, kde spouští 

dráhu RNAi, aniž by byl zprvu nutný výskyt dsRNA. Okolní cílové buňky mohou 

rovněž spustit tvorbu mobilních siRNA a tím rozšířit omezený okruh transportu na 

krátkou vzdálenost. Transport na dlouhou vzdálenost je zatím prokázán pouze pro 

transport floémem. Mobilní sRNA tak zajišťuje cílovým buňkám informaci jaké ssRNA 

mají být degradované. Mechanizmus je využíván při vývoji a morfogenezi rostlinného 

těla či při antivirové ochraně (Molnar et al., 2010; Dunoyer et al., 2010; 

Molnar et al., 2011; Pyott and Molnar, 2015). Příklady zapojení do morfogeneze 

rostlinného těla mohou být např. formování meristémů v embryonální fázi vývoje, 

regulace při samičí gametogenezi, při určení polarity listu nebo při tvorbě kořenového 

cévního systému (Hisanaga et al., 2014).  

2. 2. 2. Proteiny v RNAi 

2. 2. 2. 1. DICER-LIKE 

Proteiny DICER-LIKE řadíme do skupiny ribonukleáz typu III. Mají endonukleázovou 

aktivitu, kterou zpracovávají prekurzor dsRNA do sRNA (Bernstein et al., 2001). DCL 

obsahují konzervované oblasti DExD-box, ATPázvou doménu helikázy-C, doménu 

s neznámou funkcí 283 (DUF283), PAZ doménu (PIWI/ARGONAUTE/ZWILLE), 

oblast RNAázy-III a dsRNA vazebnou doménu (dsRBD; Margis et al., 2006). 

Organizace domén je znázorněna na Obr. 2.2. DUF283 je považována za dsRNA 

vazebnou doménu, Qin et al., 2010 však ve své práci publikují, že interakce s dsRNA je 
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velmi slabá a považují DUF283 za doménu umožňující protein-proteinové interakce. 

PAZ doména váže 3’ konec dsRNA s 2 nt přesahem a je propojena s katalytickou 

doménou RNázy III pomocí α-helixu (tzv. pravítka). Ten určuje, jak velká sRNA bude 

vyštěpena. Doména RNázy III štěpí dsRNA vlákno tak, že vzniká 3’ konec s 2 nt 

přesahem (Hiraguri et al., 2005; Qin et al., 2010). Většina živočichů (včetně člověka) 

kóduje pouze jeden Dicer, hmyz a houby kódují dva, rostliny většinou 4 a více 

(Margis et al., 2006).   

Obr. 2.2: Schéma organizace domén proteinů DCL v Arabidopsis thaliana 
Schématické zobrazení konzervovaných oblastí proteinů DCL. 

Vysvětlivky: DUF283, domain of unknown function 283; PAZ, PIWI/ARGONAUTE/ZWILLE; dsRBD, 

double-stranded-RNA-binding domain. Převzato z Bologna and Voinnet, (2014). 

 

Na lidském Diceru byly popsány různé možnosti rozpoznávání dsRNA pomocí 

jednotlivých domén Diceru. Jeho odlišné rozpoznávání různých substrátů dsRNA 

poukazuje na přesnost a specificitu tvorby sRNA. První možností je ukotvení 5’ fosfátu 

a 2 nt 3’ přesahu perfektně nebo téměř perfektně párujícího helixu dsRNA do PAZ 

domény a katalytická doména vyštěpí sRNA. Druhou možností je vazba nespecifické 

dsRNA přes dsRBD, a to v případě, kdy PAZ doména chybí nebo je blokována. Třetí 

možností je rozpoznání neperfektně párujících dsRNA, prekurzorů pro miRNA, 

navázáním jednovláknové smyčky v dsRNA pomocí helikázové domény. Tato doména 

má hlavní úlohu v rozlišování mezi perfektně a neperfektně párujícími dsRNA 

(Lau et al., 2012; Taylor et al., 2013). Tím, že rostliny kódují více paralogů DCL se 

jednotlivé paralogy mohly v průběhu evoluce u jednotlivých druhů specializovat.  

A. thaliana kóduje čtyři paralogy DCL1 - 4. Každý z nich má svoji významnější funkci 

v určitých drahách RNAi. Liší se preferovaným substrátem dsRNA, velikostí vyštěpené 

sRNA i účastí na RdDM či PTGS. Navzájem se však mohou do jisté míry zastupovat 

(Schauer et al., 2002; Baulcombe, 2004; Henderson et al., 2006). Obsahují domény 

DExD-box, helikázovou doménu, DUF283, PAZ, dvě tandemové domény RNázy III a 

dvě tandemové domény dsRBD (Margis et al., 2006).  

a) DCL1 se specializuje především na tvorbu miRNA a na tvorbě siRNA se podílí 

jen částečně. Mutace v doméně helikázy, RNázy nebo dsRBD vedou ke snížení 

tvorby miRNA a mutanti dcl1 ztrácí většinu populace miRNA 

(Reinhart et al., 2002; Kurihara and Watanabe, 2004; Hiraguri et al., 2005; 
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Willmann et al., 2011b). Tvorba sRNA je závislá na dostupnosti ATP a 

substrátem jsou nejčastěji jednovláknové RNA, které tvoří intramolekulární 

vlásenkovou strukturu. Pokud je tato struktura nedokonale párující, dochází 

k vyštěpení sRNA o velikosti 21 - 22 nt. Z dokonale párující struktury vyštěpuje 

21 nt sRNA (Qi et al., 2005; Zhang et al., 2007; Chen et al., 2010). DCL1 je 

lokalizován v jádře společně s dalšími proteiny, které se účastní biogeneze 

miRNA, v tzv. dicing-bodies (D-bodies). Mezi tyto proteiny patří SERRATE 

(obsahující Zinc-finger doménu), dsRNA vazebný protein a HYPONASTIC 

LEAVES 1 (HYL1; Fang and Spector, 2007). Množství DCL1 je v buňkách 

řízeno negativní zpětnou regulací pomocí dvou miRNA, ty jsou tvořené 

z mRNA kódující DCL1 (Xie et al., 2003). U DCL1 byla popsána funkce 

domény DUF283, která se specificky váže s proteinem HYL1 (Qin et al., 2010). 

b) Protein DCL2 neobsahuje druhou kopii domény dsRBD (Margis et al., 2006). Je 

spojován především s tvorbou siRNA, které vytváří z dokonale párujících 

dsRNA. Substrátem jsou dsRNA odvozené z virových nukleových kyselin a 

dsRNA vzniklé činností RDR6 (či RDR1/2). DCL2 má významný vliv 

i na tvorbu sekundárních siRNA a biogenezi natsiRNA (Xie et al., 2004; 

Borsani et al., 2005; Deleris et al., 2006; Mlotshwa et al., 2008). 

c) DCL3 neobsahuje doménu DUF283 (Margis et al., 2006). Má nejdůležitější roli 

při tvorbě 24 nt siRNA z dsRNA prekurzorů tvořených polymerázou RDR2. 

Podílí se tak na transkripčním genovém umlčování a v buňkách se vyskytuje 

nejvíce v jádře, kde kolokalizuje s AGO4, RDR2, HEN1 a NRPE1 

(Pontes et al., 2006, 2013). 

d) Protein DCL4 se nejvíce podílí na PTGS dráze RNAi a prekurzorem mu jsou 

především dsRNA tvořené polymerázou RDR6 (a RDR1). Tvoří 21 nt (i 22 nt) 

siRNA, zahrnujících tasiRNA a siRNA odvozené z virových prekurzorů 

(Deleris et al., 2006; Mlotshwa et al., 2008). U DCL4 byla popsána funkce 

DUF283, která funguje jako doména specificky vázající protein DRB4 

(Qin et al., 2010).  

2. 2. 2. 2. AGO  

Proteiny ARGONAUT jsou výkonnou složkou RNA interference. Společně s sRNA 

tvoří RISC, který je tvořen v minimálním uspořádání proteinem AGO a jedním vláknem 

z sRNA, které bývá označováno jako vlákno vedoucí. Toto asociované vlákno mívá 
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na 5’ konci nižší termostabilitu než vlákno neasociované (Eamens et al., 2009). 

Na základě komplementarity neseného vlákna RISC v buňkách vyhledávají párující 

vlákna ssRNA a vyvolávají specifickou reakci RNAi. Množství genů, které kódují 

jednotlivé paralogy AGO, je velmi odlišné pro různé organizmy. Schizosaccharomyces 

pombe kóduje pouze jeden, C. elegens 27 a A. thaliana 10 (Morel et al., 2002; Mallory 

and Vaucheret, 2010). Eukaryotické AGO obsahují 4 hlavní domény: variabilní 

N-terminální doménu a vysoce konzervované domény PAZ, MID a PIWI (viz Obr 2. 3). 

Zaujímají 3D strukturu protáhlého písmene L, kde se do prohlubně specificky váže 

sRNA (Wang et al., 2009; Poulsen et al., 2013). PAZ doména váže 3’ konec sRNA a 

5’ konec váže MID doména. PIWI doména zaujímá strukturu RNázy-H a vykazuje 

endonukleázovou aktivitu. V katalytickém místě se nachází Asp-Asp-His (DDH) či 

Asp-Asp-Asp (DDD) konzervovaný motiv, ten však sám o sobě ke štěpení nepostačuje 

(Liu et al., 2004). Při štěpení komplementárního vlákna vzniká 5’ produkt (nesoucí 

na 3’ konci OH) a 3’ produkt (nesoucí na 5’ konci fosfát). Štěpení probíhá 

za přítomnosti hořečnatého iontu (Martinez and Tuschl, 2004; Nowotny et al., 2005; 

Rivas et al., 2005; Mallory and Vaucheret, 2010). Jednotlivé AGO preferenčně asociují 

s různými sRNA na základě velikosti sRNA, 5’ nukleotidu vedoucího vlákna, 

asociovaných proteinů i na celkové biogenezi sRNA. AGO také asociují s proteiny, 

které nesou Gly-Trp/Trp-Gly (GW/WG) motiv. AGO4 tak interagujes polymerázou 

V (Pol V; El-Shami et al., 2007) a AGO1/2 zas s helikázou SDE3 (Garcia et al., 2012). 

Obr. 2.3: Schéma organizace domén proteinů AGO v Arabidopsis thaliana 
Schématické zobrazení konzervovaných oblastí proteinů AGO.  

Vysvětlivky: PAZ, PIWI/ARGONAUTE/ZWILLE. Převzato z Bologna and Voinnet, (2014). 

 

 

V A. thaliana rozdělujeme AGO do tří fylogenetických skupin: AGO1/5/10, AGO2/3/7 

a AGO4/6/8/9 (viz Obr 2. 4; Morel et al., 2002; Shao et al., 2014). Jak již bylo zmíněno 

výše, jednotlivé AGO preferují sRNA podle různých kritérií. Dají se tak rozdělit 

na AGO1/2/5/7/10 asociující preferenčně s 21-22 nt sRNA a AGO4/6/9 asociující 

především s 24 nt sRNA. Dle preference nukleotidu na 5’ konci pak AGO1 preferuje 

uridin, AGO2/4/6/9 adenosin a AGO5 cytosin (Mi et al., 2008; Bologna and Voinnet, 

2014). V různých orgánech jsou různé hladiny AGO a mají zde různě významné role 

v jednotlivých drahách RNAi. AGO1/2/7 mají například významnou roli v antivirové 

obraně. AGO2 se vyskytuje nejvíce v listech, kde se zas jen málo vyskytuje 
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AGO5/7/10. AGO10/1 jsou zas ze všech paralogů nejvíce v květních orgánech (Garcia-

Ruiz et al., 2015). K pochopení mechanizmů regulace exprese i interakcí AGO s sRNA 

bude třeba ještě velmi mnoho práce. 

Obr. 2.4: Znázornění fylogenetických skupin proteinů AGO v Arabidopsis thaliana 
Fylogenetická klasifikace AGO proteinů v Arabidopsis. Převzato z Bologna and Voinnet, (2014). 

 

 

a) AGO1/5/10 spolupracují především s miRNA (tvořené DCL1) a tasiRNA 

(tvořené DCL1/4).  

AGO1 se vyskytuje v jádře i v cytoplasmě, podílí na antivirové ochraně 

interakcí s vsiRNA. Ty jsou tvořeny proteiny DCL4 (21 nt) a DCL2 (22 nt; 

Pontes et al., 2013; Pumplin and Voinnet, 2013). Na tvorbě RISC komplexu se 

podílí proteiny HEAT-SHOCK PROTEIN 90 a SQUINT, které zajišťují jeho 

dostupnost a správné složení. Množství AGO1 je mimo jiné regulováno 

konkrétní miRNA - miR168. Vyskytuje se především ve velikosti 21 nt a při 

navázání do AGO1 způsobuje štěpení kódující mRNA pro AGO1, při navázání 

do AGO10 způsobuje pouze blokaci translace. Pokud je miR168 o velikosti 

22 nt navázána do AGO1, dochází k štěpení mRNA a „přivolání“ RDR6 a 

následné tvorbě sekundárních sRNA (Mallory and Vaucheret, 2010; 

Iki et al., 2012). Některé AGO1 jsou lokalizovány jako periferní membránové 

proteiny, byly prokázány na drsném endoplasmatickém retikulu, kde se účastní 

transkripční represe pomocí miRNA (pouhým blokováním translace, nikoliv 

štěpením). Této dráhy se také účastní 3-hydroxy-3-methylglutaryl CoA 

reduktáza, která má funkci v metabolismu isoprenoidů. Dále pak ALTERED 

MERISTEM PROGRAM1, který kóduje integrální membránový protein 
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endoplasmatického retikula (Brodersen et al., 2012; Li et al., 2013; Reid and 

Nicchitta, 2015). 

AGO10 je v A. thaliana nejbližším homologem AGO1, oba specificky 

interagují s sRNA odvozenými z rodiny MIR165/166, společně s nimi regulují 

vývoj stonkového apikálního meristému. Dvojitý mutant ago1 ago10 je letální 

pro rostliny již ve stádiu embrya, absence jednoho z homologů letální není, 

jelikož se mohou navzájem zastupovat (Lynn et al., 1999; Mallory et al., 2009). 

AGO5 se vyskytuje nejvíce v jádře a z trojice AGO1/5/10 je zatím nejméně 

významný/prozkoumaný (Takeda et al., 2008; Bologna and Voinnet, 2014). 

b) AGO2/3/7  

AGO2 je lokalizován jak v jádře, tak v cytoplasmě (Takeda et al., 2008). Jeho 

aktivita se překrývá s aktivitou AGO1 například v dráze umlčování pseudogenů 

či transposonů (Maunoury and Vaucheret, 2011). Preferuje sRNA, které 

perfektně párují na rozdíl od AGO1, který toleruje (možná i preferuje) 

nedokonalé párování v rámci sRNA (Zhang et al., 2014). Jeho aktivita je 

spojována s antivirovou ochranou pomocí virové siRNA dráhy. Mutant ago2 

podobně jako ago1 je vysoce citlivý k virovým onemocněním. Dvojitý mutant 

ago1 ago2 vykazuje fenotyp ještě citlivější, což poukazuje na jen částečné 

překrývání aktivit AGO1 a AGO2 (Blevins et al., 2006; Wang et al., 2011; 

Pumplin and Voinnet, 2013). AGO2 se podílí na natsiRNA dráze spolu s AGO3. 

Dráha je spojována s reakcí na stres a s kontrolou při dvojitém oplození 

(Borsani et al., 2005; Jamalkandi and Masoudi-Nejad, 2009). Nedávno bylo 

popsáno, že se AGO2 také podílí na opravě DNA v oblasti dvouvláknových 

zlomů (DSB). Zúčastněné malé RNA byly pojmenovány jako DSB-indukované 

sRNA (diRNA). Tvorba diRNA je závislá na aktivitě proteinkinázy ATR, která 

má nezbytnou roli při odpovědi na poškození DNA. U rostlin ozařovaných 

γ-zářením bylo prokázáno, že se významně zvýšila exprese AGO2, kdežto 

exprese ostatních AGO zůstala neměnná. Mutantní rostliny ago2 jsou velmi 

citlivé na γ-záření, které snadno způsobuje dvouvláknové zlomy. Rostliny jsou 

také citlivé na ošetření mitomycinem C (MMC), který vytváří v molekule DNA 

crosslinky mezi protilehlými řetězci. Naopak při použití 

cis-diamminedichloroplatinum (CDDP)  ago2 rostliny prokazovaly vyšší 

odolnost než wt. CDDP rovněž vytváří crosslinky v DNA, avšak v rámci 

jednoho řetězce. MMC i CDDP vytváří při replikaci dvouvláknové zlomy, které 
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jsou nejčastěji opraveny pomocí homologní rekombinace. Autoři odlišné 

výsledky diskutují tak, že polymerázy mohou crosslinky v rámci jednoho řetězce 

obejít, na rozdíl od crosslinků tvořených mezi řetězci protilehlými. Navíc mohou 

mít buňky jiný, silnější, opravný mechanizmus na opravu crosslinků v rámci 

řetězce a mutant ago2 se tak nemůže projevit. Pravděpodobně je tedy 

mechanizmus zahrnující AGO2 a diRNA k opravě DNA potřeba především při 

crosslinku protilehlých řetězců (Wei et al., 2012; Oliver et al., 2014). 

AGO2 je ze všech paralogů nejpodobnější AGO3. Avšak mutant ago3 

nevykazuje vlastnosti jako ago2, a jeho role je zatím velmi málo popsána 

(Bologna and Voinnet, 2014; Oliver et al., 2014). 

Třetím z této skupiny je AGO7. Nejvíce je spojován s interakcí s miR390, kdy 

společně jako RISC štěpí produkty TAS3 na dvou místech sekvence. Rozštěpení 

následně vede ke vzniku tasiRNA, které regulují AUXIN-RESPONSE 

FACTOR 3 a 4 (Adenot et al., 2006; Montgomery et al., 2008). 

c) AGO4/6/8/9 skupina je spojována především s  RdDM. Vyskytují se především 

v jádře a PTGS se pravděpodobně vůbec neúčastní. AGO4/6/9 interagují s 24 nt 

siRNA, které vznikají činností DCL3 a nesou povětšinou na 5’ konci adenosin. 

Skupiny těchto siRNA vznikají z odlišných lokusů a jednotlivé AGO tak 

interagují s různými skupinami siRNA. Malé RNA, které se účastní této dráhy, 

jsou spojovány s repetitivními úseky DNA a s transposony (Qi et al., 2005; 

Mi et al., 2008; Havecker et al., 2010). 

