
Souhrn  

 Rostlina je sesilní organismus, proto je vybavena odolným povrchem v podobě buněčné 

stěny překryté ještě voděodpudivou kutikulou, který působí jako pasivní mechanická bariéra 

proti napadání různorodými škůdci. Rostlina se však dokáže také aktivně bránit a pomocí 

senzorických a sekrečních drah vnímat a dále odpovídat na případný útok. Mezní obranou 

reakcí každé buňky je indukovaná buněčná smrt. Rostlinná imunita je souborem těchto 

obranných mechanismů, které spojuje ve snaze zabránit infekci. Napadení patogenem většinou 

provází dočasné zastavení růstu a přesměrování metabolických i sekrečních drah na obranu. 

Sekreční dráhy rostlinné buňky a jejich regulace jsou tedy nezbytné pro růst i obranyschopnost.  

 Proteinový komplex exocyst poutá sekretorické váčky k cílové membráně a hraje tak 

významnou úlohu v polarizaci sekreční dráhy. Po upoutání váčku exocystem dochází k 

energeticky náročné fúzi membrán, kterou řídí komplex SNARE. Během své práce jsem se 

zaměřila na identifikaci interakčních partnerů komplexu exocyst, kteří jsou zapojeni do 

rostlinné imunity. Ve spolupráci s kolegy jsem popsala přímou interakci podjednotek 

EXO70B2 komplexu exocyst a SYP121 komplexu SNARE. Dle našich výsledků oba 

komplexy spolupracují v sekretorické dráze, která je zapojena do obrany rostlin vůči průniku 

hub způsobujících padlí, respektive do tvorby epidermálních obranných struktur, papil a 

haustoriálních obalů. Dále jsme prokázali, že schopnost interakce se SNARE proteiny má 

většina podjednotek komplexu exocyst, shodně v kvasinkovém i rostlinném modelu. Popsali 

jsme zesílený růstový defekt u dvojitého mutanta pro EXO70A1 podjednotku exocystu a 

VAMP721 protein komplexu SNARE. Tento prohloubený defekt podle nás ukazuje důležitost 

vzájemné interakce mezi oběma komplexy při růstu a vývoji rostliny. Ve snaze lépe popsat 

interakční partnery exocystu jsme provedli širokou proteomickou analýzu, kde jsme 

identifikovali proteiny vázané na všech osm základních podjednotek komplexu exocyst a 

EXO70B1 i EXO70B2. Potvrdili jsme, že SNARE komplex SYP121/VAMP721 je jedním z 

výrazných interaktorů exocystu. Odhalili jsme ale i další SNARE proteiny zapojené například 

do sekretorické dráhy vedoucí z Golgiho aparátu do vakuoly. Dále jsme našli několik nových 

interaktorů exocystu, mezi nimi např. proteinové kinázy sedící na plazmatické membráně, 

proteiny modifikující buněčnou stěnu či signalizační kaskády rostlinné buňky. V neposlední 

řadě jsme popsali vliv sekretorické dráhy na rychlou růstovou odpověď kořenových vlásků a 

hlavního kořene u Arabidopsis, konkrétně stimulaci kořenových vlásků a inhibici hlavního 

kořene po ošetření patogenními bakteriemi. Tuto reakci jsme ztotožnili s reakcí na bakterie 



podporující růst a povrdili, že kromě funkční sekretorické dráhy je k ní zapotřebí signální dráha 

rostlinného hormonu ethylenu.  

 Práce posouvá dosavadní poznání o vlivu sekretorické dráhy na imunitní i růstové 

odpovědi rostliny a ukazuje nový vztah mezi komplexy exocyst a SNARE v sekretorické dráze 

rostlin. Provedené experimenty ukazují, že komplex exocyst je schopen přímo interagovat se 

SNARE proteiny a může tak usnadňovat membránovou fúzi či skládání SNARE komplexu. 

 