AGO4 je hlavním efektorem v dráze RdDM. Jeho exprese je vysoká ve většině 

pletiv a kolokalizuje nejčastěji s DCL3, 24 nt siRNA a s RDR2 v Cajal bodies 

(Li et al., 2006, 4; Pontes et al., 2006, 2013). Asociace s sRNA probíhá 

v cytoplasmě a AGO4 se do jádra dostává až ve formě RISC. Tato podmíněná 

translokace může být regulačním místem pro RdDM. Mutantní rostlina ago4 

projevuje sníženou metylaci některých endogenních úseků a chybnou metylaci 

asymetrických cytosinů CHG a CHH (kde H je libovolný nukleotid kromě G). 

AGO4 interaguje s Pol V pomocí tryptofan-glycine/glycine-tryptofan (WG/GW) 

domény a asociuje s transkripty Pol V (Zilberman et al., 2003; Zheng et al., 2007; 

Wierzbicki et al., 2009; Ye et al., 2012).  

AGO6 a AGO9 se rovněž podílí na RdDM, avšak ve specifických lokusech a 

specifických pletivech. Vše je podmíněno dostupností jednotlivých AGO 

v daných lokusech, místem vzniku sRNA či na dostupnosti asociujících 
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proteinů. AGO6 se nejvíce vyskytuje v apikálních meristémech kořene a stonku 

(Eun et al., 2011).  

Posledním ze skupiny je AGO8, který má velmi nízkou expresi v rámci vývoje 

v celé rostlině a zatím mu nebyla přiřazena žádná specifická funkce (Bologna 

and Voinnet, 2014). 

2. 2. 2. 3. Pol IV a Pol V 

Eukaryotické buňky obsahují tři jaderné DNA dependentní RNA polymerázy (Pol I, II a 

III) skládající se z 12 podjednotek. Pol I-III přepisují především rozvolněný 

euchromatin a jsou schopné syntetizovat základní typy RNA (rRNA, tRNA, mRNA). 

Heterochromatin přepisují s nízkou frekvencí nebo vůbec (Pontes et al., 2006). 

Rostlinné buňky navíc kódují polymerázy IV a V, které se společně podílí na udržování 

heterochromatinu a tvorbě heterochromatinu de novo. Obě tyto polymerázy jsou 

příbuzné Pol II, Pol IV se od Pol II odlišuje ve čtyřech podjednotkách a Pol V se 

odlišuje v šesti podjednotkách. Nejvýznamnější rozdíly jsou v největší a druhé největší 

podjednotce. Pro největší podjednotku Pol II byly v A. thaliana nalezeny dva paralogní 

geny. V současnosti jsou tyto dvě nové podjednotky označovány jako NRPD1  pro 

Pol IV a NDPE1 pro Pol V (Wierzbicki et al., 2008). Obě tyto podjednotky jsou 

lokalizovány v jádře a hrají roli v RdDM. Obsahují C terminální DCL-like doménu a 

NRPE1 navíc obsahuje konzervovanou hydrofilní doménu WG/GW. Tato doména je 

schopna interagovat s proteiny AGO, především AGO4 (Onodera et al., 2005; 

Pontier et al., 2005; El-Shami et al., 2007). Druhá největší podjednotka je v A. thaliana 

pro Pol IV a Pol V sdílená, i v ní se významně odlišují od Pol II (Ream et al., 2009). 

Obě dvě polymerázy jsou lokalizovány v jádře a NRPD1 se vyskytuje pouze 

v nukleoplasmě, nikoliv však v jadérku. NRPE1 se naopak vyskytuje nejen 

v nukleoplasmě, ale také v Cajal bodies, která asociují s jadérkem. V jadérku NRPE1 

kolokalizuje společně s RDR2, DCL3 a AGO4. Zde také dochází k tvorbě dsRNA 

(Li et al., 2006; Pontes et al., 2006). 

Pol IV in vitro používá jako templát DNA i RNA (Haag et al., 2012). V rostlinných 

buňkách pravděpodobně čte heterochromatin, ze kterého přepisuje krátké 

jednovláknové transkripty. Tyto transkripty jsou předurčeny jako substrát pro RDR2, 

která tak vytváří dsRNA . Tyto dsRNA jsou substrátem pro enzym DCL3 a vzniklá 

siRNA pro AGO4. Pol IV s RDR2 nejen kolokalizuje, ale možná spolu i interagují. 

Někteří autoři uvádějí, že je interakce RDR2 s Pol IV pro aktivitu RDR2 nezbytná. Zda 
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je interakce přímá nebo jen spojena přes některý z interakčních proteinů Pol IV není 

jasné (Herr et al., 2005; Onodera et al., 2005; Pontes et al., 2006; Haag et al., 2012). 

Ačkoliv se RDR2 vyskytuje v oblastech s Pol IV, vyskytuje se i v oblastech jiných. 

Tedy podmínka interakce s Pol IV nemusí být nezbytná. S Pol IV dále interaguje řada 

dalších proteinů. Počítáme mezi ně proteiny CLASSY1 (CLSY1) či SAWADEE 

HOMEODOMAIN HOMOLOG 1 (SHH1). CLSY1 je příbuzný proteinu DRD1, který 

je nezbytný pro aktivitu Pol V. Jedná se o chromatin remodelující faktor, který obsahuje 

helikázovou a SNF2 doménu. Na základě jeho výskytu v jádře se usuzuje, že má roli 

v RNAi dráze mezi Pol IV a RDR2. Mutace v tomto proteinu vedou ke snížení 

produkce siRNA a k difuzní lokalizaci NRPD1 v nukleoplasmě (Smith et al., 2007). 

SHH1 se účastní metylace DNA v CHH oblastech. In vitro se pomocí SAWADEE 

domény váže na histon H3, který je metylován na H3K9 a to v případě mono-, di- a 

trimetylace. Samotná interakce je navíc blokována metylací na H3K4. SHH1 byl též 

určen jako přímý interaktors CLSY1 a Pol IV. Zřejmě tak tedy navádí Pol VI do 

cílových oblastí heterochromatinu (Law et al., 2011, 2013; Zhang et al., 2013). 

Pol V je do místa transkripce naváděna pravděpodobně pomocí homologů histonových 

metyltransferáz SUVH2 a SUVH9. Tyto proteiny se váží na metylované CG 

dinukleotidy DNA pomocí jejich SET a RING finger-associated domény 

(Johnson et al., 2014; Liu et al., 2014). Samotné transkripci napomáhá DDR komplex, 

který je nezbytný pro tvorbu RNA transkriptů. Pokud jsou jednotlivé komponenty DDR 

komplexu mutovány, snižuje se množství transkriptů vznikajících činností Pol V. DDR 

komplex je tvořen proteiny DEFECTIVE IN RNA-DIRECTED DNA 

METHYLATION 1 (DRDM1), DEFECTIVE IN MERISTEM SILENCING 3 a 

RNA-DIRECTED DNA METYLATION 1 (RDM1). DRDM1 obsahuje chromatin 

remodelující doménu, která může být důležitá při iniciaci či elongaci vznikajících 

transkriptů Pol V (Kanno et al., 2008; Wierzbicki et al., 2008; Gao et al., 2010; 

Law et al., 2010). Vznikající RNA transkripty jsou dlouhé přes 200 bází (bp) a jsou na 

5’ konci opatřeny 7-metylguanosinovou čepičku nebo pouze trifosfátem. Na 3’ konci 

nenesou polyadenylační signál (Wierzbicki et al., 2008). S Pol V interaguje pomocí 

WG/GW motivu AGO4 (El-Shami et al., 2007). 

2. 2. 2. 4. RNA dependentní RNA polymerázy 

RDR jsou velmi důležité k amplifikaci signálu RNAi a při tvorbě hcsiRNA (viz 2. 3. 1). 

Obsahují konzervovanou katalytickou doménu, která umožňuje syntézu 
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komplementárního vlákna ssRNA. Vzniká tak dsRNA, která je následně substrátem pro 

DCL. Nacházíme je v RNA virech, rostlinách, houbách, protistech a C. elegans. Naopak 

se nevyskytují v Drosophile či u savců. A. thaliana kóduje 6 paralogů RDR 

(Wassenegger and Krczal, 2006; Zong et al., 2009). RDR1 se podílí na protivirové 

ochraně a v posledních letech jí byla přiřazena role i v RdDM. Mutant rdr1 nevykazuje 

žádné morfologické abnormality, na rozdíl od mutantů rdr2 či rdr6. Avšak mutantní 

rostlina v porovnání s rostlinou wt má některé úseky DNA méně metylované, uvažuje 

se tedy o její roli v nekanonické RdDM řízené 21 nt siRNA. U rýže byl na mutantech 

v homologním RDR1 genu prokázán rozdíl v úrovni metylace některých lokusů 

v případech, kdy byla rdr1 rostlina vystavena různým abiotickým stresům 

(Pontier et al., 2012; Stroud et al., 2013; Wang et al., 2014). RDR2 se účastní RdDM a 

jejím substrátem jsou transkripty Pol IV. Mutantní rostliny rdr2 mají sníženou metylaci 

DNA, produkce miRNAa tasiRNA je nenarušena. RDR2 je především lokalizována 

v Cajal bodies společně s DCL3, AGO4 a NRPE1 (Xie et al., 2004; Li et al., 2006; 

Lu et al., 2006; Pontes et al., 2006). RDR6 se účastní PTGS a substrátem jsou aberantní 

transkripty, produkty štěpení RISC či virové RNA. RDR3a-c nemají připsanou žádnou 

roli v RNAi. Nicméně všechny RDR vykazují odlišné exprese při vystavení stresu 

(Wassenegger and Krczal, 2006; Zong et al., 2009; Willmann et al., 2011a). 
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2. 3. Mechanizmus RNAi 

2. 3. 1. PTGS 

Posttranskripční genové umlčování zahrnuje dráhy miRNA, tasiRNA, natsiRNA, 

vsiRNA a transgenem indukované siRNA. Ať už je původem endogenní či exogenní 

signál, dochází k spuštění RNAi, která vede k blokování translace či k rozštěpení 

komplementární ssRNA. 

2. 3. 1. 1. dráha miRNA 

miRNA dráha zpravidla začíná přepisem nekódujících MIR genů polymerázou II. 

Vzniklé transkripty jsou sestříhány, opatřeny 7-metylguanosinovou čepičkou 

na 5’ konci a polyadenylovány na 3’ konci. Na základě vnitřní komplementarity vytváří 

nedokonale párující vlásenkovou strukturu, ze které je vyštěpena zpravidla 21 nt 

miRNA pomocí DCL1. miRNA nejčastěji interaguje s AGO1 a společně štěpí 

homologní sekvence nebo fyzicky blokují translaci. Vlásenkovou strukturu mohou 

štěpit i ostatní DCL, což vede ke vzniku miRNA různých velikostí a může vést až 

k RdDM. Z jednoho transkriptu MIR genu vzniká pouze jedna miRNA. Některé miRNA 

mohou spouštět produkci sekundárních siRNA ze specifických nekódujících TAS 

transkriptů, tzv. tasiRNA (Boutet et al., 2003; Kurihara and Watanabe, 2004; 

Morris et al., 2006; Rajagopalan et al., 2006; Pyott and Molnar, 2015). miRNA hrají 

důležitou roli v kontrole vývoje rostlinného těla (např. regulace přechodu do generativní 

fáze) či v ochraně proti biotickým a biotickým stresům (Teotia and Tang, 2015). 

2. 3. 1. 2. dráha tasiRNA 

tasiRNA dráha je zahájena přepisem nekódujících TAS genů pomocí Pol II. A. thaliana 

kóduje osm TAS genů, které řadíme do 4 rodin. Každý TAS gen obsahuje alespoň jedno 

cílové místo pro komplementární miRNA (Yoshikawa et al., 2005; Axtell et al., 2006). 

TAS transkripty jsou štěpeny AGO1, které nesou komplementární miRNA. Štěpený 

5’ fragment je přepsán pomocí RDR6 do dsRNA, ze které jsou následně vyštěpovány 

pomocí DCL4 21 nt tasiRNA, které interagují především s AGO1 či AGO7 

(Yoshikawa et al., 2005, 2013).  
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2. 3. 1. 3. dráha natsiRNA 

Natural-antisense siRNA dráha je tvořena překrývajícími se transkripty na 3’ koncích. 

Pol II přepisující takovéto dva překrývající se transkripty a tak vytváří vlákna, která 

jsou na 3’ konci perfektně komplementární. Vzniká tak dsRNA, která bývá štěpena 

DCL2 a dává vznik 21 – 22 nt natsiRNA. Ty společně s AGO spouští PTGS 

homologních sekvencí. Tato dráha je nejvíce spojována s reakcí na stres. Za normálních 

podmínek vzniká pouze jedno vlákno a při stresových podmínkách je třeba produkt 

tohoto vlákna degradovat. Tedy se za stresových podmínek začne tvořit vlákno 

z opačného směru a pomocí RNAi dojde ke snížení hladiny vlákna prvního 

(Borsani et al., 2005; Katiyar-Agarwal et al., 2006; Pyott and Molnar, 2015). 

2. 3. 1. 4. dráha rozpoznání transgenů 

Umlčení „sense“ transgenů v hostitelské buňce se zřejmě děje většinou na základě 

vznikajících aberantních transkriptů. Ty jsou rozpoznány hostitelskými RDR, které 

z nich vytváří dsRNA. Jako aberantní transkript je rozpoznáváno vlákno mRNA, které 

nemá vůbec či má chybnou 7-metylguanosinovou čepičku, bylo ukončeno chybným 

terminačním signálem či vykazuje chybnou strukturu (Baulcombe, 2004; 

Herr et al., 2006). dsRNA prekurzor zpracovává DCL4, který vyštěpuje 21 nt siRNA, ty 

nejčastěji interagují s AGO1. Mimo 21 nt siRNA vznikají také 22 a 24 nt siRNA, které 

mohou vést k RdDM pomocí AGO4 a RDR2 (Chen et al., 2004).  

V molekulární genetice se využívá vnášení transgenů mimo jiné také k cílenému 

spouštění RNAi. Cílem bývají konkrétní transkripty nebo kódující či nekódující 

sekvence genomu. V některých případech se jedná i o řízené umlčování jiného 

vneseného transgenu. Nejčastěji se využívá vnesení úseku DNA, který obsahuje 

invertovanou repetici. Transkribované vlákno pak vytváří na základě vnitřní 

komplementarity vlásenkovou strukturu. Vzniklá dsRNA spouští RNAi proti 

homologním sekvencím (Pyott and Molnar, 2015).  

2. 3. 1. 5. dráha vsiRNA 

Tato dráha je založena na exogenním signálu z rostlinného patogena. Iniciační 

dvouvláknová RNA pro RNAi může vznikat několika způsoby. U RNA virů je dsRNA 

buď přímo genetická informace viru nebo je součástí jeho replikačního cyklu. Některé 

ssRNA virů obsahují invertované repetice a vytvářejí tedy vlásenkové struktury, které 

jsou rovněž signálem pro RNAi (Shimura and Pantaleo, 2011). U DNA virů je signálem 
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často vlásenková struktura v ssRNA intermediátu. Druhou možností je párování dvou 

odlišných transkriptů z sense a antisense orientace, které se vzájemně překrývají na 

3’ konci (Pooggin, 2013). Virové dsRNA jsou zpracovávány všemi DCL, ačkoliv DCL4 

a DCL2 se dráhy účastní nejvíce (Blevins et al., 2006; Deleris et al., 2006; Garcia-

Ruiz et al., 2010). Vzniklé vsiRNA se vyskytují ve velikostech 21, 22 a 24 nt a asociují 

nejvíce s AGO1/2/7. Jakožto RISC komplex pak štěpí virové ssRNA nebo metylují 

oblasti DNA virů. Metylační mechanizmus DNA virů je pravděpodobně jiný než běžná 

endogenní RdDM (viz 2. 3. 2. 1), jelikož mutace v RdDM dráze (jako drd2, PolIV, 

PolV) nijak významně neovlivnily metylaci DNA virů. Na amplifikaci vsiRNA signálu 

se podílí RDR1/2/6 (Blevins et al., 2006; Wang et al., 2012; Pyott and Molnar, 2015). 

2. 3. 2. RNA dependentní DNA metylace 

RdDM slouží k udržování a de novo tvorbě heterochromatinu. Můžeme ji rozdělit 

na kanonickou a nekanonickou. Kanonická RdDM se pak dále může pomyslně rozdělit 

do dvou kroků. První krok zahrnuje Pol IV, RDR2, DCL3 a 24 nt siRNA. Druhý krok 

pak Pol V, RISC obsahující AGO4 a 24 nt siRNA a de novo DNA metyltransferázu 

DOMAINS REARRANGED METHYLTRANSFERASE 2 (DRM2). Oba kroky 

zahrnují celou řadu dalších proteinů a interakčních partnerů. Při RdDM dochází 

k modifikaci cytosinů ve všech sekvenčních kontextech (CG, CHG a CHH, kde je H 

libovolný nukleotid kromě G; Pélissier et al., 1999; Sijen et al., 2001; 

Matzke et al., 2015). RdDM je velice komplikovaná dráha, která je velice složitá 

na popsání. V následujících kapitolách popisuji pouze hlavní mechanizmy a účastnící se 

proteiny. Pro detailnější informace doporučuji souhrnná review autorů: Matzke and 

Mosher, 2014; Matzke et al., 2015; Xie and Yu, 2015. 

2. 3. 2. 1. Kanonická RdDM 

Při kanonické RdDM dochází k udržování metylace v daných lokusech. Do cílového 

(metylovaného) lokusu je naváděna Pol IV pomocí SHH1 (Law et al., 2013). Za pomoci 

CLSY1 z této oblasti Pol IV přepisuje krátké ssRNA, které jsou pomocí RDR2 

přepisovány do dsRNA (Smith et al., 2007). dsRNA je následně štěpena proteinem 

DCL3, který vyštěpuje 24 nt hcsiRNA, které jsou stabilizovány pomoci HEN1 

metylovou značkou na 3’ OH. Tyto hcsiRNA interagují s AGO4/6/9. Pol V za pomoci 

DDR komplexu přepisuje DNA a pomocí KOW DOMAINCONTAINING 

TRANSCRIPTION FACTOR 1 (KTF1; známém i jako SPT5L) interaguje s RISC. 



31 

 

Pokud RISC rozpozná v transkriptu Pol V komplementární vlákno, pravděpodobně 

za pomoci RDM1 navede do lokusu DRM2, která způsobí metylaci dané oblasti 

(Gao et al., 2010; Rowley et al., 2011; Matzke and Mosher, 2014). Dráha je vyobrazena 

na Obr. 2. 5. Touto dráhou je možná také metylace de novo, kdy do dráhy vstupuje 24 nt 

siRNA, která nemá původ od Pol IV (Matzke and Mosher, 2014). 

Obr. 2.5: Kanonická dráha RdDM 
V levé části obrázku se SHH1 váže na histony H3, které jsou metylované na lysinu 9. Interaguje s Pol IV 

a navádí ji do cílové oblasti. Pol IV vytváří ssRNA vlákno, které je kopírováno do dsRNA pomocí RDR2 

za asistence CLSY1. Vzniklá dsRNA je zpracována pomocí DCL3 do 24 nt siRNA, které jsou na 3’ konci 

metylovány pomocí HEN1. Jedno z vláken siRNA je vloženo do proteinu AGO4. V prostřední části 

obrázku zprostředkovává Pol V de novo metylaci. Do cílové oblasti by mohla být naváděna pomocí 

SUVH2 či SUVH9, kteří se vážou na metylovanou DNA. Aktivita Pol V může být umožněna díky 

DRD1, DMS3, RDM1 a MORC6, kteří společně rozvolňují DNA a stabilizují rozvolněný stav. Pol V 

přepisuje DNA a vzniká ssRNA vlákno. AGO4 interaguje s Pol V na její CTD doméně a také 

s transkripčním faktorem KTF1. AGO4 je přes RDM1 spojeno s metyltransferázou DRM2, která 

katalizuje de novo metylaci DNA. V pravé části obrázku dochází k změně chromatinu. IDN2-IDP 

komplex interaguje s transkriptem Pol V a také s SWI/SNF komplexem. Pozice nukleosomů je nastavena 

SWI/SNF komplexem. Represivní metylace histonů jako na H3K9 pomocí SUVH4, SUVH5 a SUVH6 je 

usnadněná odebíraním aktivujících značek pomocí HISTONE DEACETYLASE 6 (HDA6), JUMONJI 14 

(JMJ14) a UBIQUITIN-SPECIFIC PROTEASE 26 (UBP26). Převzato z Matzke and Mosher, (2014). 
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2. 3. 2. 2. nekanonická RdDM - přechod z PTGS na RdDM 

Mimo výše zmíněnou kanonickou RdDM dráhu existují i dráhy, které umožňují 

přechod z PTGS na RdDM. Jedna z částečně popsaných drah obsahuje ssRNA 

transkripty Pol II z „mladých“ transposonů, které jsou přepsány do dsRNA pomocí 

RDR6 a sestříhány pomocí DCL2 či DCL4. Vzniklé 21 - 22 nt siRNA interagují 

s AGO1 a účastní se PTGS. Ale také se tvoří RISC spolu s AGO6 a teoreticky i s AGO4 

a vyvolávají RdDM pomocí systému založeném na části kanonické dráhy RdDM 

a Pol V. V dané oblasti tak vznikají metylační značky, které dále umožňují kanonickou 

metylaci dané oblasti (Nuthikattu et al., 2013; McCue et al., 2015).  Jiní autoři zas uvádí 

možnost, že při nadbytku transkriptů Pol II, které jsou přepsány do dsRNA pomocí 

RDR6, dochází k saturaci proteinů DCL2 a DCL4. Zbylé dsRNA jsou tedy zpracovány 

pomocí DCL3, který vytváří 24 nt siRNA, které spouští kanonickou RdDM dané oblasti 

(Marí-Ordóñez et al., 2013). Návrh dráhy dle Nuthikattu et al., (2013)  podporuje práce, 

která určuje NEEDED FOR RDR2-INDEPENDENT DNA METHYLATION (NERD) 

jako rostlině specifický protein, který obsahuje chromatin asociující PHD finger 

doménu a GW motiv, kterým interaguje s AGO2. NERD tak může asociovat s histonem 

H3 a AGO2, což umožňuje akumulaci 21 nt siRNA v NERD cílové oblasti a spuštění 

RdDM. Rozdíl těchto drah je v RISC komplexu, který v jednom případě obsahuje 

AGO4/6 a v druhém AGO2 (Pontier et al., 2012). Dráha, kterou podporují Matzke and 

Mosher, (2014) je vyobrazena na Obr. 2. 6. V rýži byl popsán přechod od miRNA dráhy 

k RdDM, kdy dochází k štěpení při-miRNA pomocí DCL3 a vznikají 24 nt miRNA. 

Takto vzniklé 24 nt miRNA vytváří RISC s AGO4 a spouští RdDM v lokusu kódujícím 

miRNA (Wu et al., 2010).  
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Obr. 2.6: Přechod PTGS na RdDM 
Tato dráha umožňujezprostředkování RdDM a eventuální stabilní TGS nových transposonů, které byly 

původně cílem PTGS. V levé části dochází k transkripci nově integrovaného transposonu pomocí Pol II. 

Některé z těchto transkriptů jsou kopírovány pomocí RDR6 do dsRNA, která je zpracována DCL2 a 

DCL4 do 21 - 22 nt siRNA. Tyto siRNA jsou asociovány s AGO1 a způsobují štěpení transkriptů 

z transposonů jako běžné PTGS. V prostřední části obrázku některé siRNA způsobují občasnou DNA 

metylaci pomocí metyltransferázy DRM2, Pol V, AGO2 a NERD. Občasně metylovaná DNA je 

přepisována Pol IV, která spouští kanonickou RdDM. Přepisuje DNA, vytváší ssRNA transkript, který je 

substrátem pro RDR2, která z něj vytváří dsRNA. Ta je stříhána pomocí DCL3 do 24 nt siRNA. V pravé 

části obrázku interaguje 24 nt siRNA s AGO4 a společně s Pol V a a DRM2 dochází k metylaci cílové 

oblasti DNA. metylovaná oblast je přepisována Pol IV, vznikající transkript je zpracován RDR2 

do dsRNA, která je štěpena DCL3 do 24 nt siRNA. Převzato z Matzke and Mosher, (2014). 
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3. Materiál a metody 

3. 1. Technické vybavení 

V průběhu diplomové práce bylo využito laboratorních přístrojů, dostupných na Katedře 

experimentální biologie rostlin. V tabulce Tab. 3.1 jsou uvedené technické parametry 

jednotlivých přístrojů, na které se bude v diplomové práci odkazovat zkrácenými názvy, 

uvedenými v prvním sloupci. 

 Tab. 3.1: Seznam použitých přístrojů 

Vybavení Model, značka Specifikace a nastavení 

Centrifuga Universal Universal 32R, Hettich r = 138 mm 

Centrifuga Biofuge Biofuge 13, Heraeus r = 73 mm 

Kláv SterileMax SterileMax, Harvey 20 min, 121 °C 

Kláv OMEGA OMEGA Autoclave, Prestige Medical 16 min, 121 °C 

Třepačka 
Certomat R, B. Braun Biotech 

International 

160 - 180 RPM; 37 °C pro 

E. coli,  

28 °C pro A. tumefaciens 

Zahřívací bloček Thermomixer 5436, Eppendorf  1,5ml mikrozkumavky, 50 °C 

G:box a software G:Box, Syngene 
UV transiluminátor; software  

GeneTools 4.01 a GeneSnap 7.09 

Thermo cyclery 

T100™ Thermal Cycler,Bio-Rad nebo 

PTC-200 Peltier Thermal Cycler, MJ 

Research 

  

Elektroporátor Eporator®, Eppendorf  
2,5 kV E. coli; 2 kV 

A. tumefaciens 

NanoDrop 
NanoDrop 2000 Spectrophotometer, 

ThermoScientific 

nanášené množství vzorku 

1 - 1,5 µl; 

software NanoDrop2000 ver. 1.5 

Fluorescenční binolupa 

 

 

 

Fotoaparáta sofrware 

- Olympus SZX7s univerzálním 

epifluorescenčním osvětlovačem (Kramer, 

USA)a fluorescenčním zdrojem X-Cite 

120Q (Lumen Dynamics) 

- EOS 60D, Canon  

software EOS Utility 2.9.0.0 

Geneious Geneious 7.1.8, Geneious software na in silico práce s DNA 

FlowBox 
LaminAir® Flow Box HP 72, Heraeus 

instruments 
  

Vortex Vortex-Genie 2, Scientific Industries, Inc.   

Transiluminátor DR45M Transilluminator, Clare Chemical 
vizualizace ElFO gelů při jejich 

vyřezávání 

Spektrofotometr BioMate 5, Thermo Spectronics 
měření optické denzity 

bakteriálních suspenzí 

Kultivační box pro 

E. coli 
  stálá teplota 37 °C, tma 

Kultivační box pro 

A. tumefaciens 
  stálá teplota 28 °C, denní světlo 

Kultivační místnost I   16/8 hod světla/tmy; při 24 °C 

Kultivační místnost II   16/8 hod světla/tmy; při 22 °C 
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3. 2. Biologický materiál a jeho kultivace 

3. 2. 1. Escherichia coli a Agrobacterium tumefaciens 

Ke klonování plazmidů byl použit kmen Escherichia coli JM109, který se oproti jiným 

kmenům v naší laboratoři osvědčil hlavně pro přípravu konstruktů s repetitivními 

sekvencemi. Pro transformaci Arabidopsis thaliana byl použit kmen Agrobacterium 

tumefaciens GV3101. Veškerá práce a kultivace bakterií probíhala aerobně a sterilně. 

E. coli byly kultivovány na pevném nebo v tekutém LB médiu (viz Tab. 3. 2) při teplotě 

37 °C přes noc (cca 16 hod). A. tumefaciens byly kultivovány na pevném LB médiu při 

teplotě 28 °C tři dny nebo v tekutém LB médiu při teplotě 28 °C přes noc. 

Kultivace na pevném médiu probíhala v plastových Petriho miskách o průměru 9 cm 

s 25 - 30 ml média. E. coli byly kultivovány v Kultivačním boxu pro E. coli, 

A. tumefaciens  byly kultivovány v Kultivačním boxu pro A. tumefaciens. Plotny 

s narostlými koloniemi po kultivaci byly skladovány v lednici při 4 °C pro následné 

použití. Kultivace v tekutém médiu probíhala za stálého třepání 160 - 180 otáček za 

minutu (RPM) na třepačce. Kultivační nádoba a objem média se lišily podle potřeby. 

Pro selekci transformovaných bakterií média obsahovala různá antibiotika 

(viz Tab. 3. 3) v závislosti na tom, jaké geny rezistence byly neseny na vloženém 

plazmidu jakožto selekční markery.  

Pro dlouhodobé skladování bakterií byly vytvořeny "konzervy" do 1,5ml 

mikrozkumavek. K 800 µl narostlé bakteriální kultury v tekutém LB médiu bylo 

přidáno 200 µl 50% sterilního glycerolu. Směs byla okamžitě prudce zmražena 

v tekutém dusíku a následně skladována při -80 °C. 

Tab. 3.2: LB médium (pevné) 

Složka Peptone Yeast extract NaCl (agar) 

g/l dH2O 10 5 10 17,5 

- Médium bylo sterilizováno autoklávováním. 
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Tab. 3.3: Antibiotika - bakterie 

Antibiotika 

Koncentrace 

zásobního roztoku 

[mg/ml] 

Koncentrace v 

médiu [mg/l] 

Skladování 

zásobního roztoku 

Kanamycin 50 50 dH2O, 4 °C 

Spektinomycin 100 100 dH2O, -20 °C 

Gentamicin 50 50 dH2O, -20 °C 

Rifampicin 10 100 metanol, -20 °C 

Ampicilin 100 100 dH2O, -20 °C 

-  Antibiotika byla sterilizována přes jednorázové filtry Nalgene 0,22 μm, 

s výjimkou rifampicinu, který není třeba sterilizovat. 

3. 2. 2. Arabidopsis thaliana  

Jako cílový organizmus pro transformace a následné analýzy byly použity rostliny 

Arabidopsis thaliana ekotyp Columbia (Col-0; dále značené jako wt rostliny). Rostliny 

pro transformaci nebo pro získání semen byly kultivovány v Kultivační místnosti I. 

Jednotlivé rostliny rostly na rašelinových peletách Jiffy. 

Rostliny kultivované in vitro byly kultivovány v Kultivační místnosti II. Rostliny byly 

vyseté na 1/2 MS modifikovaném médiu (viz Tab. 3. 4) ve čtvercových Petriho miskách 

(12x12 cm) s 55 - 60 ml média.  Médium obsahovalo hygromycin B (viz Tab. 3. 5), 

který zajišťoval selekci transformovaných rostlin nesoucích gen rezistence jako selekční 

marker. 

3. 2. 2. 1. Sterilizace semen 

Před vysetím semen A. thaliana do in vitro podmínek bylo třeba semena sterilizovat. 

Sterilizace byla prováděna pomocí plynného chlóru. Veškerá práce probíhala 

v digestoři, aby se zabránilo rozšiřování plynů, které se uvolnily z reakce. Semena se 

položila v otevřené mikrozkumavce do exikátoru, tak aby tvořila tenkou vrstvu na boku 

mikrozkumavky. Do exikátoru byla umístěna kádinka s 50 ml neředěného roztoku 

SAVO. Do 1,5ml mikrozkumavky byla přelita koncentrovaná kyselina chlorovodíková. 

Tato zkumavka byla překlopena do kádinky a exikátor byl okamžitě uzavřen, aby co 

nejméně plynů uniklo. Semena se takto sterilizovala za pokojové teploty po dobu 

3 - 4 hod. Po ukončení sterilizace byl exikátor opatrně otevřen a mikrozkumavky se 

semeny zavřeny tak, aby nedošlo ke kontaminaci. Takto připravená semena byla 

připravena na výsev. 
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 Tab. 3.4: 1/2 MS pevné médium pro kultivaci in vitro Arabidopsis thaliana 

Složka MS soli Sacharóza Agar 

g/l dH2O 2,16 10 12 

- MS soli byly dodány firmou Sigma, konkrétní složení viz Murashige and Skoog, 

(1962). 

- Výsledné pH bylo upraveno na 5,8 přidáním 1M KOH či 1M HCl, agar byl do 

média přidán až po korekci pH. 

- Médium bylo sterilizováno autoklávováním. 

- Po autoklávování bylo médium skladováno při laboratorní teplotě.  

- Před nalitím média na plotny bylo rozehřáto a znovu rozpuštěno v mikrovlnné 

troubě a po zchladnutí bylo do média přidáno antibiotikum hygromycin 

(výsledná koncentrace 20 či 25 mg/l). 

- Do médií určených k indukci exprese umlčujících konstruktů byl přidán 

β-estradiol v DMSO na výslednou koncentraci 10 µM (dále označováno jako 

ESTR). Pro kontrolní médium bylo místo β-estradiolu v DMSO přidáno pouze 

DMSO (dále označováno jako DMSO; 0,5 ml na 1 l média). 

  

Tab. 3.5: Antibiotika - rostliny 

Antibiotikum 
Koncentrace zásobního 

roztoku [mg/ml] 

Koncentrace v 

médiu [mg/l] 

Skladování 

zásobního roztoku 

Hygromycin 25 20 dH2O, -20 °C 

- Antibiotikum bylo sterilizováno přes jednorázové 0,22μm filtry Nalgene. 

3. 3. Plazmidy 

Pro tvorbu DNA konstruktů a k následnému vnesení cizorodé DNA do rostlin byly 

použity bakteriální plazmidové vektory. Ty umožnily amplifikaci a autonomní replikaci 

v bakteriích, současně některé sloužily i k přenosu T-DNA do cílového organizmu - 

Arabidopsis thaliana. Všechny plazmidy obsahovaly geny pro rezistenci na určitá 

antibiotika, která byla použita na jednotlivé selekce bakterií či rostlin, nesoucích 

požadovaný plazmid. 

3. 3. 1. pCP60_RS-GFP 

Plazmid pCP60_RS-GFP, byl použit jako zdroj genu RS-GFP (společně s 35S 

promotorem a nopalin syntázovým terminátorem (NosT)), gen je dále v textu popisován 
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pouze jako GFP, není li popsán jinak. Tento plazmid vytvořil doktor Lukáš Fischer, 

který ho poskytl jako zdroj genu (Nocarova and Fischer, 2009). Mapa plazmidu je 

zobrazena na Obr. 3.1, kde jsou znázorněny oblasti plazmidu využité pro konstrukci 

dalších plazmidů použitých k transformaci v rámci této diplomové práce.  

Obr. 3.1: Mapa plazmidu pCP60_RS-GFP 

 

3. 3. 2. pDRIVE 

pDRIVE je malý plazmid, který je součástí kitu pro TA-klonování PCR fragmentů 

(QIAGEN PCR Cloning Kit; viz 3. 5. 9. 2). Byl použit jako pomocný vektor k tvorbě a 

klonování některých vytvářených konstruktů. pDRIVE obsahuje gen pro ampicilinovou 

(na mapě plazmidu jako - amp) a kanamycinovou (na mapě plazmidu jako - kan) 

rezistenci. DNA byla do pDRIVE vkládána v místě U-U site (viz Obr. 3. 2). 

Obr. 3.2: Mapa plazmidu pDRIVE 
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3. 3. 3. pER8 

Plazmid pER8 je binární vektor, který obsahuje XVE systém. XVE je chimerický 

transkripční faktor, který je složen z DNA vazebné domény z bakteriálního represoru 

LexA (X), transaktivační domény VP16 (V) a regulační oblasti lidského estrogenového 

receptoru (E). Gen pro tento chimerický faktor je pod silným G10-90 konstitutivním 

promotorem. pER8 dále obsahuje osmi kopiový LexA operátor fúzovaný s -46 35S 

minimálním promotorem, který je aktivován XVE v přítomnosti 17-β-estradiolu (v práci 

dále nazývaný jako inducibilní promotor). Geny, které jsou vložené za tento promotor 

tak mohou být cíleně spouštěny aplikací β-estradiolu. pER8 nese spektinomycinovou 

(na mapách plazmidu jako - spect) rezistenci pro selekci v bakteriích a hygromycinovou 

(na mapách plazmidu jako - hygroB) rezistenci pro selekci v rostlinách 

(Zuo et al., 2000a). 

Pro svoji práci jsem jako výchozí plazmidy použila plazmidy Mgr. Vojtěcha Čermáka 

nesoucí pod inducibilním promotorem: GFP v antisense orientaci s pea 3A 

terminátorem (viz Obr. 3. 3), GFP bez terminátoru (viz Obr. 3. 4), GFP v podobě 

invertované repetice s pea 3A terminátorem (viz Obr. 3. 5) a GFP v sense orientaci 

s pea 3A terminátorem (viz Obr. 3. 6). Od kolegyně Bc. Šárky Motylové jsem použila 

výchozí plazmid nesoucí pod inducibilním promotorem sekvenci invertované repetice 

tvořené z 35S promotoru s pea 3A terminátorem (viz Obr. 3. 7). Všechny invertované 

repetice byly spojeny pomocí intronu MSPi (intron z mangan stabilizujícího proteinu), 

více informacío tomto intronu je v diplomové práci Čermák (2012). 
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Obr. 3.3: Mapa plazmidu pER8_AS 

 
 

 

 

Obr. 3.4: Mapa plazmidu pER8_BT 
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Obr. 3.5: Mapa plazmidu pER8_IR 

 
 

 

 

Obr. 3.6: Mapa plazmidu pER8_iGFP 
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Obr. 3.7: Mapa plazmidu pER8_35SIR 

 
 

3. 4. Transformace modelových organizmů 

3. 4. 1. Příprava elektrokompetentních bakterií E. coli 

Veškerá práce probíhala sterilně se sterilními pomůckami a materiálem. Bakterie E. coli 

JM109 byly rozčárkovány na plotny s pevným LB médiem (viz Tab. 3. 2) bez antibiotik 

a kultivovány při 37 °C přes noc v kultivačním boxu pro E. coli. Druhý den byly 

1 - 3 narostlé kolonie zaočkovány do 50 ml tekutého LB média ve sterilní 100ml 

Erlenmayerově baňce. Nadále byly kultivovány za stálého třepání na třepačce při 

160 RPM a teplotě 37 °C přes noc. Následující den bylo 10 ml narostlé suspenze 

zaočkováno do 400 ml tekutého LB média v 2l Erlenmayerově baňce. Opět byly 

kultivovány při 160 RPM a 37 °C do optické denzity (OD) 0,4 (při λ = 600 nm v kyvetě 

o průměru 1 cm). Při dosažení požadované denzity byla baňka přenesena na 20 - 30 min 

do ledové lázně a chlazena za občasného míchání (každých 4 - 5 min).  

Následující práce probíhaly na ledu s vychlazenými roztoky. Všechny centrifugace 

probíhaly při 4 °C, 4 000 RPM po dobu 10 min na centrifuze Universal. 

Resuspendování sedimentu bakterií probíhalo pomocí pipety s 1ml ustřiženou špičkou. 
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Polovina (200 ml) vychlazené suspenzní kultury byla přelita do osmi 

50ml centrifugačních zkumavek (Falkon) po 25 ml. Kultura byla centrifugována, 

supernatant slit a každý sediment resuspendován ve 20 ml dH2O. Zbylých 200 ml 

suspenzní kultury bylo zpracováno stejným způsobem jako předchozí polovina a 

resuspendované sedimenty byly vždy ze dvou zkumavek spojeny do jedné. Následně 

proběhla centrifugace (osmi zkumavek po 40 ml), slití supernatantu a resuspendování 

pomocí 25 ml vychlazeným 10% glycerolem. Zkumavky byly znovu centrifugované, 

supernatant slit a sediment byl resuspendován 1 ml 10% glycerolu. Vzniklé suspenze 

byly převedeny do jedné zkumavky a centrifugovány. Vzniklý supernatant byl 

odstraněn pomocí vývěvy, na kterou byla připojena hadice zakončená sterilní 

1ml špičkou. Sediment byl resuspendován v 800 µl sterilního vychlazeného GYT média 

(viz Tab. 3. 6). Byla změřena optická denzita 100x zředěného vzorku a z ní vypočítáno 

potřebné výsledné naředění tak, aby výsledná suspenze obsahovala 

2x10
10 

- 3x10
10 

buněk/ml (za předpokladu, že 1.0 OD600 ≅ 2,5 x 10
8 

buněk/ml). Případné 

ředění bylo provedeno GYT médiem. Zředěná suspenze byla rozpipetována po 40 µl 

do sterilních 1,5ml eppendorfek a okamžitě zmražena v tekutém dusíku. Kompetentní 

buňky byly skladovány při -80 °C. 

Tab. 3.6: GYT médium 

Složka 100% glycerol Yeast extract Peptone dH2O 

Množství 1 ml 12,5 mg 25 mg 9 ml 

- Sterilizováno přes jednorázový 0,22 µl filtr Nalgene, skladováno při 4 °C . 

3. 4. 2. Příprava elektrokompetentních bakterií A. tumefaciens 

Veškerá práce probíhala sterilně se sterilními pomůckami a materiálem. Bakterie 

A. tumefaciens byly rozčárkovány na plotny s pevným LB médiem (viz Tab. 3. 2) 

obsahujícím rifampicin (100 mg/l). Po třech dnech kultivace byly 1 - 3 narostlé kolonie 

zaočkovány do 10 ml tekutého LB média s rifampicinem v 100ml Erlenmayerově 

baňce. Na třepačce byly kultivovány přes noc při 28 °C. Druhý den byly 4 ml vzniklé 

suspenze zaočkovány do 200 ml YEB média (viz Tab. 3. 7) s rifampicinem 

v 1l Erlenmayerově baňce. Kultivace probíhala do OD 0,6 (při λ = 600 nm v kyvetě 

o průměru 1 cm) a následně byla baňka přenesena do ledové lázně na 20 - 30 min.  
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Následující práce probíhaly na ledu s vychlazenými roztoky. Všechny centrifugace 

probíhaly při 4 °C, 3500 RPM po dobu 10 min na centrifuze Universal. Resuspendování 

probíhalo pomocí pipety s 1ml ustřiženou špičkou. 

Suspenze byla rozlita po 25 ml do osmi 50ml zkumavek. Po následné centrifugaci byl 

slit supernatant a sediment byl resuspendován v 25 ml dH2O. Následovala další 

centrifugace, slití sedimentu a resuspedování v 10 ml dH2O. Obsah každých dvou 

zkumavek byl slit do jedné a doplněn dH2O na 25 ml. Suspenze byly centrifugovány, 

supernatant slit a sediment resuspendován v 2 ml 10% glycerolu. Vzniklé suspenze byly 

slity do jedné zkumavky, centrifugovány, supernatant slit a sediment resuspendován 

v 1 ml 10% glycerolu. Suspenze byla rozpipetována po 100 µl do sterilních 

1,5ml mikrozkumavek a okamžitě zamražena v tekutém dusíku. Kompetentní buňky 

byly skladovány při -80 °C. 

Tab. 3.7: YEB médium 

Složka Pepton Yeast extract Sacharóza MgSO4 

g/l dH2O 10 1 5 0,5 

- Médium bylo sterilizováno autoklávováním. Roztok MgSO4 byl autoklávován 

samostatně (zabrání se tím vytvoření sraženiny při autoklávování) a do média 

byl přidán až před použitím. 

3. 4. 3. Transformace bakterií 

Elektrokompetentní buňky, připravené dle výše popsaného postupu (viz 3. 4. 1 a 

3. 4. 2), bakterií E. coli (nebo A. tumefaciens = At) byly rozmraženy na ledu. K buňkám 

byly přidány 2 - 3 µl ligační směsi po odsolení nebo 10 ng (1 µg pro At) přečištěné 

plazmidové DNA. DNA a buňky byly inkubovány společně na ledu 1 min. Následně 

byly buňky přeneseny do vychlazené elektroporační kyvety a vloženy 

do elektroporátoru nastaveného na 2,5 kV (nebo 2 kV pro At). Po aplikování 

elektrického pulzu byl do kyvety okamžitě připipetován 1 ml SOC média (nebo 1 ml 

YEB recovery pro At, obě média viz Tab. 3. 8 a Tab. 3. 9). Suspenze byla převedena 

do sterilní skleněné zkumavky a kultivována 1 hod při 37 °C (nebo 3 hod při 28 °C pro 

At) na třepačce při 160 - 180 RPM. Po regeneraci byly bakterie vysety na LB médium 

s příslušnými antibiotiky (viz Tab. 3. 2 a Tab. 3. 3) v různých koncentracích, nejčastěji 

v objemech 50 a 950 µl. Kultivace probíhala za podmínek odpovídajícím danému typu 

bakterií. 
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Tab. 3.8: SOC médium 

Složka Pepton Yeast extract Glukóza NaCl KCl MgCl2 MgSO4 

g/20 ml dH2O 0,4 0,1 0,0721 0,0117 0,0037 0,019 0,0241 

- SOC médium bylo sterilizováno filtrací přes jednorázové  0,22μm filtry Nalgene 

a skladováno v lednici při 4 °C. 

Tab. 3.9: YEB recovery médium 

Složka Pepton Yeast extract Sacharóza NaCl KCl MgCl2 MgSO4 

g/l dH2O 10 1 5 0,58 0,19 0,95 0,5 

- YEB recovery médium bylo sterilizováno filtrací přes jednorázové 0,22μm filtry 

Nalgene a skladováno v lednici při 4 °C. 

3. 4. 4. Transformace Arabidopsis thaliana 

A. tumefaciens s příslušným vektorem bylo rozčárkováno na pevné LB médium 

s antibiotiky (veškerá tekutá i pevná LB média obsahovala gentamycin, rifampicin a 

spektinomycin viz Tab. 3. 2 a Tab. 3. 3). Po třech dnech kultivace byly 1 - 3 narostlé 

kolonie zaočkovány do 5 ml tekutého LB média s příslušnými antibiotiky 

v 100ml Erlenmayerově baňce. Veškerá kultivace na třepačce probíhala při 28 °C a 

160 - 180 RPM. Buňky byly kultivovány na třepačce přes noc. Druhý den bylo 

zaočkováno 0,6 ml narostlé kultury do 200 ml tekutého LB média s příslušnými 

antibiotiky v 1l Erlenmayerově baňce. Bakterie byly kultivovány na třepačce do dalšího 

dne. Přes noc narostlá suspenze A. tumefaciens byla přelita do 50ml zkumavek 

po 50 ml. Suspenze byla centrifugována při 4 °C, 20 min na 5000 RPM na centrifuze 

Universal. Supernatant byl slit a sediment byl resuspendován ve 2 ml 5% roztoku 

sacharózy s 0,05 % smáčedla Silwett L77 (AgroBio Opava).  Suspenze byla slita 

do jedné zkumavky nebo do skleněné Petriho misky o průměru 6 cm. 

5 - 6 týdnů starým wt rostlinám Arabidopsis thaliana byly ostříhány vzniklé šešule a 

květy, které již měly patrné bílé okvětní lístky. Takto ostříhané rostliny byly namáčeny 

do suspenze Agrobacteria po dobu 5 s. Po namočení byly zabaleny do igelitového pytle 

a kultivovány ve tmě za pokojové teploty. Druhý den byly přesunuty do Kultivační 

místnosti I. Transformace byla opakována vždy 2x s rozestupem jednoho týdne (při 

druhé transformaci nebyly rostliny sestříhávány). 
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3. 5. Práce s DNA 

3. 5. 1. Izolace plazmidové DNA z E. coli 

Izolace plazmidů probíhala z narostlé kultury E. coli, která byla zaočkována do 3 ml 

tekutého LB média (viz Tab. 3. 2) s příslušnými antibiotiky a kultivována přes noc 

ve skleněné zkumavce. Izolace byla prováděna kitem Wizard® Plus SV Minipreps DNA 

Purification System (Promega). Izolace probíhala za pokojové teploty, centrifugace 

probíhaly na centrifuze Biofuge při 13 000 RPM. Resuspendování bylo prováděno 

pomocí pipety a důkladné promíchávání pomocí vortexu. 

Narostlá kultura (3 ml) byla centrifugována nadvakrát v 1,5ml mikrozkumavce, vždy 

1 min. Supernatant byl odsát vodní vývěvou (se záchytnou odsávací baňkou s roztokem 

SAVO). Sediment byl následně resuspendován v 250 µl "Cell Resuspension Solution" a 

důkladně promíchán. K suspenzi bylo přidáno 250 µl "Cell Lysis Solution", 

mikrozkumavka byla několikrát opatrně převrácena a nechána stát 1 - 4 min. Po odstátí 

bylo přidáno 10 µl "Alkaline Protease Solution", mikrozkumavka byla několikrát 

opatrně převrácena a nechána stát 1 - 4 min. Následně bylo přidáno 350 µl 

"Neutralisation Solution" a mikrozkumavka byla několikrát opatrně převrácena. 

Následovala centrifugace 10 min a supernatant (bez bílého precipitátu) byl přepipetován 

do kolonky "Spin Column" v "2ml Collection Tube".  Po 1min centrifugaci byla 

odstraněna proteklá tekutina z "2ml Collection Tube" a kolonka byla promyta 1min 

centrifugací s 750 µl "Column Wash Solution". Proteklá tekutina byla znovu 

odstraněna, kolonka naplněna 250 µl "Column Wash Solution" a centrifugována 2 min. 

"Spin Column" byla přenesena do 1,5ml mikrozkumavky, bylo do ní naneseno 

20 - 100 µl dH2O a nechala se odstát 5 min. Následovala 2min centrifugace a proteklý 

roztok v mikrozkumavce, obsahující DNA, byl rovnou použit k další práci nebo byl 

skladován při -20 °C. Koncentrace izolovaných plazmidů se pohybovala v rozmezí 

200 - 300 ng/µl. 

3. 5. 2. Restrikční štěpení 

Restrikční endonukleázy jsou odvozeny z bakterií a každá štěpí v určitém místě DNA 

podle specifické sekvence v tzv. restrikčním místě. Při přípravě konstruktů byly použity 

restriktázy firmy Fermentas a New England Biolabs. Restrikční štěpení bylo použito 



47 

 

k vyštěpení fragmentů, k rozštěpení plazmidu pro následnou ligaci či k ověření 

správnosti výsledných plasmidů. Všechna štěpení byla provedena podle přiložených 

protokolů od výrobce na základě velikosti štěpeného vektoru a počtu restrikčních míst 

pro danou restriktázu. Ukázkové složení reakční směsi restrikce je v Tab. 3.10. 

Tab. 3.10: Ukázka složení reakční směsi restrikce  

Složka Množství [µl] 

Plazmid pDRIVE 3 

Restriktáza (např. SdaI) 10 u/µl 0,5 

buffer (SdaI) 1 

dH2O 5,5 

- Restrikce probíhala v Thermo cycleru 90 min na 37 °C, inaktivace restriktázy 

20 min při teplotě pro inaktivaci dané restriktázy.  

3. 5. 3. Polymerázová řetězová reakce (PCR) 

Na základě cyklicky se opakujících změnách teploty lze pomocí Thermostabilní DNA 

dependentní DNA polymerázy amplifikovat úsek DNA. Jaký úsek DNA se bude 

amplifikovat je určeno pomocí cílených ohraničujících primerů (jednovláknové 

oligonukleotidy o délce zpravidla kolem 20 - 28 nt). 

Nejprve je templátová DNA denaturována, kdy dojde k oddělení na jednotlivá vlákna. 

V dalším kroku dochází ke snížení teploty, která je optimální pro asociaci primerů 

s denaturovanou templátovou DNA.  Následně se teplota zvýší na optimální teplotu pro 

činnost polymerázy, která nasedá na primery a podle templátového vlákna syntetizuje 

vlákno komplementární. Cykly denaturace, asociace a amplifikace se opakují 20 - 30x 

podle požadovaného množství produktu, koncentrace templátu a účinnosti amplifikace. 

Poslední cyklus amplifikace bývá prodloužen, aby byla všechna vlákna s jistotou 

dosyntetizována. (V tomto kroku také dochází s použitím Taq nebo Dream Taq 

polymerázy k přidání přesahujícího deoxyadenosinu na 3' konce DNA. Tohoto se 

využívá při TA-klonování.) Průběh PCR cyklů je shrnut v Tab. 3.12. Po ukončení je 

reakční směs chlazena na 4 °C a je použita rovnou pro další práci, nebo je skladována 

při -20 °C v mrazáku. PCR reakce probíhaly v 0,5ml tenkostěnných mikrozkumavkách 

v Thermo cycleru. Vzorové složení reakční PCR směsi je popsáno v Tab. 3. 11. Seznam 

použitých primerů pro PCR a oligonukleotidů pro jiné účely je vypsán v Tab. 3. 13. 
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Tab. 3.11: Ukázka složení PCR reakční směsi 

Složka Množství [µl] 

DNA templát variabilní
2
 

Primer přímý 0,4 

Primer zpětný 0,4 

Pufr 2,0 

dNTP 0,4 

MgCl2 1,2 

Polymeráza
3
 0,2 

dH2O doplnění reakce do 20 

- V případě hledání pozitivně transformovaných kolonií bakterií byl jako zdroj 

DNA použit maličký stěr z bakteriální kolonie, který byl otisknut na dno 

mikrozkumavky a převrstven reakční PCR směsí. 

Tab. 3.12: PCR cyklus 

Program Teplota [°C] Čas [min] Opakování cyklu 

Úvodní denaturace 94 3 1x 

Denaturace 94 0,5 

15 - 30x Asociace primerů Tm
4
 - 5 0,5 

Amplifikace 72 1/kb
5
 

Dosyntetizování 72 10 1x 

Chlazení 4 ∞ 1x 

 

  

                                                 
2
 množství DNA se liší podle použitého vzorku. 

      - 50 -  200 ng/μl pro genomovou DNA 

      - 5  - 10 ng/μl pro plazmidovou DNA 
3
 Nejčastěji Taq polymeráza nebo dreamTaq polymeráza. 

4
 Teplota nasednutí primerů je o 5 °C nižší než jejich teplota tání (Tm). Teplota tání byla přibližně 

stanovena podle vzorce: Tm = 2Σ(A + T) + 4Σ(C + G). 
5
 Doba amplifikace je závislá na aktivitě polymerázy a délce amplifikovaného úseku (Taq polymeráza má 

rychlost syntézy cca 1 kb / 1 min). 
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Tab. 3.13: Seznam použitých primerů a oligonukleotidů 

Název 
Restrikční 

místo 

Tm 

(°C) 
Sekvence 

F_35S_MssI MssI 56 GTTTAAACTATAAGCCTGCATGCCTGCAG 

R_NosT_MssI MssI 56 GTTTAAACTAGTAACATAGATGACACCG 

box_do_pER8_1 SalI, MssI - 
TCGACATAGTTTAAACTGAAGGCGGGAAACGAC

AATCTGATCCAAGC 

box_do_pER8_2 XhoI - 
TCGAGCCTGCAGGCATGCAAGCTTAGCTTGAGCT

TGGATCAGATTG 

box_do_pER8_3 MssI - TCGTTTCCCGCCTTCAGTTTAAACTATG 

box_do_pER8_4 SdaI (84) TCAAGCTAAGCTTGCATGCCTGCAGGC 

pNOS_FC1(20) - 54 TTTACCCTCCAATATATCCT 

BS_35_RG(13) - 56 GAAGGATAGTGGGATTGTG 

MSP_intr_F - 57 CTCTGCCCTTGTTGTCTCA 

MSP_intr_R - 56  GAACTCCTTCAGCATTAGCT 

M13_F - 55 GTAAAACGACGGCCAGT 

PAF XhoI 57 CTCGAGATCGTTCAAACATTTGGCA 

- Zásobní roztoky primerů byly v koncentraci 10 µM skladovány při -20 °C 

v mrazáku. 

3. 5. 4. Agarózová elektroforéza  

K oddělení fragmentů DNA podle délky a konformace byla použita agarózová 

elektroforéza. Nejčastěji byl používán agarózový gel o koncentraci 1,2 %. Byl připraven 

rozvařením 1,2 % agarózy v 0,5x TAE pufru. 0,5x TAE pufr byl připravován zředěním 

zásobního roztoku 50x TAE (1 litr obsahoval 242 g TRIS; 57,1 ml kyseliny octové; 

100 ml 0,5 M EDTA pH 8,0). Pro vizualizaci DNA v gelu byl do roztoku přidán 

GelRed
TM

 (Biotinum) v koncentraci 10 µl na 100 ml gelu. Po přidání GelRed byl roztok 

agarózy nalit do forem, opatřen hřebenem pro tvorbu jamek k nanášení vzorků a nechán 

zatuhnut při pokojové teplotě.  

Elektroforéza probíhala ve vanách s 0,5x TAE pufrem, tak aby hladina překrývala 

agarózový gel. K DNA vzorkům byl před nanesením přidán Loading Buffer 

(Fermentas), ředěný 6x do výsledného roztoku nanášené DNA. Vzorky byly naneseny 

do jamek a separovány v elektrickém poli, nejčastěji při napětí 50 V (intenzita přibližně 

4 V/cm). Pro oddělení fragmentů delších než 8 kb bylo použito nižšího napětí a nižší 

0,8% koncentrace gelu. Pro odečtení délek fragmentů bylo použito 1 kb nebo 100 bp 

markeru GeneRuler
TM

 od firmy Fermentas (viz Obr. 3. 8).  
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Dokumentace gelů probíhala v zařízení G:box. Digitální výstupy byly zpracovány 

programem GeneSnap a GeneTools. V programu GeneTools bylo stanovováno 

množství DNA v jednotlivých zájmových fragmentech porovnáním s naneseným 

standardem (markerem).  

Obr. 3.8: 1 kb a 100 bp marker GeneRuler
TM 

Převzato ze stránek výrobce www.lifetechnologies.com. 

 

3. 5. 5. Izolace DNA fragmentu z agarózového gelu 

Po separaci DNA vzorku v agarózovém gelu, vizualizovaném na transiluminátoru, byl 

požadovaný fragment co nejpřesněji vyříznut skalpelem a umístěn do předem zvážené 

1,5ml mikrozkumavky. Dále byl buď okamžitě zpracován izolací, nebo skladován 

při -20 °C. Izolace probíhala dle protokolu přiloženého k izolačnímu kitu QIAEX II Gel 

Extraction Kit (Qiagen). 

Veškeré důkladné promíchání probíhalo na vortexu a centrifugace na centrifuze Biofuge 

při 13 000 RPM. K vyřezanému fragmentu v mikrozkumavce byl přidán Buffer 

QX1 (a dH2O, bylo-li potřeba) v množství uvedeném v Tab. 3.14 a 10 - 20 µl 

QIAEX II. Vše bylo důkladně promícháno a vloženo na 10 min do zahřívacího bločku 

s nastavenou teplotou na 50 °C. Každé dvě minuty byl obsah mikrozkumavky důkladně 

promíchán, následně byla směs centrifugována 1 min. Supernatant byl slit, peleta byla 

resuspendována a důkladně promíchána v 500 µl QX1. Následovala 1 min centrifugace 

a slití supernatantu. Dvakrát se opakoval postup resuspendování, důkladného 

promíchání v 500 µl PE bufferu a centrifugace 1 min. Po promytí PE bufferem byla 
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mikrozkumavka nechána otevřená před puštěným větrákem a nechána vyschnout. Těsně 

předtím, než peleta úplně vyschla, bylo přidáno 10 µl dH2O nebo 10mM TRIS-Cl 

(pH 8.5). Podle velikosti izolovaného fragmentu se nechala směs inkubovat: < 4 kbp 

5 min při pokojové teplotě, 4 - 10 kbp 5 min při 50 °C, > 10 kbp 10 min při 50 °C. Poté 

následovala 1min centrifugace a supernatant byl převeden do nové mikrozkumavky. 

Opakovalo se přidání dH2O nebo TRIS, inkubace a centrifugace ze stejných podmínek. 

Supernatant byl přidán k již odebranému supernatantu z předchozího kroku. Takto 

izolovaná DNA byla použita pro další práci nebo byla skladována pro další použití 

při -20 °C v mrazáku. 

Tab. 3.14: Množství přidávaného Bufferu QX1 a dH2O pro izolaci DNA fragmentu 

z agarózového gelu 

Velikost fragmentu Množství Bufferu QX1 Množství dH2O 

< 100 bp 6x hmotnost fragmentu 0 

100 bp - 4 Kbp 3x hmotnost fragmentu 0 

> 4 Kbp 3x hmotnost fragmentu 2x hmotnost fragmentu 

3. 5. 6. Měření koncentrace DNA 

Koncentrace DNA byla stanovována pomocí NanoDropu. Přístroj byl vynulován 

na pozadí "blank" (roztok, ve kterém byla DNA rozpuštěna). Koncentrace vzorku byla 

odečtena z programu NanoDrop2000 ver. 1.5, který k NanoDropu výrobce dodává. 

3. 5. 7. Defosforylace 

V některých případech bylo třeba zajistit, aby se rozštěpený plazmid při ligaci znovu 

necirkularizoval, aniž by do něj byl vložen inzert. K tomu byla využita FastAP
TM

 

Thermosensitive Alkaline Phosphatase dodávaná firmou Fermentas (v koncentraci 

1 u/μl). Její enzymatická aktivita odstraňuje fosfát z 5' konce DNA. Po naštěpení 

vektoru bylo do 10 µl reakční směsi přidáno 0,5 µl FastAP a následovala inkubace při 

37 °C na 10 min a následná inaktivace FastAP při 75 °C na 5 min.  

3. 5. 8. Fosforylace 

Při asociaci oligonukleotidů (viz 3. 5. 11) k tvorbě chybějící části konstruktu bylo třeba 

fosforylovat 5' konce řetězců. Fosforylace byla prováděna T4 Polynucleotide Kinase 

(T4 PNK) od firmy Thermo Scientific. Aktivita kinázy umožňuje přesun γ-fosfátu 
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z ATP na 5' -OH skupinu na DNA či RNA. Reakce probíhala podle přiloženého 

protokolu od výrobce. Reakční směs obsahovala 50 pmol deoxynukleotidů, 1 µl 10X 

reaction buffer A, 10 pmol ATP, 5 u (0,5 µl) T4 PNK, dH2O do celkového objemu 

reakce 10 µl. Směs byla namíchána do 0,5ml tenkostěnné mikrozkumavky a vložena 

do Thermo cycleru. Fosforylace probíhala 20 min na 37 °C, následně byla T4 PNK 

deaktivována 10 min při 75 °C. 

3. 5. 9. Ligace 

Vektor (plazmid) a fragment, který měl být do vektoru vložen, byly rozštěpeny 

restrikčními endonukleázami (viz 3. 5. 2). Byly přečištěny pomocí agarózové 

elektroforézy (viz 3. 5. 4), izolovány z gelu (viz 3. 5. 5) a byla určena jejich koncentrace 

pomocí NanoDropu (viz 3. 5. 6). Ligace probíhala pomocí T4 DNA ligázy a příslušného 

pufru dodanými firmou Fermentas. Reakční směs, popsána v Tab. 3.15, byla namíchána 

do mikrozkumavky a ligace probíhala nejčastěji přes noc v lednici při 4 °C. 

Tab. 3.15: Reakční směs ligace 

Složka Vektor 
Inzert: 

vektor 

10X T4 DNA 

Ligase Buffer 

T4 DNA 

Ligase 
dH2O 

Množství 
celkové množství 

do 100 ng 

cca 

7:1 
1 µl 

0,5 u 

(0,5 µl) 

doplněk do 

10 µl reakce 

- Stechiometrický poměr volných konců inzert : vektor byl 7 : 1. 

3. 5. 9. 1. Odsolení ligační směsi 

Před elektroporací ligační směsi do elektrokompetentních bakteriálních buněk je třeba 

směs odsolit. K tomu byly použity "odsolovací kolonky". Kolonky byly připraveny 

ze 100mM vodného roztoku glukózy s 1% agarózou. Roztok byl po rozvaření 

přepipetován po 1,4 ml do 1,5ml mikrozkumavek. Ty byly následně přelepeny 

laboratorní páskou, do které byla zapíchnuta 200µl pipetovací špička. Ta v roztoku, 

po jeho zatuhnutí, vytvořila jamku. Po zatuhnutí byla špička vyjmuta a jednotlivé 

kolonky uzavřeny, opatřeny parafilmem a skladovány v lednici při 4 °C tak, aby 

co nejméně docházelo k jejich vysychání.  

Ligační směs byla napipetována do jamky v odsolovací kolonce, ta byla uzavřena a 

vložena na 1,5 hod do lednice při 4 °C. Po odsolení byl roztok z jamek přepipetován 

do nové mikrozkumavky a byl tak připraven pro elektroporaci nebo pro uskladnění 

v mrazáku při -20 °C pro další použití. 
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U ligací velkých plazmidů pER8 se osvědčilo ligační směs po odsolení zamrazit a 

elektroporaci provádět druhý den. Výsledná účinnost elektroporace se tak více než 

řádově zvýšila oproti elektroporaci provedené ihned po odsolení. 

3. 5. 9. 2. TA-klonování 

TA-klonování umožňuje zaklonování PCR produktů do vektoru pDRIVE. Metoda 

využívá vlastností Taq polymerázy, která během PCR přidává na 3' konec jeden 

deoxyadenosin. Vytváří se tak jednonukleotidový přesah, pomocí kterého je možné 

vložit PCR produkt do vektoru pDRIVE, který je dodáván linearizovaný a nese 

na 3' konci jednonukleotidový přesah s deoxyuracilem.  

Pro TA-konování byl použit komerční kit firmy Qiagen (PCR Cloning Kit) 

s Taq polymerázou. PCR probíhala za standartních podmínek (viz 3. 5. 3).  

Ligace pak probíhala v tenkostěnné 0,5ml PCR mikrozkumavce. Jednotlivé složky 

reakční směsi byly rozpuštěny na ledu a byly napipetovány do mikrozkumavky 

viz Tab. 3. 16. 

Tab. 3.16: Reakční směs pro TA-klonování 

Složka pDRIVE 
2x Ligation 

Master Mix 
PCR produkt dH2O 

Množství 50 ng (1 µl) 5 µl 
13 ng na 100 bp délky 

fragmentu (max. 4 µl) 

Doplněk 

do 10 µl 

 

Směs byla ligována v Thermo cycleru 3 hod při 12 °C s následnou inaktivací ligázy 

10 min na 70 °C. Ligační směs byla následně odsolena (viz 3. 5. 9. 1) a elektroporována 

do bakterií (viz 3. 4. 3). 

pDRIVE je v bakteriích přítomen ve velkém množství kopií, po izolaci je tedy 

dosahováno vysokého výtěžku. Navíc obsahuje velké množství restrikčních míst, 

pomocí kterých lze zaligovaný fragment vyštěpit. pDRIVE také obsahuje gen LacZ, 

do kterého je ligován PCR fragment. Produkt LacZ umožňuje bakterii utilizaci substrátu 

X-gal, který bývá přidáván do kultivačního média pro transformované bakterie. Pokud 

ligace neproběhne úspěšně a LacZ není přerušen, bakterie utilizuje X-gal a vytváří 

modrý precipitát a kolonie jsou modré. Pokud ligace proběhne správně, pak je gen 

přerušen vloženým fragmentem, nedochází k utilizaci X-gal a bakterie jsou bílé. Tento 

mechanizmus tak umožňuje tzv. "modrobílou selekci" transformovaných bakterií. Tato 
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metoda však nefunguje 100%, proto byly transformované kolonie hledány pomocí PCR 

metody (viz 3. 5. 3) se specifickými primery pro daný inzert. 

3. 5. 10. Sekvenace 

Vzorek určený pro sekvenaci byl napipetován do 0,2ml tenkostěnné sekvenační 

mikrozkumavky. Pro DNA fragment 5 - 10 ng na 100 bp, pro plazmid 3 - 5 ng 

na 100 bp. Maximální objem DNA tvořil 6,5 µl. K DNA bylo přidáno 5 pmol 

příslušného primeru a dH2O do objemu 8 µl. Připravený vzorek na sekvenaci byl předán 

do laboratoře sekvenace DNA PřF UK
6
. 

3. 5. 11. Asociace oligonukleotidů 

Asociace oligonukleotidů je metoda vhodná pro tvorbu krátkých (cca 100 bp) úseků 

dsDNA. V této diplomové práci byl takto tvořen 72 nt úsek počátku promotoru G10-90. 

In silico byly navrženy 4 oligonukleotidy (box_do_pER8_1-4; viz Tab. 3. 13), které na 

základě vzájemné komplementarity vytvořily požadovanou sekvenci. Jednotlivé 

oligonukleotidy byly nejprve fosforylovány na 5' OH konci (viz 3. 5. 8) 

v 10µl oddělených reakcích. Z nich byla vytvořena směs
7
 v 1,5ml mikrozkumavce, 

která tvořila 5 µl (25 pmol) od každého fosforylovaného oligonukleotidu s přídatkem 

5 µl bufferu O (Fermentas). Celá směs (25 µl) byla v uzavřené mikrozkumavce 

ponořena do vody v kelímku (cca 200 ml), která měla teplotu 95 °C. Kelímek byl 

ponechán za laboratorní teploty 10 min na stole. Poté byl kelímek ponořen do ledové 

lázně na dobu 60 min při občasném promíchání ledové lázně i vody v kelímku 

(cca každých 10 min). Poté byla reakční směs vložena na noc do lednice při 4 °C. 

Druhý den byla tato směs (dále označována jako box_do_pER8) uskladněna v mrazáku 

při -20 °C pro další použití. 

  

                                                 
6
 https://www.natur.cuni.cz/biologie/servisni-laboratore/laborator-sekvenace-dna 

7
 Protokol asociace oligonukleotidů vychází z http://oxfordgenetics.com/cloning-resources/cloning-

guides/annealing-oligos-for-ligation, byl použit v upravené podobě. 

http://oxfordgenetics.com/cloning-resources/cloning-guides/annealing-oligos-for-ligation
http://oxfordgenetics.com/cloning-resources/cloning-guides/annealing-oligos-for-ligation
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3. 5. 12. Práce s fluorescenční binolupou 

K snímání vyvíjejících se rostlin byla použita fluorescenční binolupa s fotoaparátem 

EOS 60D (Canon), parametry viz Tab. 3. 1. Vyvíjející se semenáčky in vitro byly 

snímány v Petriho miskách i s víčkem. Jednotlivé parametry snímání jsou uvedeny 

v Tab. 3. 17. 

Tab. 3.17: Parametry snímání 

Parametr Hodnota 

Čas expozice 5 s 

ISO 100 

Vyvážení bílé "oblačno" 

ostření Středová oblast 

Picture styl standart 

Detail set 3,0,0,0 

WB shift 0,0 

Correction Les aberration correction 
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4. Výsledky 

4. 1. Tvorba genových konstruktů 

Pro transformaci rostlin Arabidopsis thaliana byly připraveny deriváty plazmidu pER8. 

Konstrukce vycházely z již hotových plazmidů, které mezi hraničními oblastmi již 

obsahovaly jednotlivé umlčující konstrukty proti GFP či proti 35S promotoru. Všechny 

tyto umlčující konstrukty byly pod inducibilním promotorem, který je zprostředkovaně 

aktivován pomocí β-estradiolu. 

V případě umlčujících konstruktů proti GFP se jednalo o 3 typy. Varianta antisense 

(pER8_AS, viz Obr. 3. 3), která obsahovala inducibilní promotor, GFP v anti-sense 

orientaci a terminátor pea 3A. Varianta bezterminátorová (pER8_BT, viz Obr. 3. 4) 

obsahovala inducibilní promotor a GFP v sense orientaci bez terminátoru. Varianta 

invertované repetice (pER8_IR, viz Obr. 3. 5) obsahovala inducibilní promotor a 

invertovanou repetici tvořenou celou délkou GFP v sense a antisense orientaci 

(propojené intronem MSPi) a terminátor pea 3A. Umlčující konstrukt proti 35S 

promotoru (pER8_35SIR, viz Obr. 3. 7) obsahoval inducibilní promotor, invertovanou 

repetici 35S promotoru (tvořenou celou délkou 35S promotoru v sense a antisense 

orientaci spojené intronem) a terminátor pea 3A. 

Do těchto hotových plazmidů bylo třeba přidat expresní kazetu pro GFP (konstitutivní 

35S promotor, GFP, nopalin-syntázový terminátor), aby bylo možné provést 

jednokrokovou transformaci rostlin. Tento přístup, kdy je umlčující konstrukt a 

umlčovaný gen součástí jedné T-DNA, má navíc výhodu, že dojde k integraci 

do stejného místa genomu a GFP i umlčující konstrukt  by měly být ve stejném počtu 

kopií. 

Plazmidy pER8 s umlčujícími konstrukty obsahovaly velmi malé množství vhodných 

restrikčních míst. Jedno se nacházelo mezi umlčujícím konstruktem a RB. To nebylo 

použito, jelikož by docházelo u umlčujícího konstruktu bez terminátoru k pročítání 

do expresní kazety GFP. Další místo se nacházelo před umlčujícím konstruktem, to také 

nebylo použito, jelikož by mohlo dojít k občasnému pročtení z expresní kazety až 

do oblasti umlčujícího konstruktu. Třetí místo se nacházelo na opačném konci T-DNA 

v oblasti LB, bylo na úplném počátku G10-90 promotoru. Toto místo (MssI) bylo 

zvoleno k vložení expresní kazety a odštěpený několikanukleotidový úsek promotoru 
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byl doplněn za sekvenci vnášené expresní kazety GFP pomocí primerů s adaptory, 

kterými bylo GFP amplifikováno ze zdrojového plazmidu. Při opakovaných snahách se 

však nepodařilo do tohoto místa expresní kazetu GFP zaligovat. Štěpením pomocí 

restriktázy MssI docházelo k tvorbě tzv. „tupých konců“ a úspěšnost takovéto ligace a 

následné transformace do bakterií je obecně velmi nízká. Proto byl zvolen alternativní 

postup a bylo vybráno další nejbližší vhodné restrikční místo u LB. Restriktáza SdaI 

měla své restrikční místo 72 nt od počátku promotoru pro XVE faktor a štěpila 

s tzv. „kohezivními konci“. Aby nebyla narušena funkčnost promotoru, kterému byl 

restrikcí odštěpen počátek, byl chybějící úsek ("box_do_pER8") přiligován na konec 

vnášené expresní kazety GFP (expresní kazeta GFP + box_do_pER8 = 

"kazeta_do_pER8"). Po vnesení kazety_do_pER8 do cílového vektoru ve správné 

orientaci tak došlo k zpětné opravě promotorové oblasti XVE faktoru. Detailnímu 

popisu tvorby jednotlivých mezikroků k vytvoření cílových vektorů jsou věnovány 

následující podkapitoly. 

4. 1. 1. Tvorba kazety_do_pER8 

4. 1. 1. 1. Tvorba pDRIVE s GFP 

Pro získání sekvence GFP byly navrženy primery k jeho amplifikaci s 5' přesahy 

obsahujícími cílové místo pro restriktázu MssI. Metodou PCR s dreamTaq polymerázou 

(viz 3. 5. 3) bylo pomocí navržených primerů F_35S_MssI a R_NosT_MssI 

(viz Tab. 3. 13) z plazmidu pCP60_RS-GFP (viz 3. 3. 1) amplifikována expresní kazeta 

GFP. PCR produkt byl přečištěn izolací z gelu (viz 3. 5. 5) a vyizolovaná kazeta byla 

zaligována do plazmidu pDRIVE pomocí TA-klonování (viz 3. 5. 9. 2). Ligace 

probíhala 3 hod při 15 °C, následovala inaktivace ligázy 10 min při 65 °C. Směs byla 

odsolena (viz 3. 5. 9. 1), elektroporována do elektrokompetentních E. coli (viz 3. 4. 3) a 

vyseta na pevné LB médium s ampicilinem (viz Tab. 3. 2 a Tab. 3. 3). Po dni kultivace 

bylo 8 kolonií přečárkováno na nové LB médium a kultivováno do druhého dne. Z 

každé přečárkované kolonie byl proveden stěr a pomocí PCR s primery M13_F a 

F_35S_MssI (viz Tab. 3. 13) byly nalezeny kolonie obsahující vložený inzert. Z dvou 

pozitivních kolonií byla izolována plazmidová DNA dle izolačního protokolu 

(viz 3. 5. 1), kdy byla DNA uvolněna z kolonky pomocí 100 µl dH2O. Izolované 

plazmidy byly pro kontrolu štěpeny pomocí restriktázy PvuII (viz 3. 5. 2). Restrikce 

byla rozdělena na elektroforéze (viz 3. 5. 4) a podle velikosti fragmentů byly oba dva 
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plazmidy vyhodnoceny jako pozitivní. Pro finální kontrolu a správnost sekvence byly 

oba plazmidy poslány na sekvenaci (viz 3. 5. 10). Jeden plazmid obsahoval jednu 

bodovou mutaci v sekvenci GFP, druhý byl zcela v pořádku. Z pozitivní kolonie byla 

vytvořena konzerva (viz 3. 2. 1) a izolovaný plazmid (pDRIVE_RS-GFP) byl skladován 

při -20 °C pro další použití. 

4. 1. 1. 2. Tvorba "boxu_do_pER8" 

Pomocí metody asociace oligonukleotidů (viz 3. 5. 11) byl vytvořen začátek promotoru 

(box_do_pER8), který byl v plazmidech pER8_AS/BT/IR odštěpen enzymem SdaI 

(viz 3. 3. 3). Vzájemnou asociací navržených oligonukleotidů vznikly kohezivní konce, 

které byly následně použity pro ligaci boxu do pDRIVE.  

4. 1. 1. 3. Tvorba pDRIVE s "kazetou_do_pER8" 

pDRIVE_RS-GFP byl rozštěpen (viz 3. 5. 2) pomocí SalI restriktázy s inaktivací 

restriktázy 20 min při 65 °C. Následně byl defosforylován na 5' koncích (viz 3. 5. 7) a 

defosforylovaný plazmid byl ligován (viz 3. 5. 9) s již vytvořeným boxem 

(viz 4. 1. 1. 2). Ligace probíhala v 0,5ml mikrozkumavce při 4 °C v lednici. Po 2,5 hod 

ligace bylo k reakci přidáno další shodné množství boxu (0,1 µl), jaké bylo přidáno na 

počátku ligace. Ligace nadále probíhala přes noc za stejných podmínek. Druhý den byla 

směs odsolena (viz 3. 5. 9. 1), elektroporována 3 µl do E. coli (viz 3. 4. 3), bakterie byly 

vysety na pevné LB médium s kanamycinem (viz Tab. 3. 2 a Tab. 3. 3) a kultivovány 

přes noc při 37 °C. Z narostlých kolonií bylo 50 přečárkováno na nové LB médium 

s kanamycinem a kultivováno do druhého dne. Deset kolonií bylo kontrolováno 

na správnost neseného zaligovaného plazmidu pomocí dvou PCR s primery M13_F 

s PAF a M13_F s box_do_pER8_4 (viz 3. 5. 3 a Tab. 3. 13). Z pozitivních kolonií byly 

vybrány dvě, ze kterých byla izolována plazmidová DNA (viz 3. 5. 1) a byla na nich 

provedena kontrola pomocí restrikčního štěpení restriktázou SdaI (viz 3. 5. 2). Oba 

vzorky se jevily jako pozitivní. Jeden z nich byl vybrán a poslán na kontrolní sekvenaci 

(viz 3. 5. 10). Správnost nesené expresní kazety GFP s boxem_do_pER8 byla 

potvrzena. Vznikla tak kazeta_do_pER8. Z pozitivní kolonie byla vytvořena konzerva 

(viz 3. 2. 1) a izolovaný plazmid (pDRIVE_RS-GFP_box) byl uchován pro další práci 

v mrazáku při -20 °C. 
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4. 1. 2. Tvorba finálních plazmidů pER8 

Tvorba každého plazmidu probíhala stejným postupem. Cílem bylo do již hotových 

plazmidů pER8_AS, pER8_BT, pER8_IR, pER8_35SIR vložit "kazetu_do_pER8".  

Plazmidy pER8_AT/BT/IR byly rozštěpeny pomocí restriktázy SdaI v 20 µl reakci 

(viz 3. 5. 2). Následně byly defosforylovány (viz 3. 5. 7), kdy do reakce přišlo 15 µl 

restrikční směsi, 1 µl FastAP a bylo doplněno 4 µl dH2O. Reakce byla přečištěna přes 

agarózovou elektroforézu (viz 3. 5. 4) a izolována z gelu (viz 3. 5. 5). 

Plazmid pDRIVE_RS-GFP_box byl rozštěpen pomocí restriktázy SdaI s inaktivací 

restriktázy 20 min při 80 °C. Restrikční směs byla separována na elektroforéze a 

požadovaný fragment kazeta_do_pER8 byl vyříznut a izolován z gelu. 

Izolované rozštěpené plazmidy pER8 byly ligovány s izolovanou kazetou_do_pER8. 

Ligace (viz 3. 5. 9) probíhala v 10µl reakcích přes noc při 4 °C v lednici. Ligace byly 

následně odsoleny (viz 3. 5. 9. 1), zmraženy na -20 °C do druhého dne a 

elektroporovány do E. coli (viz 3. 4. 3). Elektroporované směsi byly vysety na pevné 

LB médium se spektinomycinem (viz Tab. 3. 2 a Tab. 3. 3) a kultivovány v kultivačním 

boxu pro E. coli přes noc při 37 °C. Narostlé kolonie byly přečárkovány na nové LB 

médium a kultivovány do dalšího dne. Z rozčárkovaných kolonií byla provedena 

kontrolní PCR pomocí primerů pNOS_FC1(20) a BS_35_RG (13; viz Tab. 3. 13). 

Z pozitivních kolonií byla izolována plazmidová DNA (viz 3. 5. 1), která byla 

podrobena kontrolním restrikcím pomocí restriktázy SalI a restriktázy SdaI (oddělené 

reakce). Restrikce probíhaly v Thermo cycleru při 37 °C na 75 min. Restrikční směsi 

byly rozděleny na elektroforéze a pozitivní vzorky plazmidových DNA byly poslány 

na kontrolní sekvenaci (viz 3. 5. 10). Došlo tak ke kontrole správného vložení 

kazety_do_pER8, kontrole opravení vystřiženého počátku G10-90 promotoru v pER8 a 

kontrole sekvencí. Vznikly tak plazmidy pER8_AG, pER8_BG, pER8_IG 

(viz Tab. 4. 1). 

Elektroporované plazmidy byly velmi velké a celková účinnost ligace a transformace 

byla nízká. Kazeta_do_pER8 se navíc do plazmidů mohla vkládat ve dvou orientacích, 

což také snižovalo množství pozitivních klonů. Proto byl zvolen odlišný postup tvorby 

konstruktu pER8 nesoucího expresní kazetu GFP a invertovanou repetici proti 35S 

promotoru. 
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Již hotový plazmid pER8_AG byl postupně štěpen nejprve restriktázou KpnI. Reakce 

obsahovala 1,5 µl izolovaného plazmidu, 0,8 µl restriktázy KpnI, 2 µl 10x Tango pufru 

a doplněk dH2O do 20 µl. Reakce probíhala v Thermo cycleru 3,5 hod při 37 °C. Poté 

byla do reakce přidána restriktáza XhoI v objemu 0,2 µl s 2,2 µl 10x Tango pufru. 

Restrikce probíhala další 3,5 hod. Restrikční směs byla po štěpení rozdělena 

na elektroforéze, z gelu byl vyříznut a vyizolován linearizovaný plazmid pER8, 

ze kterého byla štěpením vystřižena oblast nesoucí GFP v anti-sense orientaci (včetně 

jeho terminátoru).  

Z výchozího plazmidu pER8_35SIR byla vyštěpena invertovaná repetice 35S promotoru 

spolu s terminátorem pomoci restriktáz XhoI a KpnI. Reakce obsahovala 2 µl 

plazmidové DNA, 1 µl XhoI, 0,6 µl KpnI, 2 µl 1x Tango pufru a doplněk dH2O 

do 20 µl. Restrikce probíhala v Thermo cycleru 120 min při 37 °C. Restrikční směs byla 

rozdělena na elektroforéze a z gelu byla vyříznuta a vyizolován fragment s invertovanou 

repeticí promotoru. 

Linearizovaný plazmid bez GFP v anti-sense orientaci byl použit jako vektor. Jako 

inzert byla použita vyizolovaná invertovaná repetice 35S promotoru (spolu s jeho 

teminátorem). Vektor a inzert byly ligovány přes noc v lednici při 4 °C. Ligační směs 

byla odsolena a po hodině zmražení na -20 °C byla elektroporována do bakterií E. coli. 

Elektroporační směs byla následně vyseta na pevné LB médium se spektinomycinem a 

kultivována do dalšího dne. Druhý den bylo přečárkováno 50 kolonií na nové LB 

médium se spektinomycinem a kultivovány do dalšího dne. Narostlé kolonie byly 

kontrolovány pomocí PCR metody za pomoci primerů MSP_intr_F a MSP_intr_R. Z tří 

pozitivních kolonií byla izolována plazmidová DNA a byla provedena kontrolní 

restrikce pomocí restriktázy EcoRV. Z pozitivních kolonií byly vytvořeny konzervy a 

plazmidy byly uchovány při -20 °C pro další použití. 

Výše uvedenými postupy vznikly deriváty pER8, které všechny nesly expresní kazetu 

GFP. Jednotlivé plazmidy pak dále nesly různé varianty umlčujících konstruktů proti 

GFP či 35S promotoru pod inducibilním promotorem. Pro další práci a snazší orientaci 

tak vzniklo nové kódové označení jednotlivých plazmidů, viz Tab. 4. 1. Schéma tvorby 

jednotlivých plazmidů je vyobrazeno na Obr. 4. 1. 
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Tab. 4.1: Označení používaných vektorů 

Vektor Inzert Výsledný plazmid 

pER8_AS box_do_pER8 pER8_AG 

pER8_BT box_do_pER8 pER8_BG 

pER8_IR box_do_pER8 pER8_IG 

pER8_AG
8
 

invertovaná repetice z 

35SIR 
pER8_35SIG 

pER8_iGFP
9
 

  
 
  

                                                 
8
 Plazmid pER8_AG, který měl vyštěpenou sekvenci antisense GFP a jeho terminátor. 

9
 Tento plazmid byl již vytvořen kolegou Čermákem. 
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Obr. 4.1: Schéma tvorby konstruktů pER8_AG/BG/IG/35SIG 
Na tomto schématu je znázorněna zjednodušená tvorba konstruktů pER8_AG/BG/IG/35SIG. A) znázorňuje výchozí plazmid 

pDRIVE_RS-GFP, který byl rozštěpen restriktázou SalI a ligován s vytvořeným B) box_do_pER8, který vznikl asociací 4 primerů. 
Vzniklý plazmid D) pDRIVE_RS-GFP_box sloužil jako zdroj kazety_do_pER8. F) ta byla vyštěpena pomocí SdaI. C) výchozí 

plazmidy  pER8_AS/BT/IR byly štěpeny pomocí SdaI, kde E) představuje detail oblasti štěpení a přerušení promotoru G10-90. 

Štěpené plazmidy byly ligovány s izolovanou kazetou_do_pER8. G) vznikly tak cílové plazmidy pER8_AG/BG/IG. Pro tvorbu 
pER8_35SIG bylo využito H) pER8_35SIR a pER8_AG, oba štěpené KpnI a XhoI. I) z gelů byly izolovány fragmenty jednotlivých 

plazmidů, které byly ligovány a daly tak vznik J) plazmidu pER8_35SIG. 
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4. 2. Příprava transformovaných rostlin Arabidopsis thaliana 

(T2 generace) 

K transformaci byly použity vytvořené plazmidy pER8_AG/BG/IG/35SIG (viz 4. 1. 2) a 

obdržený plazmid pER8_iGFP (viz Obr. 3. 6). Binární plazmidy byly elektroporovány 

do Agrobacteria tumefaciens (viz 3. 4. 3). Elektroporované buňky byly vysety na pevné 

LB médium s antibiotiky spektinomycinem, gentamycinem a rifampicinem 

(viz Tab 3. 2 a Tab. 3. 3), tato antibiotika obsahovala všechna LB média pro kultivaci 

A. tumefaciens. Bakterie byly kultivovány v kultivačním boxu pro A. tumefaciens. 

Nadále bylo postupováno dle protokolu pro transformaci Arabidopsis thaliana 

(viz 3. 4. 4). Mateřské rostliny inkubované s agrobaktériem (T0 generace) byly 

kultivovány v Kultivační místnosti I až do uzrání semen. Semena byla z rostlin sklizena, 

sterilizována plynným chlórem (viz 3. 2. 2. 1) a sterilně vyseta na 1/2 MS médium 

s hygromycinem (viz Tab. 3. 4 a Tab. 3. 5). Semena na Petriho miskách (plotnách) byla 

stratifikována po dobu 4 dnů v lednici při 4 °C. Následně byla přenesena do Kultivační 

místnosti II, kde byla kultivována na stojanu pod úhlem 45°. Po 2 - 3 týdnech byly 

semenáčky po selekci opatrně přeneseny z ploten na rašelinové Jiffy. Tyto rostliny 

(T1 generace) byly kultivovány za standartních podmínek až do uzrání semen. Průběžně 

byla v rostlinách sledována fluorescence GFP pro vytipování vhodných rostlin pro 

následující práci. Sledování GFP probíhalo na fluorescenční binolupě (viz 3. 5. 12), kde 

byly sledovány buď celé rostliny, nebo jen jejich části. Semena T2 generace byla 

z rostlin sklizena a uchována pro další práci. 

Jelikož byla účinnost první transformace nízká, bylo třeba provést transformaci druhou, 

ze které byly následně získány další rostliny pro tvorbu T2 generace. 

4. 3. Indukce umlčování v T2 generaci Arabidopsis thaliana 

Aby bylo možné vyvíjející se semenáčky snímat během jednoho dne všechny, byl 

experiment rozdělen na dvě oddělené etapy. V první etapě byly vysety všechny varianty 

po 3 klonech. V druhé byly vysety opět všechny varianty po 3 klonech, kdy byl 

1 z klonů shodný, duplicitní, s jedním klonem z první etapy (označován *). Práce se 

semeny a kultivace probíhala za stejných podmínek, není-li uvedeno jinak. 

Umlčování exprese GFP bylo pozorováno u T2 generace transformovaných rostlin 

(u této generace se dá očekávat vyštěpování netransformovaných wt jedinců, které 
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na selekčním médiu neporostou). K rostlinám, které nesly volné GFP pod 

konstitutivním 35S promotorem a umlčující konstrukt (transformované rostliny AG, 

BG, IG a 35SIG) byly zvoleny tři kontroly. První kontrolou byly rostliny 

transformované volným cytoplazmaticky lokalizovaným GFP (rGFP), které byly 

získány od kolegy Čermáka. Jelikož ale rostliny při kultivaci nevytvořily pravé listy, 

byla pro druhou etapu experimentu použita semena homozygotních transformantů 

připravených doc. Fatimou Cvrčkovou. Druhou, negativní kontrolou byly rostliny, které 

nenesly žádný gen pro fluorescenční protein, ale byly rezistentní na používané selekční 

antibiotikum – hygromycin (rez). Tyto rostliny byly poskytnuty kolegyní Bc. Eliškou 

Kobercovou. Třetí kontrolou byly rostliny, které nesly GFP pod inducibilním 

promotorem v plasmidu odvozeném od pER8 poskytnuté od kolegy Čermáka. V dalším 

textu jsou souhrnně skupiny rostlin transformovaných stejným konstruktem označovány 

jako varianty. 

Od každé varianty byla vybrána (pokud to bylo možné) semena takových T1 rodičů, 

kteří vykazovali dostatečně silnou fluorescenci GFP a co nejnižší samovolné umlčení 

GFP. Od každé varianty tak bylo vybráno 5 mateřských rostlin, jejichž semena dala 

vznik analyzované T2 generaci (populace rostlin pocházejících od stejné mateřské 

rostliny jsou nazývány klony). Rostliny byly kultivovány v in vitro podmínkách 

na médiích dvojího typu. Inducibilní médium obsahovalo β-estradiol rozpuštěný 

v DMSO a médium kontrolní obsahovalo pouze DMSO bez rozpuštěného β-estradiolu 

(viz 3. 2. 2).  

Semena jednotlivých variant rostlin byla v mikrozkumavkách (7 variant po 3 klonech) 

sterilizována suchou metodou (viz 3. 2. 2. 1). V první etapě experimentu bylo 

po sterilizaci do mikrozkumavek přidáno 0,5 ml dH2O a byly umístěny do lednice při 

4 °C na dobu 3 dnů. Po stratifikaci byla semena sterilně vyseta na plotny s 1/2 MS 

médiem, hygromycinem, ESTR nebo DMSO (viz Tab. 3. 4 a Tab. 3. 5). V druhé etapě 

experimentu byla semena rovnou po sterilizaci vyseta na 1/2 MS médium a stratifikace 

probíhala na plotnách rovněž 3 dny při 4 °C v lednici. Tato metoda byla zvolena 

z obavy, že nabobtnalá semena po stratifikaci v mikrozkumavce v první etapě 

experimentu byla poškozena při výsevu. Na každou plotnu bylo vyseto 16 semen. 

Plotny byly umístěny do Kultivační místnosti II a kultivovány pod úhlem 45°. Vysoký 

počet použitých klonů na variantu a množství semen na klon bylo použito s ohledem 

na možnost statisticky zhodnotit pozorované výsledky. 
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Vyvíjející se semenáčky byly po 4 - 5 dnech od vysetí 6 - 8x po sobě snímány pod 

fluorescenční binolupou (viz 3. 5. 12). Snímání probíhalo každé pondělí, středu a pátek. 

Místnost byla zatemněna, semenáčky byly snímány na pozadí černé destičky.  

Nastavení snímání a fotoaparátu je popsáno v Tab. 3. 17. Fluorescenční binolupa byla 

k snímání zvolena, jelikož umožňuje průběžně a opakovaně pozorovat vyvíjející se 

semenáčky a mladé rostlinky, aniž by došlo k jejich poškození. Relativně malé zvětšení 

však neumožňuje jemné rozlišení hladin GFP. Nebylo tak například možné rozeznat 

rostliny, které zcela umlčely od rostlin, které měly velmi nízkou hladinu fluorescence. 

Jelikož se při změně zvětšení signál GFP jevil jinak intenzivní, bylo zvoleno takové 

zvětšení, které umožňovalo pozorovat vyvíjející se rostliny po celou dobu jejich 

kultivace. 
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4. 4.  Vyhodnocení 

Při zadávání cílů diplomové práce se vycházelo z předpokladu, že se budou vzájemně 

lišit jednotlivé varianty mezi sebou v rychlosti i dynamice umlčování. Mezi 

jednotlivými klony v rámci varianty se předpokládala mírná variabilita, která by byla 

způsobena místem inzerce. Předpokládalo se, že rostliny od jednotlivé varianty budou 

vykazovat obdobné trendy umlčování. V rámci jedné rostliny se na kontrolním médiu 

bez β-estradiolu předpokládala homogenní exprese GFP jak v kořenech, tak v prýtu. 

Předpokládané výsledky indukce umlčování jednotlivých variant je znázorněno 

v Tab. 4. 2. 

Tab. 4.2: Předpokládané výsledky indukce umlčování 

Varianta/médium AG BG IG 35SIG iGFP GFP rez 

ESTR umlčuje umlčuje umlčuje umlčuje svítí svítí nesvítí 

DMSO svítí svítí svítí svítí nesvítí svítí nesvítí 

4. 4. 1. Metody vyhodnocení průběhu změny hladiny GFP signálu 

U jednotlivých rostlin byly zvlášť hodnoceny prýty a kořeny. Hlavním objektem zájmu 

byl prýt, jelikož je dobře pozorovatelný i u rostlin pěstovaných v substrátu, čemuž se 

chceme v naší laboratoři věnovat. 

Kořenová část byla nakonec při sepisování diplomové práce použita pouze jako zdroj 

doplňujících informací k jednotlivým prýtům. Při vyhodnocování bylo totiž velmi 

náročné hodnotit umlčování jednotlivých kořenů, a to především u starších rostlin. 

Kořenů bylo velmi mnoho, navzájem se překrývaly, většina kořenů byla při snímání 

zakryta listy, povětšinou nesvítily homogenně (ani na kontrolním médiu) a nebyly 

všechny v kontaktu s médiem. Na kontrolních rostlinách nesoucích GFP pod 

inducibilním promotorem bylo na ESTR u některých rostlin patrné, že došlo k expresi 

GFP pouze v místech, kde byly kořeny v přímém kontaktu s indukčním médiem. 

U rostlin nesoucích umlčující konstrukt tak bylo možné, že v konkrétním kořenu 

nedocházelo k umlčování jen proto, že nebyl s indukčním médiem v přímém kontaktu. 

Kořeny umlčujících klonů navíc vykazovaly značnou variabilitu mezi jednotlivými 

rostlinami, což při daném uspořádání experimentu dále komplikovalo hodnocení a 

rozumnou interpretaci výsledků, ke které by bylo potřeba přidání dalších rostlin. 

Z pozorování fluorescence v celých rostlinách bylo možné vyvodit pouze závěr, že 

rostliny nejprve umlčovaly expresi v  listech, a až když došlo k  výraznému umlčení, tak 
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začalo docházet i k umlčování v kořenech. Toto pozorování je překvapivé pro umlčující 

rostliny na ESTR, jelikož kořeny byly povětšinou v přímém kontaktus indukčním 

médiem. 

U jednotlivých prýtů rostlin byla intenzita signálu (fluorescence GFP) hodnocena 

do 4 kategorií. Kategorie 0, kdy není pozorován žádný signál. Kategorie 1, kdy je 

pozorován velmi slabý signál. Kategorie 2, kdy rostlina svítí průměrně a kategorie 3, 

kdy rostlina svítí velmi silně. U některých rostlin nedocházelo k plynulému snižování 

hladiny signálu a projevovalo se tzv. nerovnoměrné umlčení. V takovém případě 

rostlina svítila nerovnoměrně v různých částech rostliny. Nejčastěji docházelo 

k umlčení exprese od báze listu. List se jevil na okrajích intenzivně zeleně svítící a 

od báze se podél cévních svazků rozšiřovala oblast, která nesvítila. Takovéto rostliny 

byly hodnoceny do kategorie 2. Vzorové ukázky jednotlivých kategorií jsou vyobrazeny 

na Obr. 4. 2.  

Obr. 4.2: Kategorie signálu GFP 
Na fotografiích jsou znázorněny vzorové ukázky jednotlivých kategorií. Detailní popis kategorií je 

popsánv textu. A) kategorie 0, B) kategorie 1, C) kategorie 2, D)  kategorie 3. 

A)        B)  

      

C)            D)  

    

Aby bylo možné vyhodnotit reakce jednotlivých rostlin, bylo nejprve třeba vyhodnotit 

průběh fluorescence u kontrol. Rostliny nesoucí pouze gen rezistence (rez) byly použity 

ke korekci pozadí - v prýtech nebyla autoflorescence pozorována, kořeny vykazovaly 

autofluorescenci velmi slabou či žádnou na obou typech medií. Od ostatních variant tak 

nebylo třeba pozadí odečítat. Rostliny nesoucí GFP pod inducibilním promotorem 
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(iGFP) byly použity ke kontrole funkčnosti inducibilního systému. Všechny rostliny 

(krom rostlin jednoho klonu) na ESTR reagovaly (byl vidět zřetelný signál GFP) 

v kořenech a některé klony i v části prýtu. U tří klonů byla téměř u všech semenáčků 

na DMSO pozorována nízká hladina zeleného signálu v kořenové části a u několika 

rostlin i velice slabá hladina v děložních lístkách. Rostliny transformované GFP (rGFP) 

pod 35S promotorem bez umlčujícího konstruktu byly použity jako referenční rostliny, 

které ukazovaly přirozený vývoj signálu GFP ve stárnoucích rostlinkách, kde docházelo 

k postupnému snižování intenzity fluorescence na obou typech médií. Všechny rostliny, 

které vykazovaly shodný nebo velmi podobný trend fluorescence byly hodnoceny jako 

nereagující. Porovnání vývoje rostlin rez, iGFP a rGFP je zobrazeno na Obr. 4. 3. 

Podle časového průběhu vývoje signálu (přechodů signálu mezi jednotlivými 

kategoriemi) v prýtu na médiu DMSO a ESTR byly jednotlivé rostliny kategorizovány 

jako i) nereagující (průběh fluorescence se nelišil od rGFP), ii) umlčující (fluorescence 

se snižovala výrazněji než u rGFP) či iii) nesvítící (fluorescence GFP nebyla 

pozorovatelná).  
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Obr. 4.3: Porovnání vývoje fluorescence u kontrolních rostlin 
Na fotografiích A) je rostlina rezistentní na hygromycin (rez) focena na DMSO. Jednotlivé fotografie 

byly pořízeny ve stáří rostliny 4, 6, 8 a 11 dní. Na všech rostlinách na DMSO byla patrná velmi slabá 

autoflorescence kořenů a žádná autoflorescence prýtu. V následujících dnech měly rostliny stejný signál 

jako v 11. dni. Rostliny na ESTR vykazovaly stejný trend. Na fotografiích B) je iGFP rostlina na DMSO 

médiu ve stáří 4, 6, 8 a 11 dní. V kořenech je patrný signál GFP, který se povětšinou udržel po celou dobu 

experimentu. Většina rostlin vykazovala stejný trend. Na fotografiích C) je vidět vývoj signálu v iGFP 

rostlině na ESTR ve stáří 4, 6, 8, 11, 13, 15 a 18 dní. Většina semenáčků měla silný signál v děložních 

listech i kořenech krátce po vyklíčení, postupně se signál z děložních lístků vytrácel a zůstávala nízká 

hladina v kořenech. U rostlin starších 14 dnů většinou docházelo k obnovení exprese v kořenové části. 

Na fotografiích D) je vidět vývoj signálu v rGFP rostlině na DMSO ve stáří 4, 6, 8, 11, 13, 15 a 18 dní. 

Všechny rostliny na DMSO i ESTR vykazovaly stejný trend s mírným poklesem intenzity signálu 

v průběhu vývoje. 

A) 

     

B) 

    

C) 

     

  

D) 
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4. 4. 2. Souhrnné výsledky 

V Tab. 4.3 jsou shrnuty výsledky všech pozorovaných rostlin z jednotlivých variant a 

jejich klonů v závislosti na typu média. Z hodnocení byly vyřazeny rostliny, které 

nevytvořily pravé listy (počet hodnocených rostlin se liší u jednotlivých klonů zřejmě 

v závislosti na počtu inzercí T-DNA a jejich uspořádání). 

Grafy průběhů umlčování u jednotlivých rostlin všech klonů jsou v Příloze 1. Zdrojové 

fotografie nejsou součástí přílohy, jelikož čítají více jak 9 000 fotografií a data obsahují 

více jak 8 GB. V následujícím textu je detailněji rozebrán vývoj fluorescence pouze 

u klonů, které vykazovaly zajímavý průběh. 

Tab. 4.3: Souhrnné výsledky 

varianta klon ošetření rostlin nereaguje umlčuje nesvítí 

iGFP 

4 
DMSO 8   100 % 

ESTR 8  88 % 13 % 

5 
DMSO 13   100 % 

ESTR 9  67 % 33 % 

6 
DMSO 11   100 % 

ESTR 7  71 % 29 % 

5* 
DMSO 11   100 % 

ESTR 12  33 % 67 % 

12 
DMSO 12   100 % 

ESTR 15   100 % 

13 
DMSO 13   100 % 

ESTR 11  36 % 64 % 

GFP 

1-3 
DMSO 0 xxx xxx xxx 

ESTR 0 xxx xxx xxx 

4 
DMSO 14 100 %   

ESTR 16 100 %   

res 1 
DMSO 11   100 % 

ESTR 14   100 % 
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varianta klon ošetření 
počet 

rostlin 
nereaguje umlčuje nesvítí 

AG 

3 
DMSO 10   100 % 

ESTR 11   100 % 

5 
DMSO 11   100 % 

ESTR 8   100 % 

7 
DMSO 11   100 % 

ESTR 13   100 % 

5* 
DMSO 14   100 % 

ESTR 15   100 % 

14 
DMSO 12 92 % 8 %  

ESTR 14 100 %   

15 
DMSO 12  67 % 33 % 

ESTR 13  77 % 23 % 

BG 

1 
DMSO 12 100 %   

ESTR 10 100 %   

3 
DMSO 11 73 % 27 %  

ESTR 8 38 % 63 %  

11 
DMSO 11 100 %   

ESTR 6 100 %   

3* 
DMSO 12 100 %   

ESTR 13 100 %   

21 
DMSO 12  92 % 8 % 

ESTR 13  77 % 23 % 

22 
DMSO 9 100 %   

ESTR 10 100 %   

IG 

4 
DMSO 10  40 (+ 40

n
) % 20 % 

ESTR 10   100 % 

5 
DMSO 11 100 %   

ESTR 13  54 (+ 23
 n
) % 23 % 

6 
DMSO 11 55 % 18 (+ 27 

n
) %  

ESTR 10   100 % 

2 
DMSO 0 xxx xxx xxx 

ESTR 8  50 % 50 % 

3 
DMSO 8  50 % 50 % 

ESTR 13  62 % 38 % 

5* 
DMSO 12 100 %   

ESTR 10 80 % 20 %  

35SIG 

6 
DMSO 13 46 % (54 

m
) %  

ESTR 12 58 % (42 
m
) %  

14 
DMSO 8 13 % 87 %  

ESTR 7  57 % 43 % 

15 
DMSO 3 xxx xxx xxx 

ESTR 6   50 % 
10

 

14* 
DMSO 9 78 % 22 %  

ESTR 12 75 % 25 %  

19 
DMSO 13 69 % (31 

m
) %  

ESTR 12 75 % (25 
m
) %  

20 
DMSO 10 90 %

11
   

ESTR 7 100 %   

(  
n
) – rostliny umlčovaly nerovnoměrně od špičky děložního lístku, více viz 4. 4. 3. 3  

(  
m
) - rostliny umlčovaly nerovnoměrně, více viz 4. 4. 3. 4 

                                                 
10

 Zbylých 50 % rostlin bylo nesvítících a mezi 3. a 8. měřením docházelo k vytváření nových pravých 

listů, které obsahovaly slabý signál (1. – 2. kategorie). 
11

 Zbylých 10 % rostlin bylo nesvítících a reagovaly stejně jako rostliny 35SIG 15 ESTR. 
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4. 4. 3. Hodnocení jednotlivých variant 

4. 4. 3. 1. varianta AG 

Z Tab. 4.3 vychází, že pro variantu AG jeden klon nereagoval na ošetření, tři klony byly 

v listech zcela umlčené na DMSO i ESTR a jeden klon umlčoval na DMSO i ESTR. 

Na umlčujícím klonu AG 15 byl ale viditelný rozdíl v rychlosti umlčování, kdy rostliny 

na médiu obsahujícím ESTR umlčovaly rychleji než rostliny na DMSO (viz Graf 1). 

Všechny AG rostliny měly silný signál GFP v kořenech. 

Graf 1: Průběh umlčování AG 15 
Linie na jednotlivých grafech předstaují průběh intenzit signálu GPF jednotlivých rostlin pro daný klon. 

  
 

4. 4. 3. 2. varianta BG 

Pro variantu BG vychází, že čtyři klony nereagovaly na ošetření, z toho ale duplicitní 

klon BG 3 v prvním experimentu částečně umlčoval (docházelo u něj k samovolnému 

umlčování u čtvrtiny neošetřených rostlin a k umlčování dvou třetin rostlin ošetřených). 

Jeden klon umlčoval jak na DMSO, tak na ESTR. Na rostlinách nebyl patrný rozdíl 

v ošetřené a neošetřené populaci a to ani v časovém průběhu. Kořeny svítily povětšinou 

intenzivně u všech variant všem rostlinám.  

4. 4. 3. 3. varianta IG 

Ve variantě IG byl jeden z klonů vyřazen z hodnocení, jelikož na kontrolním médiu 

nevyklíčily žádné rostliny a na indukčním médiu jich vyklíčilo pouze malé množství. 

Duplicitně hodnocená varianta IG 5 v první etapě experimentu na kontrolním médiu 

nereagovala a na médiu indukčním umlčovaly všechny rostliny, viz Graf 2. V druhé 

etapě experimentu však rostliny již neumlčovaly (resp. na ESTR médiu umlčovalo 
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pouze 20 % rostlin). Dvě varianty umlčovaly na obou médiích, z toho jedna varianta 

(IG 4) umlčovala s časovým rozdílem - IG 4 rostliny byly na ESTR médiu všechny 

umlčené, zatímco na DMSO docházelo k postupnému umlčování všech rostlin (pomalu 

v průběhu celého pozorování) viz Graf 3. Poslední klon byl na ESTR médiu rovněž 

umlčen a na DMSO médiu rostliny z poloviny nereagovaly a z poloviny umlčovaly, 

některé až do úplného zhasnutí (opět pomalu v průběhu celého pozorování). Všechny 

IG rostliny, které byly umlčené od počátku měly i velmi nízkou nebo žádnou 

fluorescenci GFP i v kořenové části. U rostlin, které umlčovaly byl patrný postupný 

pokles intenzity i v kořenové části. Část IR rostlin (označených v Tab. 4.3 jako ( 
n
) ) 

umlčovaly nerovnoměrně (na DMSO i ESTR), umlčování v těchto případech začínalo 

odšpičky jednoho děložního lístku a odtud se rozšiřovalo do pravých listů a postupně 

i do druhé dělohy. Charakteristický průběh je vidět na Obr. 4.4. 

Obr. 4.4: Průběh nerovnoměrného umlčováníu IG 
Fotografie byly pořízeny ve stáří rostliny 4, 6, 8, 11, 13a 15 dní. 
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Graf 2: Průběh umlčování IG 5, první etapa experimentu 
Linie na jednotlivých grafech předstaují průběh intenzit signálu GPF jednotlivých rostlin pro daný klon. 

  

Graf 3: Průběh umlčování IG 4 
Linie na jednotlivých grafech předstaují průběh intenzit signálu GPF jednotlivých rostlin pro daný klon. 
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4. 4. 3. 4. varianta 35SIG 

U varianty 35SIG byl jeden klon vyřazen jelikož vyklíčilo pouze malé množství rostlin. 

U většiny zbylých klonů nebyl patrný významný  rozdíl mezi rostlinami na DMSO a 

ESTR. Jeden klon neumlčoval vůbec, dva klony umlčovaly nerovnoměrně. U duplicitně 

hodnoceného klonu 35SIG 14 byl pozorován časový rozdíl v umlčování. Rostliny na 

ESTR byly téměř umlčeny již od počátku snímání a na DMSO docházelo k postpnému 

umlčování v průběhu experimentu. V druhé části experimentu tento klon z části 

nereagoval a docházelo k umlčování na DMSO i ESTR přibližně u čtvrtiny rostlin. 

U jednoho klonu 35SIG 15 došlo na ESTR k obnovení exprese u části rostlin starších 

než 10 dnů, které začaly vytvářet nové listy, v nichž byl pozorován signál GFP. V okolí 

cévních svazků ale zůstala exprese GFP umlčená (viz Obr. 4. 5). 

Obr. 4.5: Obnova exprese u 35SIG 15 na ESTR 
Jednotlivé fotografie byly pořízeny ve stáří rostliny 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18 a 20 dní. 

 

   

    

 

  



76 

 

5. Diskuse 

Cílem této diplomové práce bylo porovnat dynamiku, účinnost a další specifika 

umlčování reportérového genu pro GFP navozeného různými umlčujícími konstrukty 

v modelovém organizmu Arabidopsis thaliana. Schopnost některých konstruktů 

vyvolávat dědičné snížení exprese určitého genu byla u rostlin pozorována již od druhé 

poloviny 80. let. Rothstein et al., (1987) u tabáku prokázali, že umlčení navozují 

konstrukty dávající vznik antisense RNA. Napoli et al., (1990) na petúnii popsali, že 

vnesení chimerického genu pro chalkon syntázu v sense orientaci nemusí v květech 

tvorbu pigmentu zvyšovat, jak očekávali, ale naopak docházelo k jeho ztrátě a často 

výraznější než při vnesení genu v antisense orientaci. Projev obou dvou fenotypů se 

vzájemně velmi lišil, pokaždé se projevoval jiným expresním vzorem a nebyl stabilní 

v rámci následujících generací (Napoli et al., 1990). Na základě tohoto pozorování se 

pro  cílené snižování exprese genů začalo kromě antisense RNA využívat i kosuprese, 

která občas nastává při  vnesení genu v sense orientaci pod kontrolou silného 

promotoru. Fire et al., (1998) popsali na C. elegans, že vnesení dsRNA je mnohem 

účinnější pro snížení exprese než vnesení ssRNA v sense či antisense orientaci. Nově se 

začaly používat nové umlčující konstrukty obsahující invertovanou repetici, která měla 

z dosud používaných konstruktů nejvyšší účinek na množství umlčujících rostlin, 

na míru umlčení a zároveň byla schopná navodit nejen PTGS, ale i TGS 

(Mette et al., 1999, 2000; Smith et al., 2000; Wesley et al., 2001), obzvlášť pokud byla 

spojena vyštěpitelným intronem v sense orientaci (Smith et al., 2000). Jako poslední, 

z běžně používaných umlčujících konstruktů, začala být používána sekvence v sense 

orientaci bez terminátoru (Luo and Chen, 2007; Nicholson and Srivastava, 2009). 

Zatímco u IR konstruktů může docházet k snížení exprese o >90 % (Smith et al., 2000) 

a používá se nejčastěji pro úplné (nebo takřka úplné) snížení exprese (Fu et al., 2007; 

Ali et al., 2010), u bezterminátorových konstruktů je umlčování mnohem méně účinné. 

Akbudak et al. (2013) testovali na Arabidopsis thaliana nezávisle bezterminátorové 

umlčující konstrukty proti 6 genům a u 5 z nich dosáhli >50% snížení hladiny 

transkriptu u 25 - 70 % linií T1 generace v závislosti na neseném konstruktu. 

V některých případech docházelo ke snížení hladiny až o 90 % oproti wt. Testovali také, 

jaká je minimální použitelná délka konstruktu a pro délku 400 bp dosáhli umlčování 

u 72 % T1 linií, pro délku 300 bp dosáhli umlčování pouze u 5 % linií a pro délky 200 a 
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100 bp nedocházelo k umlčování vůbec. Jako sekvence byla použita část z prvního 

exonu umlčovaného genu (Akbudak et al., 2013). 

Z dřívějších studií vyplývá, že každý typ umlčujícího konstruktu (AS, BT, IR) ovlivňuje 

hladinu transkriptu s různou účinností a dává vzniknout dsRNA jiným způsobem 

(Jorgensen et al., 2006; Frizzi and Huang, 2010). To ovlivňuje i účinnost RNAi dráhy, 

jak bylo popsáno výše. Každý z autorů si vybírá typ umlčujícího konstruktu za jiným 

účelem, většinou podle jeho účinnosti na snižování hladiny exprese. Porovnávání 

jednotlivých typů konstruktů bylo prováděno na různých organizmech, ne vždy byly 

použity všechny typy konstruktů a účinnost schopnosti umlčovat a míra umlčování se 

mezi jednotlivými publikacemi i významně liší. Srovnávací studie byly navíc prováděny 

s konstitutivními promotory, které nedovolují řízené spouštění exprese umlčujícího 

konstruktu, které by umožnilo sledování časového průběhu umlčování bezprostředně 

po zahájení jeho přepisu (Smith et al., 2000; Yan et al., 2006).  

Pro studium dynamiky umlčování na základě různých umlčujících konstruktů (AS, BT, 

IR) tedy bylo nutné připravit systém, v němž by bylo možné expresi umlčujícího 

konstruktu řízeně spouštět. V takových případech se využívá různých chemicky 

indukovatelných systémů. Umlčující konstrukt je umístěn pod inducibilní promotor, 

který je aktivní v přítomnosti induktoru. Mezi používané systémy se počítá GVG 

systém spouštěný dexamethasonem (Aoyama and Chua, 1997), XVE systém spouštěný 

β-estradiolem (Zuo et al., 2000b), Alc systém spouštěný ethanolem 

(Roslan et al., 2001), systém spouštěný methoxyfenozidem (Koo et al., 2004) či LhGR 

systém rovněž spouštěný dexamethasonem (Craft et al., 2005). Jednotlivé systémy se 

vzájemně liší v mnoha ohledech: rychlostí spuštění exprese, dobou účinku indukční 

látky, toxicitou indukční látky na organizmus či schopností spouštět expresi pouze 

v přítomnosti induktoru (Moore et al., 2006). Pro tuto práci byl zvolen XVE systém, 

jelikož ze všech možných inducibilních systémů nejvíce vyhovoval svými vlastnostmi. 

A to především proto, že jeho funkčnost je otestována na A. thaliana, při ošetření 

β-estradiolem nebyly na rostlinách pozorovány žádné negativní účinky, systém je 

stabilní i v následujících generacích a v A. thaliana nebylo pozorováno samovolné 

spouštění exprese bez přidání induktoru (Zuo et al., 2000b, 2002; Sun et al., 2003; 

Moore et al., 2006). Při použití tohoto systému se transformované rostliny nemusely 

porovnávat jen s  netransformovanými rostlinami (jako v případě použití konstitutivního 
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promotoru), ale mohly se také porovnávat s rostlinami, které byly shodně 

transformované, ale nebyly vystaveny indukčním podmínkám. 

V této diplomové práci byly vytvořeny vektory nesoucí umlčující konstrukt (cílený proti 

reportérovému genu GFP) v inducibilním XVE systému. Konstrukt dále 

obsahoval expresní kazetu GFP (sense GFP pod konstitutivním 35S promotorem s 

nopalin syntázovým terminátorem). Jednotlivé umlčující konstrukty spouštěly 

posttranskripční (antisense GFP, GFP bez terminátoru a invertovaná repetice z GFP) či 

transkripční umlčování (invertovaná repetice z 35S promotoru). Tyto typy konstruktů 

byly zvoleny, jelikož jsou nejčastěji používány k cílenému snižování exprese genů u 

rostlin prostřednictvím siRNA. V rámci diplomové práce byly testovány na uniformním 

pozadí Arabidopsis thaliana Col-0. 

Výsledky provedených pozorování ukázaly v souladu s výsledky jiných autorů, že 

přítomnost umlčujícího konstruktu v rostlině ještě není zárukou, že rostlina bude 

umlčovat. Důvodem může být například místo inzerce v rámci genomu, kdy dojde 

k inzerci T-DNA do oblasti heterochromatinu (Kim et al., 2007; Magori and Citovsky, 

2011). V této práci byl gen pro volné cytoplasmaticky lokalizované GFP a ulčující 

konstrukt vnášen v rámci jedné T-DNA, tedy by místo integrace nemuselo mít takový 

vliv. Jak již ale bylo dříve popsáno v některých publikacích, vnesení dvou genů v rámci 

jedné T-DNA nezajišťuje jejich stejnou míru exprese (Han et al., 1997). V této 

diplomové práci se v T2 generaci nacházela přibližně 1/3 klonů, která nereagovala na 

indukčním médiu a ani samovolně neumlčovala. Takovéto množství neumlčujících 

rostlin není neobvyklé ani pro práce prováděné s umlčujícími konstrukty pod 

konstitutivními promotory (Nicholson and Srivastava, 2009; Akbudak et al., 2013). 

U velkého množství klonů docházelo k postupnému samovolnému umlčování (některé 

klony byly již zcela umlčeny při prvním provedeném pozorování) nezávisle 

na přítomnosti induktoru v médiu. Pro invertované repetice bylo popsáno, že 

k občasnému samovolnému umlčení docházelo i v přítomnosti invertované repetice, 

které nepředcházel promotor (Sijen et al., 2001). K samovolnému umlčování však 

v našich experimentech docházelo u všech variant, což vyvolává podezření, zda 

nedocházelo ke spouštění exprese umlčujících konstruktů i na kontrolních médiích 

s DMSO. Tuto hypotézu by dále podporovalo pozorování, že i u některých kontrolních 

iGFP rostlin docházelo k tvorbě nízké hladiny GFP i na kontrolním médiu 

(viz Obr. 4. 3). V rostlinách byl patrný slabý signál v kořenech. Aby bylo určeno, zda se 
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jedná o signál GFP nebo jen o autoflorescenci, byly upraveny jednotlivé nasnímané 

fotografie rostlin iGFP  a rez, obojí na DMSO. Úpravou bylo dosaženo zvýraznění 

signálu a rostliny iGFP vykazovaly intenzivnější signál než rostliny rez. Pravděpodobně 

se tedy nejednalo o autoflorescenci. S jednoznačnou jistotou však nelze říci, že se 

opravdu jednalo o signál GFP. K potvrzení této domněnky bude třeba z těchto rostlin 

izolovat RNA a detekovat transkript GFP, popřípadě přímo detekovat GFP. Přítomnost 

nízkých hladin GFP u neindukované iGFP varianty a velké množství samovolně 

umlčených rostlin ostatních variant a jejich klonů by bylo možné vysvětlit přítomností 

vnitřního induktoru exprese XVE systému v  semenáčcích A. thaliana. Mohlo by se 

jednat o velmi nízkou hladinou fytoestrogenu, který je schopen spustit inducibilní 

systém. Jak však uvádí autoři XVE systému Zuo et al., (2000a), systém dobře funguje 

pro tabák i Arabidopsis, a vyjadřují pouze obavy o funkčnost systému v bobovitých 

rostlinách jako je např. sója, o které je známo, že obsahuje fytoestrogeny. 

Lai et al., (2011) využívali transformované rostliny Arabidopsis thaliana, které nesly 

XVE systém indukující tvorbu GUS k vyhledávání rostlin, které potenciálně 

fytoestrogeny obsahují. Semínka transformovaných rostlin byla kultivována tři dny 

za běžných podmínek a poté byla přendána do mikrotitrační destičky s extraktem 

z rostlin, které podle autorů fytoestrogeny obsahují. S extraktem byly semenáčky 

kultivovány dva dny a poté byly ošetřeny pro vizualizaci GUS. Jejich systém kontrol 

však podporuje dříve pozorovanou spolehlivost XVE systému (neaktivitu 

za neindukčních podmínek) v A. thaliana (Lai et al., 2011). V tomto systému je však 

možné, že případná velmi nízká hladina fytoesrogenů přítomných v semenáčcích 

A. thaliana nestačila na tvorbu dostatečné hladiny GUS, která by byla opticky 

detekovatelná. Pro umlčující konstrukty by však mohla být nízká hladina jejich 

transkriptů dostatečná ke spuštění kaskády RNAi a umlčení reportérového genu. Tuto 

teorii podporuje i osobní sdělení od Ing. Miloslava Juříčka, CSc. (UEB AVČR), 

popisující chování dvojitého transformanta A. thaliana, kde XVE systém spouštěl 

tvorbu genu lec1, jehož produkt aktivoval promotor abi3 kontrolující expresi genu pro 

GUS. U klíčících rostlin, až do stádia rozvinutých děložních lístků, byla pozorována 

slabá aktivita GUS i bez indukce β-estradiolem. Jakmile se objevil první pravý list, 

GUS test byl již negativní. I jejich vysvětlením je, že fytoestrogen (možná estradiol) 

obsažený v semenech nebo vznikající během klíčení může indukovat XVE systém 

(v transformantech bez XVE kazety k žádné expresi genu pro GUS nedocházelo). 
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Pokud by tomu tak bylo, tak by to vysvětlovalo velké množství samovolně umlčených 

rostlin i rostlin umlčujících (s určitou časovou prodlevou) i na neindukčním médiu. 

U třech klonů IG (dvou na DMSO, jeden na ESTR viz Tab. 4. 3) bylo pozorováno 

umlčování, které začínalo na špičce děložního lístku a odtud se pomalu šířilo po celé 

jeho ploše. Ve stejné době docházelo k umlčování v okolí cévních svazků pravých listů, 

již vniklých i teprve vznikajících. Došlo tak postupně k úplnému umlčení pravých listů 

a k umlčení i v druhé děloze (viz Obr. 4. 4). Tento jev byl pozorován pouze u těchto 

3 klonů IG varianty a to u více jak 1/3 umlčujících rostlin. Specifická lokalizace vzniku 

samovolného umlčování na špičce děložního lístku je velmi zajímavá. Mohl by se tam 

vyskytovat indukční signál spouštějící XVE systém. Nepřítomnost tohoto fenoménu 

u ostatních variant umlčujících konstruktů může být dána odlišnostmi v mechanismu 

umlčování a šíření umlčujícího signálu u jednotlivých konstruktů. 

U rostlin 35SIG bylo pozorováno nerovnoměrné umlčování, kdy v okolí cévních svazků 

byla v listech exprese GFP umlčená, ale na okrajích listů a mezi cévními svazky byla 

nadále pozorována fluorescence GFP. Tento vzor by odpovídal tomu, že je umlčující 

signál (malé RNA či samotný β-estradiol) transportován cévními svazky z kořenů a 

v okolí cévních svazků pak dochází k TGS. Umlčené buňky mohou tvořit mobilní 

siRNA pomocí kanonické RdDM a transportovat je na krátkou vzdálenost do okolí 

10 - 15 buněk (Dunoyer et al., 2010; Molnar et al., 2010) Umlčující signál by se tak 

mohl velmi pozvolna rozšiřovat listem. Pro příští experimenty je tak v plánu pozorovat 

rostliny po delší dobu jejich vývoje, zda dojde postupně k úplnému umlčení celé listové 

plochy. U rostlin transformovaných umlčujícími konstrukty spouštějícími PTGS se toto 

postupné umlčování neprojevilo pravděpodobně proto, že rozšiřování sekundárních 

siRNA z buňky do buňky by mohlo být u PTGS rychlejší než u TGS, kde je třeba 

nejprve spustit kanonickou RdDM. 

V rámci dalších prací bychom se v naší laboratoři chtěli věnovat nejprve ověření, zda 

v semenáčcích A. thaliana opravdu dochází k samovolnému spouštění XVE systému 

(tvorbě fytoestrogenu schopného systém spustit). Pokud ano, tak bychom chtěli zjistit, 

zda u samovolně umlčených rostlin nebude docházet v průběhu vývoje a stárnutí rostlin 

k obnovení exprese. Na tuto myšlenku nás přivádí některá pozorování, která byla 

provedena na T1 generaci rostlin při vybírání vhodných samovolně neumlčujících 

rodičů pro T2 generaci (určenou k hlavnímu experimentu). U některých rostlin byl totiž 

pozorován silný signál GFP u kvetoucích rostlin, ačkoliv tytéž rostliny ve stádiu 
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semenáčků měly hladinu GFP velmi nízkou (k těmto pozorováním však nejsou 

fotografické záznamy). 

Po objasnění problémů se samovolným umlčováním bychom se rádi věnovali 

dlouhodobějšímu pozorování všech variant. A to především na neštěpící T3 generaci 

v podmínkách in vivo. Z T2 rostlin budou vybráni homozygoti pro vložený transgen, 

čímž bychom se zbavili wt rostlin, které vznikají ve štěpící T2 generaci. Dále bychom se 

chtěli věnovat šíření RNAi rostlinou, kdy by byl na pravý list aplikován β-estradiol. 

Porovnávali bychom pak rozdíly v rychlosti a dynamice rozšiřování umlčujícího signálu 

z místa aplikace do zbytku rostliny a vlivu neseného umlčujícího konstruktu, tak jak 

některá pilotní pozorování naznačila. Rovněž je v plánu sledování vlivu genetického 

pozadí rostlin - umlčující konstrukty budou vneseny do vybraných RNAi mutantů. 

6. Závěr 

Původní cíl diplomové práce popsat dynamiku a rozdíly v umlčování u jednotlivých 

variant lišících se neseným umlčujícím konstruktem se podařilo naplnit jen částečně. 

Byly vytvořeny čtyři vektory nesoucí GFP pod konstitutivním 35S promotorem vždy 

spolu s jedním ze čtyř umlčujících konstruktů pod promotorem inducibilním. 

Jednotlivými vektory byly úspěšně transformovány rostliny A. thaliana, ve kterých bylo 

spouštěno umlčování. Porovnávané varianty se natolik lišily mezi svými jednotlivými 

klony, že bylo možné vyvodit jen omezené množství obecnějších závěrů pro rozdíly 

mezi těmito variantami. Z provedených pozorování vyplynulo, že: 

 Varianta nesoucí invertovanou repetici GFP spouštěla umlčování nejrychleji a 

s největší mírou a frekvencí umlčení.  

 Umlčující rostliny nejprve snižovaly hladinu GFP v prýtu a teprve pak postupně 

v kořenech, což je překvapivé pro rostliny na médiu s β-estradiolem. 

 U nečekaně velkého množství klonů docházelo k samovolnému umlčování, aniž 

by byly rostliny vystaveny indukčnímu agens (β-estradiolu). Je tedy možné, že 

embrya nebo mladé vyvíjející se semenáčky A. thaliana obsahují fytoestrogen, 

který je schopný spustit XVE systém a tím i kaskádu RNAi proti reportérovému 

genu. 
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